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Warm welkom nieuwe pastores

!

n een stampvolle Christus Ko-
ningkerk werden afgelopen
vrijdagavond 10 november F.G.
Hogenelst en H.J.H. Agterhoek
officieel geïnstalleerd als pas-
tor in de sectie Oost van het de-
kenaat Berkelland waaronder
vallen de parochies Borculo,

Joppe, Lochem, Ruurlo, Vorden
en Zutphen.

Voorzitter H. van der Sanden van
sectie Oost benadrukte in zijn wel-
komstwoord het bijzondere karak-
ter van deze dienst. Het gebeurt
niet vaak dat alle parochies van

één sectie tegelijk in één kerkge-
bouw aanwezig zijn. De sectie
Oost van het dekenaat Berkelland
wil zo efficiënt mogelijk omgaan
met de schaarse middelen en dat
zijn haar pastores.

Nadat deken G.J.H.M. Geurts de be-

Foto Willemien in een nieuw jasje

De fotozaak Willemien aan de
is in een nieuw jasje gestoken.
In 1987 vestigde fotograaf Hans

In dit
WEEKBLAD

is bijgesloten

SINT NICOLAASKRANT
VORDEN

Temmink zich in het pand. Wil-
lemien Kamphuis was geduren-
de een aantal jaren (vanaf 1992)
zijn bedrijfsleidster. Sinds mei
jongstleden heeft zij het fotobe-
drijf overgenomen.

De zaak heeft een oppervlakte van
circa 80 m2 en bestaat uit een ver-
koopruimte en een werkruimte.
Deze laatste ruimte bestaat onder
meer uit een pasfotostudio en een
kantoor.

Tevens worden hier de albums in-
geplakt en foto's ingelijst. Wille
mien Kamphuis maakt pasfoto's

met een digitaal nieuw Polaroid-
systeem, daardoor kan de klant via
een scherm zelf de foto uitkiezen.
In de winkel zelf verkoopt zij foto-
camera's, albums, lijsten, tassen,
verrekijkers etc.

Ook van belang te vermelden dat
Willemien alle soorten batterijen
verkoopt zoals batterijen voor ge
hoorapparaten, bloedsuikerme-
ters, auto- alarmapparaten e.d. me-
vr. Willemien Kamphuis wordt da-
gelijks geassisteerd door mevr.
Renske Notten, terwijl de heer Ben
Buunk op locatie fotoreportages
voor haar maakt.

noemingsbrieven had voorgelezen
welke daarna door beide pastores
aanvaard werden, volgde een har-
telijk en humoristisch woord van
welkom door de zes tot de sectie
behorende parochies, waarbij sym-
bolische gaven overhandigd wer-
den. Borculo opende de rij met een
heerlijke kruidkoek 'een koekje
van eigen deeg' en een fles Berkel-
bitter. Joppe liet twee kinderen
brandende lantaarns aanbieden
omdat de pastores toch in zekere
zin lichtbrengers zijn op het Ie
venspad. Lochem had wat 'witte
wieven' achter de hand en een
boekje over Achterhoekse sagen
en legenden als nuttige handlei-
ding bij het leren kennen van de
Achterhoeker. Ruurlo bood een fo-
to van de doolhof aan omdat ook
het leven van een pastor niet
steeds over rozen gaat en soms wel
op een doolhof lijkt.
Ook Zutphen benadrukte vervol-
gens dat de pastores geen gespreid
bedje moesten verwachten. Maar
wie de jeugd heeft, heeft de toe
komst en dat kwam symbolisch

tot uitdrukking in twee schilderij-
collages gemaakt door eerste com-
municantjes. Gastheer Vorden
bood tenslotte de beide pastores
een medaille aan uit de grote voor-
raad in de Antoniuskerk voorstel-
lende St. Christoffel beschermhei-
lige van de reizigers hetgeen in de
herfst geen overbodige luxe is tij-
dens de reizen over de sectiewe
gen. En wanneer de pastores in de
toekomst soms het even niet
mochten zien zitten, dan is daar
een penning van Clemens Hofbau-
er, patroon bij uitstek voor hopelo-
ze zaken.

Hierna werd door deken Geurts en
de beide pastores de H. Mis gecele
breerd om Gods zegen af te sme
ken over hun pastorale arbeid.

Na afloop was er gelegenheid om
persoonlijk kennis te maken met
de beide pastores waarvan volop
gebruik werd gemaakt. Sectie Oost
kan terugzien op een zinvolle en
bijzonder fijne installatie waar-
voor hulde aan de organisatoren.

Coniferenconcert
Geniet van een middag barok-
muziek met werken van o.a.
Telemann en Bach, die verzorgd
wordt door de musici Henriette
Feith - sopraan. Marieke Spaans
- clavedmbel, Ledewij van der
Voort - viool en Bas van Hengel -
cello.

Dit concert wordt gegeven ten ba-
te van het Pinetum de Belten. Dit
pinetum, een unieke collectie
Ginkgo, Taxus en coniferen is bij-
eengebracht door Dhr. mr. P.R.
Feith in de zestiger jaren. Dit pine
tum is voor iedereen vrij toeganke-

lijk en in de zomermaanden wor-
den er al vele jaren rondleidingen
gegeven door enthousiaste des-
kundige vrijwilligers. Het in stand
houden van zo'n bijzondere verza-
meling kost heel veel tijd, inspan-
ning en geld.

Vandaar dit benefietconcert op
zondagmiddag 19 november in de
Nederlands Hervormde Kerk te
Vorden. Men hoeft van te voren
geen kaartjes te kopen, maar men
kan helpen met het geven van een
royale donatie voordat dit bijzon-
dere concert beging.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 november 10.00 uur ds. G.S. Bunjes-van der Lee, Borne.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 november 10.00 uur s. G.W. van der Brug, Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 november 10.00 uur de heer R. Reinders, Neede; 19.00 uur
ds. J. Enderle, Elburg.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 november 10.00 uur pastor Hogenelst m.m.v. Cantemus
Domino, St. Caeciliafeest.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 november 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 19 november 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
75-20 november pastor H.Jacobs, Keijenborg, telefoon 0575-461314.

Weekenddienst huisartsen
18-19 november dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, telefoon 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan 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
18-19 november P.J. Waart, Barchem, telefoon 0573-i41744. Spreek-
uur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00
uur.



WëekeMdiensten
Streekziekenhuis'HetSpittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19,30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17A5-19.00 uur. Haitbewaking en
intensive care dagelijks 11,00-11 ;30 uur (na overleg). Kraam- i
aftlcling 10.30-11.30, 15.3CH 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur eii 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 nacht). Alarmnummer112. De
openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag en
vrijdagvan 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, Larensewég 30, 7241 CNLo-
chem. tel: 0900-8844, fax 0573-299298.

Ambulance 112, t>.g.g. 0570-633222

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12:30 uur en van 13,30-18,00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag.\yij 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 Soepel Dr. Grashüisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzpeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken; 0314-626126.

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

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

Pedicurè Li EVersyanseri,tëL 0575462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; inevr. Mokkink-Kasteel, tel 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y.Roelofs 0575-441942.

Di&tiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden^ tel. 057&
552129. spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30^-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel 0575-541222

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Monuta Stichting rouwcentrum 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 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantopr Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis ^De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934, Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtcnnummer 0900-2021210.

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

Klachten en lufonuatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 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.
Tafeltie-dck-jc infQ/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.

: 55 34 05. • ; : : : \..;;;-;• v ; : ; ' /•;;': :.-',« ; : v •
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale yriiwilligeHulpyeri bij de SWOV,

: tel. 55 34 05, ', . i i. ? r : . ' . : . : . . ; r
 :|; ^ t l tÜJ UJ ': ••>• : : ! ï •• '•• '

Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag Van tevoren bij de balie van de Süchting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel; 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrumv Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.y.Q.) 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, Ruurlo, tel. Q573452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

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

E p pi nk/Rui terkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 057S452020.

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 gratis her-
plaatst.

• Toneelvereniging Krato
presenteert 'Boerenkool met
worst' geschreven door M. de
Bildt op 25 november in het
Pannenkoekrestaurant Kra-
nenburg. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur. Entree
volwassenen f 7,50, kinderen
t/m 14 jaar f 5,-

• 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

• Gevraagd: eikels. Beperkte
aanlevering. Drukkerij Wee-
vers, Nieuwstad 30, Vorden
(achteringang)

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek Na een he-
aling zal er van binnen 'ruim-
te' komen. De energie kan
weer stromen. Bel voor infor-
matie Marg Bekken 0573-
453246

• Te huur: kameel of ver-
schillende ezels voor o.a.
kerststal of andere gelegenhe-
den. Eventueel met begelei-
ding. Op beide kan worden ge-
reden. Tel. 0575-463289

• Welke pony wil onze New
Forest pony gezelschap hou-
den? Varssel, tel. 0575-467481

• Boerderijverkoop op zater-
dag 18 november 2000 van
10.00 tot 16.00 uur. O.a. pot-
gaskachel; zonwering; tafels
en stoelen; vaatwasser M iele +
AEG; elektromotoren 220 +
380 V; eggen; antiek; bascule
en nog veel meer! H. Waenink,
Hengeloseweg 20, Vorden

• Gevraagd per direct: een
vlotte hulp in de huishou-
ding 21/2 uur. in de week in
Baak. Tel. 0575-441925 (graag
bellen na 18.00 uur)

• Wit, melk en puur bij de We-
reldwinkel niet duur

• Toneelvereniging Krato
presenteert 'Boerenkool met
worst' geschreven door M. de
Bildt op 25 november in het
Pannenkoekrestaurant Kra-
nenburg. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur. Entree
volwassenen f 7,50, kinderen
t/m 14 jaar f 5,-

• Te koop: queen Ann zitka-
merameublement, 2 clubs, 1
bank en bijbehorende tafel.
Palissander hout met ecru ve-
lour-antique; 1 zware massie-
ve eetkamertaf el, rond 0 120
en donker eiken. Telefoon
0573-453253 na 12.00 uur

• Vereniging Bomenbelang
organiseert boeiende avond
met de bekende natuurfilmer
Ben Tragter en biol.dyn. boer
Jeroen van Ipenburg. Op 28
november in zaal 't Pantoffeltje
te Vorden, aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis

• Te huur: Sinterklaas- en
Pietpakken en Kerstman-
pak. 0573-451385

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden is op zoek naar:
goederen voor een te houden
veiling, pleinmarkt en boeken-
beurs. U kunt deze doorgeven
op de volgende telefoonnum-
mers (0575) 551486/ 551961/
553081

• Wegens succes geprolon-
geerd: de cadeaubeurs van
de Wereldwinkel. Vrijdag 24
november

• Te huur: Sint- en Pietkos-
tuums. Design, Molenkolkweg
33, Steenderen, tel. 0575-
452001

• Nu ook strippenkaarten en
abonnementen voor stads-
en streekvervoer bij de VW
Vorden

• Gevraagd: lege flessen
voor onze zelfgestookte jene-
ver. Afleveren op Het Hoge 43
(alleen deze week)

• Te koop: zonwering, rolluik,
groen, br. 2,20 h. 2,00 m
f 100,-; windscherm (op
bloembak bijv.) hardhout incl.
glas f 200,-; damesfiets
Sparta in perfecte staat, blauw
metallic f 150,-. Tel. 0575-
551103 na 18.00 uur

• VUT-controleur zoekt werk.
Hulp nodig bij in- en uitstap-
pen. Tel. 0575-554364

• Actie 'wintervoer'. Scou-
ting Vorden komt op 25 no-
vember bij u langs met vogel-
wintervoerpakketjes

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel.(0575)552749
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Aardbeienkwarktaartje

mi voor 11?
Elke donderdag

45
5 broden vanaf 13.

Diverse soorten vlaalen
vraag er naar in de winkel.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

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

Monuta ¥
Uitvaartverzorging en -verzekering

bit ons de lekkerste. Nieuwe oogst
NAVELSINAASAPPELEN
10 forse

vftominekogeHjes, kteine of grote
SPRUITEN
500

de beste roodkokers stoofperen
GIESER WILDEMAN
IVa kilo

498
098
298

heerlijk van smook
ROÓKWORSTSALADE
200 gram
versgemak...
BAMI/NASI GROENTE
400 gram

vers gesneden

VLAAMSE HUTSPOT OF
HUTSPOT NATUREL
500 gram

Deze week: bij aankoop van 2 stuks rookworst

GRATIS POTJE FRANSE MOSTERD!

149

onze goedgevulde

ERWTENSOEP
samen met heerlijke rookworst
per beker 698

Ook dit jaar is er een échte
groenteman AGF-specialist van

het jaar geworden!

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3 • Vorden

Telefoon 0575-551617
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G.H. Sterringa
huisarts

20 t/m
24 november
geen praktijk

Voor patiënten met de
letter A t/m K

wordt waargenomen
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 552432

Voor patiënten met de
letter L t/m Z

wordt waargenomen
door dr. W.J.C. Haas,

Prinses Christinalaan 18
tel. 551678

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

16 november
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Ook voor het repareren
van uw computer

kunt u elke zaterdag bij
COMPUSYSTEEM

terecht

za. 9.00 t/m 17.00 uur
0575-555960

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

MAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

'Oude' lijfrentepolis?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een perfecte ombouw naar

het nieuwe belastingstelsel

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

Kerstideeën-
show

Deze show is een inspiratiebron
voor een ieder, die zijn/haar

huis in decembersfeer wil bren-
gen, of om er gewoon van te

genieten! Allerlei materialen en
ondergronden zijn verwerkt tot

kerstbloemarrangementen.

Op donderdag 23 nov. van 9-18 uur;
vrijdag 24 nov., zaterdag 25 nov.
van 9-21 uur en zondag 26 nov.

van 10-16 uur
bent u van harte uitgenodigd.

Bloemsierkunst

DEVENTERWEG 25, LAREN
TEL 0573-401285

*liafiffill
l» :

i
i

Het is allemaal veel sneller gegaan dan verwacht,
maar het is geen moeten, wat wel gauw wordt gedacht.

Jan Wasseveld

&
Wendy Ankersmit

zijn blij u te kunnen vertellen dat wij gaan
trouwen op woensdag 22 november 2000
om 10.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Wij zouden het leuk vinden als u hierbij op
de receptie aanwezig zou willen zijn.
Wij verwachten u van 16.00 tot 18.00 uur in
't Witte Paard, Ruurioseweg 1 te Zelhem.

Ons adres is:
Zelledijk 9
7251 NB Vorden
Telefoon 0575-556848

.. .

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij
ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten ne-
men van onze vader en schoonvader

HENDRIK OTTEN
WEDUWNAAR VAN JOHANNA CHRISTINA WOOLSCHOT

op de leeftijd van 68 jaar.

Doesburg: Dineke

Vorden: Gerrit en Erna

7261 WZ Ruurlo, 12 november 2000
Wildenborchseweg 14

Correspondentieadres:
De Houtwal 3, 7251 M K Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 16 no-
vember van 19.00 tot 19.30 uur in De Sprankel, Domi-
neesteeg 12 te Ruurlo.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag
17 november om 13.30 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Ruurlo, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Ruur-
lo.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zalencentrum De Luifel, Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven,
in welke vorm dan ook, die wij hebben ontvangen na
het overlijden van onze lieve zorgzame man, vader en
schoonvader

BERNARDUS ANTONIUS

MOMBARG

zeggen wij u hartelijk dank.

Vorden, Nieuwstad 3
Familie Mombarg

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

• 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 /
Telefoon (0575) 552928

Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voering-

stoffen • DMC-garen

• Cadeau-artikelen • Glas- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

CD-presentatie
25 november in de Hanzehof te Zutphen

van troubadour

Gery Groot Zwaaftink.
CD 'Ooit' vanaf 27 november

in de winkels verkrijgbaar

ASSURANTIE-ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Wij hebben voor u
• Leilinden en leiplatanen

• Bolbomen Esdoorn, Primus, Catalpa, Acacia

• Dakplatanen

• Rode en groen beuk
voor hagen van 50-175 cm

• Bosplantsoenen in 20 soorten

• Haagbeplanting
coniferen, meidoorn, liguster, etc.

• Haag- en sierconiferen

• Rhododendrons
en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF G.J. HALFMAN

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk
Internet Diensten

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleiding
Start januari 2001
Cursus Internet basis
Cursus PC voor beginners
voor particulieren

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- vrijdag 17 november
- dinsdag 19 december
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
Cursus Website-beheer
- vrijdag 15 december
Cursus HTML-pro
- vrijdag 24 november
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december

Meer info: www.prolink.nl
Prolink punt Nederland b.v.

internet dienstverlening,

partner van A* 81-S
• »»•••,!«;••• ••••«•

&BA&B

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!

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

Loopt uw koopsompolis af?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een optimaal resultaat

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

Rond weg 2 a • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-461424

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
binnenweg 10,7211 MA Eefde
TeL: (0575) 54 54 54/51 3520
Fax: (0575) S l SS 05
E-mail: hiii.sdevoorst@universal.nl
www.huisdcvoorst.nl
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder D.J. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

Dat het gescheiden inzamelen van afval goed is voor het milieu dat hoe-
ven wij u inmiddels niet meer te vertellen. Wat heel veel mensen nog
steeds niet weten dat er in ons dorp ook kledingcontainers staan. De tex-
tiel die hier wordt ingezameld door de stichting Humana gaat naar men-
sen in de derde wereld. De kledingcontainers staan bij supermarkt A & P,
de oude Super op de hoek van de Zutphenseweg en de Smidsstraat, Su-
permarkt Besselink in Wichmond en aan de Eikenlaan in Kranenburg
ten hoogte van het Ratti-terrein.

LCOHOLCONTROLES

"GOEDENDAG, WIJ ZIJN BEZIG MET EEN ALCOHOLCONTRO-
LE, WILT U EVEN BLAZEN?"
De meeste mensen vinden het wel interessant om mee te werken aan een
ademtest. Zij hebben niets te vrezen, omdat ze geen alcohol hebben ge
dronken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Soms zijn er toch een paar
glazen gedronken, want 't was zo gezellig.
Deze weggebruikers wachten ongemakkelijk op de uitslag, en hopen te-
gen beter weten in dat het nog 'goed' zal aflopen. Heel vaak zie je ze den-
ken: "Hebben die niks beter te doen, en die paar glazen, wat maakt dat
nou uit?"

NIKS AAN DE HAND?
Die paar glazen kunnen zorgen voor een wereld van verschil. Ieder glas
zorgt ervoor datje minder scherp bent. Je reageert langzamer, waardoor
je bij een noodstop meters later stilstaat, en waardoor je net iets te laat
een bocht in stuurt. Je ziet verkeer van links en rechts niet meer aanko-
men (zogenoemde tunnelblik), en je kunt je minder goed concentreren.
En dat terwijl je denkt dat er niks aan de hand is. Automobilisten die ge-
dronken hebben, komen daardoor niet altijd zonder kleerscheuren
thuis. Bij 0,5 promille (zo'n twee tot drie glazen) heb je al anderhalf keer
meer kans op een ongeluk. En dat loopt snel op. Automobilisten met
meer dan 1,5 % (8 glazen en meer), hebben 200 (tweehonderd!) keer zo-
veel kans om bij een ongeluk om het leven te komen dan nuchtere be
stuurders.

JE BESTE VRIEND?
Rijders onder invloed zullen de politie niet graag tegenkomen. Toch
waakt de politie met alcoholcontroles juist over hun veiligheid. Want
met het van de weg halen van deze bestuurders, worden ongelukken
voorkomen. Daarmee is ook de veiligheid van andere weggebruikers ge
diend. De regering wil die veiligheid nog verder verbeteren, en is van
plan de wettelijke limiet te verlagen van 0,5 naar 0,2 promille. En wie
moet dat straks allemaal in de gaten houden op de weg? Precies.... je bes-
te vriend.

/A CUE 'KLEINE ELEKTRISCHE APPARATEN* IN VORDEN;
WIN EEN H ETS OF WALKMAN!

Van l november tot en met 30 december loopt de actie 'kleine elektrische
apparaten' in de gemeente Vorden. U kunt deze apparaten die 'in een
boodschappentas moeten passen' inleveren bij: A&P, Super de Boer, Ka-
doshop Sueters, Welkoop en Barendsen. Bij inlevering ontvangt u een
bon waarmee u kans maakt op één van de twee Gazelle stadshybride fiet-
sen. Voor kinderen ligt een kleurplaat klaar waarmee een walkman ge
wonnen kan worden.

UW INGELEVERDE APPARATEN WORDEN ECHT GERECY-
CLED.
De volgende tekst is afkomstig uit de brochure 'HAAK IN op het milieu;
zonder u valt er niets te recyclen'

AN KOFFIEZETAPPARAAT NAAR...

OP DE VOET GEVOLGD
Het demontageproces van kleine huishoudelijke apparatuur zoals kof-
fïezet- en scheerapparaten bestaat uit meerdere stappen en is complexer
dan dat van grotere apparaten zoals wasmachines.
De eerste scheiding van materialen gebeurt met de hand. Een magneet
haalt vervolgens de stukken ijzer uit de materiaalmix. Het restant wordt
in een shredder verder verkleind. Met een elektromagneet wordt het fij-
ne ijzer eruit gehaald. De windzifter scheidt de stoffracties en folies af.

Wat daarna over is, wordt met een zeef gesplitst in grote en kleine deel-
tjes. Uit de grotere delen wordt met de Eddy Current het aluminium af-
gescheiden en uit de kleine deeltjes het roestvrijstaal. De laatste stap is
de granulator, de maalmolen die het restant fijn maait. Op basis van
soortelijk gewicht wordt ten slotte het koper eruit gehaald. Zelfs het re
sidu dat dan nog overblijft kan opnieuw worden gebruikt.

Volg alle materialen stap voor stap naar hun nieuwe bestemming. De ge
noemde stappen zijn gelijk aan de nummers in het verwerkingschema.

Schadelijke stoffen (stap 1)
Van een aantal apparaten is bekend dat ze schadelijke stoffen als asbest
kunnen bevatten.
Die apparaten worden apart gehouden en nauwkeurig volgens de wette
lijke voorschriften afgevoerd en verwerkt.

Ijzer (stap 2 en 3)
Het ijzer dat met een magneet uit de materialenmix is gehaald, gaat te
rug naar de staalindustrie. Daar wordt het gebruikt bij de bereiding van
nieuw staal.

Aluminium en roestvrijstaal (stap 4, 5 en 6)
Het aluminium en roestvrijstaal dat met de Eddy Current vrijkomt,
wordt aangeboden aan de staal- en aluminiumindustrie. Ook hier wor-
den de materialen gebruikt bij de bereiding van nieuw roestvrijstaal en
aluminium.

Koper (stap 7)
Het koper uit de maalmolen gaat terug naar de kopersmelters, waar het
opnieuw als grondstof wordt gebruikt.

Residu (stap 8)
De overgebleven elementen zoals hout en glas worden in een aantal ge
vallen opnieuw verwerkt tot spaanplaat en nieuw glas. Sommige kunst-
stoffen zijn ook opnieuw te gebruiken. Maar het meeste kunststof wordt
gebruikt als vulmiddel In de cernentindustrie bijvoorbeeld of als brand-
stof voor het opwekken van energie.

... NAAR KLEERHANGER
Een tweede, derde, vierde ... leven

Verwerkt en dan?
Het ontmantelen van oude elektrische apparaten levert diverse waarde
volle grondstoffen op.
Daarvan worden weer nieuwe producten gemaakt en dat bespaart aan-
zienlijk in het winnen van grondstoffen en gebruik van energie.

Zonder schroot geen nieuw staal
Van oud aluminium weer nieuw aluminium.
Het vrijgekomen ijzer en aluminium van uw afgedankte wasmachine of
een koelkast krijgt een tweede leven
(of een derde of vierde). Als autovelg, fiets of nieuwe wasmachine.

Beeldbuisglas van voor naar achteren
Het glas van een afgedankte beeldbuis wordt gebruikt bij de productie
van de achterkant van beeldbuizen (conus), maar ook bij het maken van
keramische vloertegels.

De kunst van kunststof
Het kunststof van een oude koelkast of koffiezetter is terug te vinden in
de nieuwe kleerhanger bij u thuis.

Hout blijft hout
Het hout van de omkasting van tv's wordt gebruikt voor de vervaardiging
van onder andere spaanplaten.

Ijzersterk
Het ijzer van een afgedankte walkman of stofzuiger vindt u terug in een
splinternieuwe fiets.

INTERESSE IN DE VERDERE INHOUD VAN DE BROCHURE?
U kunt de brochure 'HAAK IN op het milieu; zonder u valt er niks te re
cyclen' aanvragen bij de Afval-InfromatieLijn van Berkel Milieu; tel. 0575
- 545 646, van 9.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur.
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1) Controle en demontage
2) Shredder
3) Magneet: scheiding van ijzer
4) Windzifter
5) Eddy Current: scheiding van aluminium
6) RVS-scheiding (roestvrijstaal)
7) Scheiding van koper
8) Residu

'B OMENINSPECTIE 20OO

Begin oktober hebben burgemeester en wethouders de gemeentelijke bo-
men onderworpen aan de jaarlijkse inspectie. Alleen dit jaar in eigen-
dom en beheer gekregen bomen hebben achterstallig onderhoud. Voor



de rest is alleen normaal onderhoud nodig, waarbij dit winterseizoen de nadruk zal liggen op kroon- en bege-
leidingssnoei van de jongere bomen.
Om meerdere redenen is het ook dit jaar weer noodzakelijk bomen te vellen, met name door stabiliteitspro-
blemen. In veel gevallen is de stamvoet slecht of vertoont de stam ernstige gebreken. Ook zijn er bomen dood-
gegaan.

Burgemeester en wethouders hebben de gemeente Vorden op 7 november 2000 vergunning verleend voor het
vellen van de navolgende bomen (daar waar geen herplant is aangegeven, zou de herplant door de aanwezig-
heid van andere bomen niet aanslaan).

VELLIJST HOUTOPSTANDEN 2000-2001
weg Boomsoort aantal

Rietgerweg
Veldwijkerweg
Gazoorweg
Almenseweg
Oude Zutphenseweg

Heijendaalseweg

Galgengoorweg
Larenseweg
Enzerinckweg
Wien tj es voortseweg
Wildenborchseweg
Schoolhuisweg
Wiersserbroekweg

Heidepolweg
Mosselseweg
Lindeseweg

Schuttestraat

Zelledijk
Sarinkdijk
Sluiterdijk
Zomervreugdweg
Kostedeweg

Bleuminkmaatweg
Vosterweg
Kapellebultweg
Brandenborchweg
Riethuisweg
Okhorstweg
Polweg

Deldensebroekweg
Deldenseweg
Heerlerweg

Vierakkersestraatweg
Mispelkampdijk
het Wiemelink
het Elshof
Enkweg
Wilhelminalaan
Zutphenseweg
Brinkerhof
Hamsveldseweg

reden kadastr.

den
eik
eik
Beuk
Am eik
Eik
Berk
Acacia
Berk
berk
berk
berk
berk
eik
berk
eik
den
Populier
Populier
Beuk
eik
berk
eik
berk
eik
berk
berk
eik
berk
eik
berk
Beuk
Am. eik
wilg
wilg
Populier
eik
Am.eik
eik

iep
es
Lij sterbes
Zoete kers
Haagbeuk
Am. eik
Haagbeuk
Am. eik
Am.eik
eik

1
1
2
1
2
47
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
33
4
1
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
24
1
2
2
2
1
6

1
1
1
1
3
1
7
1
2
1

dood
dood
dood
uitzicht inrit
kroonsterfte
dunning
dood/zwam
dood
dood
dood
dood
zwam
stamrot/zwam
dood
dood/zwam
dood
dood
kaprijp
stamrot
kroonsterfte
dood
dood
inrit
stamrot
stamrot
dood
stamrot/dood
dood
stamrot
dood
stamrot
zwam
kroonsterfte
dood
dood
dood
dood
stamrot
Hoogspannings-
leiding
iepziekte
dood
dood
dood
dunning/overlast
zwam
overlast verlichting
kroonsterfte
overlast/dunning
stamrot

L 102
L 102
L 455
L 51
M 10
M 110
L 13
L 13
M 112
L 54
L54
B 1924
B 1951
C 1316
E 877
E 877
L 46
D 2184
F 2366
F 2366
B 2223
F 2903
F 2776
F 2902
F 2905
G 1412
B 2225/F 2953
F 2953
F 2901
F 2976
F 2380
F 2457
N 38
S 328
S 326
N 219
N 182
M 255
R 417

R 417
R 416
M 500
M 940
M 1256
K 4756
K 4805
M 1177
K 5217
D 2294

herplant

geen
geen
geen
geen
l eik
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
l eik
geen
geen
geen
22 eiken
7 beuken
geen
geen
3 berken
geen
geen
geen
geen
geen
geen
l berk
geen
geen
geen
16 eik
1 wilg
2 wilg
3 populier
3 eiken
geen
40 m meidoorn
haag
geen
l es
l lijsterbes
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

Meer informatie over (de reden van) het vellen van de bomen kunt u krijgen bij de afdeling gemeentewerken.
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendma-
king van deze vergunning aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen.

Bewaar uw papier voor de
oud papier inzameling

• de 3e zaterdag in de maand, 18 november,
haalt het Vordens Mannenkoor oud papier op-in.
Vorden 'zuid'. Tel. 0575 55 24 54.

• de laatste zaterdag van de maand, 25 november,
haalt muziekvereniging Jubal papier op in Vierakker
en Wichmond. Tel. 0575 44 10 41.

• de laatste zaterdag van de maand, 25 november,
haalt Ratti papier op in Kranenburg. Tel. 0575 55 35 61

N.B. Inwoners die. niet in ?lnnl zijn liet papier
nnn de wc$ Ie zetten, kunnen met de betreffende vereniging bellen.

Zet uw papier bijtijds aan de weg.
Doe uw papier in een niet te grote
doos, of doe er een touwtje om heen.
Zorg ervoor dat het papier niet weg
kan waaien.

Uw papier levert de inzamelaars
geld op dat ze goed kunnen
gebruiken voor hun activiteiten.
Als u oud papier in de grijze container
gooit, gaat het naar de verbrandings-
oven. Dit kost de gemeenschap geld.

NSPRAAK AANWIJZINGSPROCEDURE EX. ART. 3 MONU-
MENTENWET (DE KIEFSKAMP)

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (onderdeel van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) werkt aan een herziening
van de beschrijving van landgoederen, die in het verleden reeds als Rijks-
monument zijn aangewezen. De oude beschrijvingen blijken te summier
en onvolledig.
Voor buitenplaats "De Kiefskamp" is de nieuwe beschrijving nu gereed.
Deze beschrijving omvat naast het landhuis zelf ook het koetshuis, de
woningen Lindeseweg 2, 4 en Kiefskampweg l, andere gebouwen en
bouwwerken, de tuinen, bos- en agrarische percelen en gedeelten van de
Lindeseweg, de Waarlerweg, de Hilverinkweg en de Kiefskampweg.
De Rijksdienst startte voor dit gebied op 5 september jongstleden de aan-
wijzingsprocedure ex. artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Sindsdien
geldt voor veranderingen aan gebouwen, bouwwerken, tuin- en land-
schapsstructuur binnen het aangewezen gebied een zogenaamde voor-
bereidingsbescherming. Dit betekent, dat voor die veranderingen vooraf
een monumentenvefgunning moet worden aangevraagd.

Met ingang van donderdag 16 november tot en met woensdag 14 decem-
ber aanstaande ligt het voornemen tot aanwijzing van de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij wijze van inspraak voor een ie
der ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). U kunt gedurende deze periode uw
zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Zij zullen
die zienswijzen betrekken bij hun voorstel aan de gemeenteraad, die in
het kader van de procedure nog advies aan de Minister moet uitbrengen.
Eigenaren en anderszins zakelijk gerechtigden ontvangen afzonderlijk
schriftelijk bericht en krijgen de gelegenheid hun standpunt nader mon-
deling toe te lichten tijdens een hoorzitting.

IJZIGING MONUMENTENVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 31 oktober 2000 heeft vastgesteld de "Ver-
ordening tot wijziging van de Monumentenverordening".

De verordening treedt in werking op donderdag 16 november 2000 en
ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis). Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van
de kosten, een exemplaar van de verordening verkrijgen.

ERBOUW BOERDERIJ DELDENSEWEG l

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het
verbouwen van een boerderij op het perceel Deldenseweg l te Vorden, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie M, no. 277;

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 16 november tot en met
woensdag 13 december 2000 op de gemeentesecretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mo-
gelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

OONRIJPMAKEN HETJOOSTINK

Burgemeester en wethouders willen het nieuwbouwplan Het Joostink in
het tweede kwartaal van 2001 definitief inrichten (woonrijpmaken).
In afwijking van het beeldkwaliteitsplan voor dit gebied zijn ten behoeve
van een duurzaam veilige inrichting van wegen negen plateaus en vier
verkeersdrempels in het ontwerp-plan opgenomen. Burgemeester en wet-
houders geven de bewoners in het Joostink de gelegenheid hun mening
te geven over het wel of niet, dan wel gedeeltelijk aanbrengen van de-
ze plateaus en drempels of varianten daarop.
U kunt het ontwerp-plan inzien op de afdeling Gemeentewerken in de
boerderij. Tot en met 12 december aanstaande kunt u uw reactie kenbaar
maken aan burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan de medewerkers van de afdeling Gemeentewerken. De
gemeenteraad zal naar verwachting in februari 2001 besluiten over het
woonrijpmaken. De uitvoering zal omstreeks eind maart 2001 starten.

'BOUWAANVRAGEN

plaats Aanvrager inhoud datum ontvangst
Deldensebroek- WC. Zweverink verbouwen varkens-
weg 13 schuren tot paarden-

stal en bergruimte 02-11-2000

Enzerinckweg 12 Camping
"de Reehorst"

verbouwen sanitaire
ruimte 03-11-2000

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

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF



ERGUNNINGEN

BOUWEN
plaats

Nij land weg 3

Schoolstraat 17

•Ruurloseweg 107

MELDINGEN BOUWEN
plaats

Hertog Karel van Gelre
weg38

SLOPEN
plaats

Schoolstraat 17

HetWiemelinklSa

Aanvrager

L.M. Langwerden

Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs te Vorden

P.RA Zents

Aanvrager

J. Wentink

Aanvrager

Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs te Vorden

Vereniging van Eigenaren-
"Park de Decanije"

inhoud vrijstelling

tijdelijk plaatsen bestemming
stacaravan

gedeeltelijk vernieuwen
en veranderen garage
bergruimte

vergroten woning

inhoud

bouwen tochtportaal

inhoud

gedeeltelijk slopen garage
bergruimte

geheel slopen tuinkas

KAPPEN
plaats Aanvrager

hetWiemelink28 E.H.Vrieler

Galgengoorweg 15 J. van Amstel

inhoud

vellen l acacia

Herplantplidit

vellen 500 m2 fijn- 500 m2

spar gemengd
loofhout
bos-plantsoen

Landgoed Den
Bramel

T. Blom Thate vellen één beuk één beuk
(maat 8-10)

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

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Rabobank Graafschap-West
gaat haar pand aan de Zutphen-
seweg uitbreiden. Niet alleen
vanwege ruimtegebrek, maar
ook om de dienstverlening be-
ter af te kunnen stemmen op de
huidige behoeftes en wensen
van de klanten.

Onlangs zijn de benodigde ver-
gunningen ontvangen en heeft de
aanbesteding plaatsgevonden. Ver-
wacht wordt, dat het vernieuwde
pand in de tweede helft van 2001
in gebruik kan worden genomen.
Jan Krooi, algemeen directeur van
de bank, over het hoe en waarom
van deze verbouwing:

Wat wordt er precies gebouwd
en verbouwd?
Het gebouw dat er nu staat is gete
kend in 1985 en in februari 1987
in gebruik genomen. In de afgelo-
pen 15 jaar is er veel veranderd op
allerlei gebied. De automatisering
heeft natuurlijk een enorme
vlucht genomen en ook de eisen
en wensen van de klant zijn veran-
derd. Voor de standaard bankdien-
sten komen veel klanten niet meer
naar de bank. In de winkels wordt
betaald met pinapparaten, geld
haalt men uit de muur en steeds
meer klanten doen hun overschrij-
vingen thuis achter de computer.
Er is tegenwoordig veel meer be
hoefte aan adviezen, dus vinden er
meer gesprekken tussen klant en
bank plaats. En dit moet in alle
rust kunnen. Vandaar dat in het
nieuwe ontwerp veel aandacht is
besteed aan spreek/werkruimtes.
In het nieuwe gedeelte, dat uit
drie verdiepingen gaat bestaan
met een totale oppervlakte van bij-
na 1000 m2, komt de nieuwe bank-
hal. Hierin komt een receptiebalie
waar bankzaken geregeld kunnen
worden die weinig tijd vragen.
Voor de handelingen die wat meer
tijd in beslag nemen worden
spreekruimtes ingericht. Dit ver-
hoogt ook de privacy van de klant.

Op de verdieping is plaats voor de
algemeen directeur en zijn staf.
Op de tweede verdieping komt een
ontmoetingsruimte voor mede-
werkers en klanten. Hier kunnen
ook uitstekend seminars en derge
lijke gehouden worden.
De huidige bankhal wordt inge
richt als kantoorruimte voor de af-
delingen Bedrijven en Financieel
Advies met een eigen ingang.

Hoe gaat het met de dienstver-
lening tijdens de verbouwing?
Het gezegde: "Tijdens de verbou-
wing gaat de verkoop gewoon
door", is ook hier van toepassing.
De bezoeker zal zo weinig moge
lijk hinder ondervinden van de
bouwactiviteiten. We gaan eerst
het nieuwe gedeelte neerzetten,
zodat we de klanten daar kunnen
ontvangen op het moment dat het
bestaande gebouw onder handen
wordt genomen.

Komt in de nieuwe bank ook
weer een reizenafdeling?
Jazeker. In de nieuwbouw komt
een aparte ruimte met een eigen
ingang zodat het reisbureau niet
meer afhankelijk is van de ope
ningstijden van de bank. Ik spreek
nu over reisbureau, want onze
reisafdeling gaat straks Reisbu-
reau Vorden heten. De verkoop
van vakantiereizen is een volwaar-
dig onderdeel van onze bank. We
hebben niet alleen veel vaste rei-
zenklanten uit Vorden, maar uit
de hele regio. Onze reisadviseurs
beschikken stuk voor stuk over
een gedegen opleiding en veel reis-
ervaring.

De parkeerplaats naast de bank
zal dus verdwijnen, hoe wordt
het parkeerprobleem opgevan-
gen?
Het aantal medewerkers dat in het
kantoor werkzaam is neemt uiter-
aard toe. De parkeerruimte naast
de bank is een tijdelijke, voorheen
was er een benzinestation geves-

tigd. De parkeerruimte achter de
bank die nu leeg ligt wordt op-
nieuw in gebruik genomen terwijl
naast en voor de bank voldoende
parkeerruimte komt. Tijdens de
bouw kunnen we tijdelijk gebruik
maken van een terrein dat vanaf
de Schoolstraat bereikbaar is.

Wie gaat het pand bouwen/ver-
bouwen?
Het vernieuwde bankgebouw is
ontworpen door Maas Architecten
te Lochem. Ten aanzien van de
bouw wordt de bank begeleid door
ICS adviseurs, een onderdeel van
Deloitte & Touche. Het pand wordt
gebouwd door bouwcombinatie
de Eendracht/Klanderman te Hen-
gelo. Elektra wordt aangelegd
door Emsbroek Installatietechniek
BV te Vorden, de verwarming,
luchtbehandeling en dergelijke
door Ordelman & Dijkman Instal-
latietechniek te Hengelo. Het doet
ons genoegen dat het werk uitge
voerd kan worden door onderne
mers/klanten uit het werkgebied
van de bank.

Worden ook de kantoren Hen-
gelo en Steenderen aangepast?
Inmiddels zijn we ook gestart met
de aanpassing van het kantoor in
Steenderen volgens hetzelfde con-
cept en dezelfde materiaalkeuze
als in Vorden. Al voor de zomer
2001 zal de grondige aanpassing
van dit kantoor in samenwerking
met Architectenbureau Boerman
plaatsgevonden hebben. Daarna
wordt het kantoor in Hengelo op
vergelijkbare wijze aangepakt.
Voor het hele gebied Hengelo,
Steenderen en Vorden is Vorden
straks het centrale kantoor. Door
de aanpassingen van de kantoren
in Steenderen en Hengelo zal ook
daar het adviesniveau op een nog
hoger plan komen.

Naar verwachting zullen de bouw-
activiteiten in Vorden eind sep-
tember 2001 zijn afgerond.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Jan Oltmans was ok weer biej Grietjen Koenders an 't wark". Riek van
Toon van de Spitsmoes kwam net weer in huus met een tasse vol bood-
schappen. "Hee hef veurigg€ wekke daor 'n hof toch al in orde emaakt",
zei Toon ietwat vewonderd. "Jao, dat dach ik ok, schienbaor ston 't um
ok neet helemaols an met wat e an 't doen was, hee zei mien nauwelijks
goeiendag, hee aosen maor deur". Grietjen Koenders wonen een paar
huuze biej eur vandan. Zo now en dan vesiten zee d'r nog wel 's met
maor mekare, de deure platloopn deijen ze neet. Riek had neet zovölle
op met Grietjen, die was van een ander slag.

Grietjen was an trouwen nooit toeekommen. Vekering had ze vake zat
ehad maor met een maond of wat was de vri'jeri'je meestal weer veur-
biej. 'n Enen was te dikke, 'n ander te mager of praotn tevölle. Weer een
ander was te olderwets of had zweitvuute. Altied mekeern d'r wel wat
an. Zo kwam en ging 'n enen nao 'n ander en bleef Grietjen allene met
de katte en de kanarie. Maor now had ze sinds een maond of wat ken-
nis an Jan Oltmans. Dat ging zo veur 't oge aadig goed want eiken zao-
terdag en zondag zaog iej Jan's auto biej Grietjen veur de deure staon.
En mangs 's aovunds deur de wekke ok nog wel 's. 't Schen druk an te
wean met "Jan en Jenne" zoat ze wel 's zekt.

Toon had al een maol of wat met Jan epraot en von Jan een heel redelij-
ken kearl. Daor kon Grietjen nog plezier an beleaven, dach e zo. "'k Gao
d'r 's effen hen". Toon schot een jack an en wandeln op Jan an. Den was
nog druk tegange met de schuppe. "He'j 'n hof van grietjen nog neet
klaor, iej bunt t'r nogal druk met", wol Toon wem.

"Dat bun'k ok maor 't is de leste keer. Eers mossen de rooie tulpen hier
en daor de gealn. De wekke d'r op mos ik ze d'r weer uuthaaln en de
gealn hier en de rooien daor neerpotn. En now haaln ze zich weer in de
kop dat 't toch weer andersumme mos. Maor ze kan mien de pot op. 'k
Hale ze d'r allemaole uut, mietere ze in de container en dan zie'j mien
hier nooit weer biej dat wispelturige creatuur. Laor Grietjen maor zien
dat ze een andere kearl vindt biej ons in d'n Achterhook".

H. Leestman.

G E N D A V O R D E N
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ledere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer in-
formatie bij de SWOV, Nieuw-
stad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

15 BZR Vorden Bridgeclub Dorps-
centrum

15 Welfare Handwerkmiddag
Wehme

15 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

15 NBvP vrouwen van Nu, mevr.
BrokkeMulder

16 Volksdansen de Wikke
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 HVG Wildenborch mevr. T. Tol-

kamp

18 Klein Axen, Ed Nissink poly-
energetisch therapeut

20 Bridgeclub Vorden Dorpscen-
trum

22 BZR Bridgeclub Vorden Dorps-
centrum

22 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

23 PCOB afd. Vorden, Nel Ben-
schop "geloven is geluk"

23 Volksdansen de Wikke
25 Toneel Krato Pannenkoeken

Kranenburg
27 Bridgeclub Vorden Dorpscen-

trum
28 Passage 'zorgen voor jezelf,

mevr. T. Tolkamp
28 KBO Soosmiddag
29 Welfare Handwerkmiddag

Wehme (kraamverkoop)
29 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 BZR Vorden Bridgeclub Dorps-

centrum
30 HVG dorp St. Nicolaasavond
30 Volksdansen de Wikke



voor uw

Weekendje weg

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

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

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

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 Velswijk

Suselbeek

Gewoon

kind

zij n
G i r o 5 5 2 0 0 0

Van Miereveldstraat 9-1071 DW Amsterdam
Telefoon 020 - 67915 72 • E-mail: info@nsgk.nl

Internet: www.nsgk.nl

VLAAI VAN DE WEEK:
Bosvruchtenvlaai f 10,00

mlm .t» »K *lm* K * t* " J* " t *

Zuurkoolbroodjes
met worst en spek f 1,50

Cakino speculaascake
met amandelspijs f 6,00

. K. K. U . t^ . K. K*J* *}"*»**i* *i**t*

ZATERDAG:

10 gesorteerde
mini harde broodjes +

5 mini croissants
samen voor f 5,00

Brood en banket van de ambachtelijke bakker,
die het zelf bakt.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Uzerwaren • Gereedschappen • Machines

Banninkstraat 4, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461220

Met ham en kaas,
dat zit e r i l in

5 gehakt
Cordon Bleus

gevulde
varkensfilet,
WO gr.

Hausmacher,
WO gr.

grillworst,
100 gr.

rookworst,
3 voor

Keurslager

1
139
145

Bourgondisch
gebraad,
WO gr.

Parijse kipsalade,

Italiaanse blinde vink,
(varkensschnitzel)
Parmaham, Mozzarella, J Q C
Italiaanse kruiden), 100 gr. fc.=-=-

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

U kunt bij ons
alte kanten uit

uw adviseur

Bram Lammers
Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden
Tel. 0575-551939, fax 0575-552161

een

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN

MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Wordt bezorger
van o.a. Algemeen Dagblad en
de Volkskrant.

Dat is een aantrekkelijke bijverdienste voor alle leeftij-
den. Het verdient snel en het betaalt prima, ca. f 320,-
per 4 weken. Plus veel extra's zoals een gratis regen-
pak, een gratis krant en regelmatig een extra bonus.
En tijdelijk f 150,- premie voor snelle starters.

Ben je 15 jaar of ouder dan kun je aan de slag in Vor-
den. Belangstelling?
Bel 0800-0230351 (gratis 24 u/pd)

Op donderdag 16 november a.s. verzorgt
plaatsgenoot

Harry van Rijn

een lezing in de Openbare Bibliotheek
(Dorpsstraat 3) over zijn
auto-biografische roman

'Huilen in de Zon'
Aanvang 20,00 uur.

Prijs f 5.00 p.p. incl. kopje koffie in de
pauze waarin de schrijver zijn boek zal

signeren.

Ook tel. reservering mogelijk (55 15 00)

Het

vraagt met spoed

BEZORGER/STER
voor

VORDEN
U ontvangt van ons:
• Een startpremie van f 50,-
• Een goede beloning
• Een gratis regenpak
• Een gratis Gelders Dagblad
• Om de 2 maand een keus uit 5 cd's tegen

gereduceerde prijs
• Om de 3 maand een uitbetaling van je vakantie-

vergoeding

Inlichtingen: 0575-551969 / 0570-686429

Partij van de Arbeid

Openbare
bijeenkomst

De PvdA-besturen van Vorden, Hengelo en
Steenderen beleggen op

dinsdagavond 21 november aanstaande
in café De Bosrand/Ludgerusgebouw

te Wichmond/Vierakker
aanvang 20.00 uur

een grote openbare bijeenkomst over de
voorgenomen

gemeentelijke herindeling
Vorden, Hengelo en Steenderen

Wethouder Henk Boogaard zal als voorzitter van
de stuurgroep informatie verstrekken over de
voorgenomen plannen waarna vervolgens volop
gelegenheid is om met de wethouder te discus-
siëren.
De PvdA nodigt alle belangstellenden van harte
uit op deze belangrijke bijeenkomst.
Graag tot ziens.

Namens de betrokken partijbesturen,
A.G. Bargerbos, secretaris



Opticien en juwelier Siemerink:

Schitterend vernieuwde winkel

Na een grondige verbouwing is
het resultaat een prachtig ei-
gentijdse winkel met een war-
me en gezellige uitstraling. Aan
de gevel van de firma Sieme-
rink prijkt de Swiss Railway
Clock, Amsterdammertjes mar-
keren de nieuwe pui en de win-
keldeur is verplaatst naar het
midden. Een allang gekoester-
de wens van Annie en Marcel
Siemerink.

De verplaatsing van de winkeldeur
was volgens Marcel Siemerink
noodzakelijk voor een betere pro-
filering van de beide branches.
"Nu is het zo dat je bij binnen-
komst links de sieraden, uurwer-
ken en horloges hebt en rechts de
optiek. Het is dus allemaal nog
veel overzichtelijker geworden",
aldus Marcel Siemerink. Door het
gebruik van verschillende kleuren
vloerbedekking wordt dit nog

eens extra geaccentueerd. De blau-
we kleur van de pui is in het inte
rieur verwerkt. Al met al een
smaakvol geheel.

Ook het assortiment ontkwam
niet aan de vernieuwingsdrang en
is danig verbreed. De Zwitserse sta-
tionsklok, een verkleinde uitgave
van de grote klok aan de gevel, is
als wandklok, bureauklokje en als
horloge verkrijgbaar. Verder zijn
onder andere de Zwiterse merken
Raymond Weil, Bulova en Mondai-
ne aan het horloge-assortiment
toegevoegd. De merken Flamingo,
Mexx, Esprit en Kippling spreken
voor zich en in de optiek staan
merknamen als Silhouette, Roden-
stock en Eschenbach garant voor
kwaliteit. Voor elke beurs een bril
luidt hier het motto.

Het team van de firma Siemerink
bestaat uit Annie Siemerink, die

leiding geeft aan de juweliersafde
ling; Marcel Siemerink, opticien,
optometrist en contactlensspecia-
list; Jan Willem van Eeuwijk, opti-
cien en al meer dan elf jaar een
vertrouwd gezicht binnen het be
drijf; Wendy van Aalst (Jan Wil-
lems vriendin) die met Annie en
Toos de juweliersafdeling ver-
zorgt; Jan Mulder, goud- en zilver-
smid; parttimer Toos Schuurman
en niet in de laatste plaats schoon-
zus Ria Siemerink, etaleur en ere
atief brein als het om presenteren
gaat.

Tot slot willen Annie en Marcel
Siemerink de Vordense onderne
mers bedanken voor hun prima
werk: Ab Wentink Electro, Fa. Bar-
geman, Fa. Peters, Wim Polman,
Fa. Barendsen, Harrie Kettelerij en
Hotel Bakker. "Petje af heren!", al-
dus Annie en Marcel Siemerink.

Voetbalvereniging Vorden
opent entreegebouw

Edwin Visser, Herman Vrielink en Jan Visser (vJ.n.r.) verrichten de officiële openingshandeling van het nieuwe
entreegebouw

Tijdens de jaarlijkse vrijwilli-
gersavond heeft de voetbalver-
eniging Vorden het nieuwe
entree-gebouw geopend.

Het bouwwerk is volledig door vrij-
willigerswerk tot stand gekomen.
De financiële middelen werden
opgebracht door de Club van Hon-
derd en door een subsidie van de

Stichting Vordens Sportpark.
Voorzitter dhr. Herman Vrielink
bedankte alle gulle gevers en de ve
Ie vrijwilligers die hebben meege
holpen. In het bijzonder werden
Jan, Annie en Edwin Visser daarbij
vermeld. 'Het aanzien van de voet-
balvereniging vanaf de Oude
Zutphenseweg' is sterk verbeterd,
aldus de trotse voorzitter. Tijdens

deze avond werden eveneens twee
vrijwilligers van het jaar be-
noemd, te weten Jan Visser; o.a.
vanwege zijn bouwactiviteiten) en
Bert Beek. Dhr Beek is al twaalf
jaar penningmeester. Hij verzet
veel werk in de anonimiteit en
heeft zijn zaakjes altijd uitstekend
in orde. De avond werd afgesloten
met een courmet en een bingo.

Ed Nissink:
'Van rand naar
kernprobleem"
Op zaterdag 18 november organi-
seert de Stichting Vriendenkring
Klein Axen aan de Nieuwstad 10
opnieuw een verrassende lezing.
Problemen die heeft men allemaal
wel eens. Het ene is net opgelost of
het volgende vraagt alweer de aan-
dacht. Dat klinkt niet al te positief
maar zo ervaart men het vaak wel.
Iets is een probleem totdat men
het oplost. Soms is het lastig om
het op te lossen. Dat komt veelal
doordat er problemen onder liggen.
Dit betekent dat de echte oorzaak
dan nog niet is opgelost. Als men
dit onder ogen wil zien dan zal
men naar de kern moeten gaan.
Door vragen op een speciale manier
te stellen kan men er achter komen
wat het onderliggende probleem
is, telkens opnieuw, totdat men bij
het kernprobleem komt. Het kern-
probleem ligt ten grondslag aan
een aantal bovenliggende meer
zichtbare: als men de kern oplost
dan lossen de bovenliggende pro-
blemen mee op.
Logisch en nuchter nadenken kun-
nen daarbij een heel eind helpen.
Voor vragen en opgave voor deze
confronterende maar leuke lezing
kan men het secretariaat bellen
552044.

Wie zingt mee in
"het slot" ?
Op 15 december zal een groep
jongeren in de Dorpskerk twee
uitvoeringen verzorgen van "Het
Slot", een jeugdmuziektheater
produktie van de NCRV. "Het Slot"
gaat over het leven van jongeren
in een gezinsvervangend tehuis en
is speciaal geschreven voor de ad-
ventstijd. Sinds de maand oktober
zijn de jongeren al druk aan het
repeteren. Elke zondagavond ko-
men zij bijelkaar in de Voorde.

We zijn nog op zoek naar mensen
die mee willen zingen in het koor.
Aanvankelijk hadden we het idee
de ouders van de deelnemende
jongeren te vragen, om samen het
koor te vormen bij de uitvoering
van "Het Slot". Omdat er dan wel-
licht teveel andere zanglustigen
worden uitgesloten, zijn we nu op
zoek naar enthousiaste "oudere
jongeren" die mee willen zingen
in het koor. Het ligt in de bedoe-
ling om met ingang van zondag 19
november te gaan oefenen in de
Voorde.

Voor meer informatie en opgave
kun je / kunt u bellen met Marian
Beiier (553576) of Freerk Boekelo
(552327).

Bakkerij/ Happerij
"De Möile geopend
Sinds enkele dagen is de Burgemees-
ter Galleestraat weer een nieuw
pand rijker. Mevr. Meulenbroek
opende haar Bakkerij/Happerij
"De Mölle" (afgeleid van Meulen-
broek). De winkel is in oud hol-
landse stijl (rond 1900) opgetrok-
ken, compleet met oude grenen
toonbanken, plankenvloer, schouw
met blauwe tegels. Als decoratie
een kachel uit die jaren met daar-
om heen een gezellig zitje.

Wel van deze tijd: de broodjes,
brood en de hapjes, vandaar dat
men voor het bereiden van de
hapjes de beschikking heeft over
een royale werkruimte, een voor
warme en een voor koude produc-
ten. Tijdens de openingsdagen
konden eventuele toekomstige
klanten al een voorproefje nemen
van de door haar bereide hapjes.

Diabetes Fonds
Nederland
De collecte 'Geef voor diabetes' die
van 29 oktober t/m 4 november
in Vorden is gehouden, heeft
ƒ 8.676,50 opgebracht. Diabetes
Fonds Nederland (DFN) dankt alle
gevers, collectanten en al diege-
nen die zich hebben ingezet om de
collecte te doen slagen voor hun
geift en welwillende medewer-
king.

Met de opbrengst van de collecte
maakt het DFN verder weten-
schappelijk onderzoek rond diabe-
tes mellitus (suikerziekte) en com-
plicaties die als gevolg van diabe
tes kunnen ontstaan mogelijk.

Vanwege de diabetes kunnen oog-
problemen ontstaan. Diabetes is
de grootste veroorzaker van slecht-
ziendheid en blinkheid in de Wes-
terse wereld. Diabetes is dus hele
maal niet een onschuldige ziekte
wat velen denken.

Op dit moment hebben meer dan
500.000 mensen diabetes. On-
danks de behandeling kunnen op
latere leeftijd bij mensen met dia-
betes toch complicaties ontstaan.
Oogproblemen zijn al genoemd,
andere complicaties zijn hart- en
vaatziekten, nieraandoeningen en
aantasting van de zenumfunctie.
Dankzij verder onderzoek komen
we meer te weten over diabetes en
complicaties en kan de behande-
ling van mensen met diabetes ver-
der verbeterd worden.

Harry Stapelbroek
Toernooi bij
café Uenk
Aanstaand weekend staat café
Uenk weer helemaal in het teken
van het 'Harry Stapelbroek Toer-
nooi'. Voor de derde achtereenvol-
gende maal wordt dit Invitatie
toernooi door biljartvereniging
K.O.T. georganiseerd. De spelsoort
die wordt gespeeld is Kader 38/2,
het biljart wordt met behulp van
Krijtlijnen (Kaderlijnen) in negen
vakken verdeeld.

De speler mag in elk vak twee car-
amboles maken met die beperking
dat bij de tweede carambole mini-
maal één van de twee te raken bal-
len het desbetreffende vak moet
verlaten! Voor diegene die een
beetje van biljarten houd, is het
zeker de moeite waard om eens
een kijkje te nemen! De acht spe
Iers zullen ongetwijfeld weer wat
fraais laten zien op het groene laken.

En onder die spelers is dit week-
end een vrouwelijke deelneemster
van de partij. Enkele jaren terug
werd ze Nederlands Kampioen Li-
bre, en afgelopen jaar werd ze in
Frankrijk Europees Kampioen ü-
bre-groot bij de vrouwen! Men
spreekt over Monique van Exter
uit Velp, dus reken erop dat ze
haar mannetje staat!

Maar ook bij de mannen zitten
sterke spelers die gebrand zijn op
de eindoverwinning, waaronder
titelverdediger Willem Siebelink.
Aan spanning zal het dus zeker
niet ontbreken, evenals de goede
sfeer bij de spelers, toeschouwers
e.a.

Deelnemers: Willem Siebelink -
Doetinchem; Henk Leussink - Lo-
chem; Hubert Schröer - Vorden;
Monique van Exter -Velp; Eddie te
Molder - Groenlo; Jan Tijdink - Doe
tinchem; Bennie Veger - Losser;
Reind Peters - Dieren.

Zondagmiddag zal de finale
plaatsvinden met aansluitend de
prijsuitreiking. Annette Barend-
sen zal de 'Harry Stapelbroek Tro-
fee' overhandigen aan de kam-
pioen van het derde 'Harry Stapel-
broek Toernooi' 2000.



Coniferenconcert
EK

Ten bate van het

Geniet van ee;
met werken
en lever zodo

instandhoud

"De Belten'

kmuziek
en Bach,

ge aan het
unieke

verzameling cortife|en.

De
Henr i te Feith -

Marieke Spaans - C
Lidewij van

van

zijn:
iÉan
m£i ,ibel

Het concert zal plaats

in de flaruls liervcmrute Kerk
in Vtte* {Kerkstraat 4),

aanvang 15.00 uur.
Een donatie van «in óf meer f 30*

wordt zeer op prijs gesteld,

OPGERUIMD
STAAT NETJES

TAYG VAKKENDOOS
Met zelf in te delen vakken.
Afmeting: 460 x 350 x 81 mm.

17295

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

"Elke vrijdag keep knipavond van
10:00 tot 21:00 uur."

JIM HEERSINK
Haarmode

effe: 0575 - 55 12 15

NOOT
Bij talloze kinderen in Nederland komt

Sinterklaas nooit op bezoek. Deze kinden

kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn

bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar

vinden ze een liefdevol thuis, maar geld

rhulp

helpt de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met

een 'noot'-bijdrage van ƒ25.- op giro

404040 bezorgt u een kind al 'n heerlijk

avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel

Help de Sint
'n handje...

giro 404040

Maak kans op een

ballonvaart!

: Als u vóór 5 december

,.•'' een 'noot'bijdrage doet,

loot u mee voor een

gesponsorde ballonvaart

in de Kinderhulpballon!
CBF;

nkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer.
Tel.: 0570- 61 l 899

Internet: www.kinderhulp.nl
e-mail: info@kinderhulp.nl

RUNDERSUCADELAPPEN
1kg 11,95

VARKENSSCHNITSELS
ongepaneerd of gekruid c nc

500 gram D,ÏJD

RIBKARBONADE
1 kg 9,95

ERWTEN- OF BONENSOEP
1 liter 5,95

Verse, Oroge of ROOKWORST
per stuk 3,50 3 voor 10,00

Weekpakket vleeswaren

100 gr BOERENMETWORST 1,95

100 gr Gegrilde ACHTERHAM 2,95

ioogrKATENSPEK 1,95

NU VOOR

o 2 CYCLAMEN
O 2 BOS BLOEMEN 1 1,00
O 20 ROZEN 9,95
O AARDAPPELSCHILMANDJES

3 VOOR 4

10,00 Valeweide
Bloemen en planten

95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

tolitievaria

Mmmmmmm,
moetje horen . . .

zutphenseweg 21 vorden

6 november:
Is er ingebroken in een wo-
ning aan de Burgemeester
Galleestraat. Waarschijnlijk
is men via het slaapkamer-
raam, aan de achterzijde
van de woning, de woning
binnengekomen.

Tevens heeft men op 6 no-
vember in een woning aan
de Burgemeester Gallee-
straat geprobeerd om in te
breken door de achterdeur
te forceren. Men is niet bin-
nen geweest.

7 november:
Kwam een bewoner uit
Wichmond aangifte doen
van diefstal van zijn brom-
fiets. Hij had deze op 4 no-
vember in de fietsenstalling
bij de voetbalvereniging, So-
cü, gezet. Toen hij later die
middag bij de fietsenstal-
ling terugkwam, zag hij dat
zijn bromfiets verdwenen
was. De bromfiets werd la-
ter deze week in Dieren aan-
getroffen.

8 november:
Een bewoner uit Vorden
heeft een fietser, die op het
trottoir fietste, omver gelo-
pen toen zij 'De Herberg'
uitliep. De fietser kwam ten
val, had geen verwondingen.

9 november:
Vond er een aanrijding
plaats met een ree op de
Vierakkersestraatweg. Een

bestuurder uit Gorssel reed
met zijn personenauto op
de Vierakkersestraatweg.
Ter hoogte van de Hackfor-
terweg stak een ree de rij-
baan over. Een aanrijding
met de ree kon niet voorko-
men worden. De ree over-
leefde de aanrijding niet.

Er werd vandaag een trouw-
ring op het bureau ge-
bracht. De ring was gevon-
den in het zwembad. In de
ring staat gegraveerd; Marja
9-1-81.

9 november:
Potloodventer, 18.32 uur
Door een 13-jarige inwoner
uit Hengelo (G) werd aangif-
te gedaan van schennis van
de eerbaarheid, ten opzich-
te van hem en andere fiets-
ende scholieren gepleegd
door een hen onbekende on-
geveer 40-jarige man. De po-
litie stelt een onderzoek in.

Omdat het fietsen op het
trottoir regelmatig voor-
komt in Vorden, evenals het
door rood licht rijden op de
Dorpsstraat zal de politie
hier extra aandacht aan be-
steden.

Tevens zal er extra aandacht
besteed worden aan het
doorgaande vrachtverkeer
en het parkeren van perso-
nenauto's op het trottoir zo-
wel op de Dorpsstraat als de
Zutphenseweg.

Bakker Fred zat te denken.
Wat hij in deze sinterklaastijd xijn
klanten zou kunnen schenken.

Een smakelijke ambachtelijke
verrassing voor niets.
Bij een besteding van fl. 10,--
of meer dat leek hem wel iets.

Komt u ook deze week ook uw
gratis verrassing halen.

Tevens hebben wij leuke cadeautips
waarvoor u weinig hoeft te betalen.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Gebakfax (0575) 55 55 16

Wegens Familie-feest is ons bedrijf
op vrijdag 17 november vanaf
iS.OO uur gesloten.

Bloembinderij v.o.f.
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. 0575-551508 - Fax 0575-553070

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - Ta (0876) 651010 - FAX (0675) S610B6
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO0WEEVERS.NL - ISDN (0876) 566878

Kom onze monstercollectie
bekijken

en maak een keuze uit de vele
mogelijkheden!

Ook voor
Vorden geldt:

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN
DOOR

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TH. (OB7B) 861010 - FAX (0676) 661088
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7280 AA
E-MAIL: INFOaWEEVERS.NL - ISDN (0871) 688878



Door muis ook piet
weer populair

Zondagmiddag 26 november
geeft Euphonia Novelty Orches-
tra een jazzconcert in Theater
Onder de Molen in Vorden.

Het orkest speelt replica's uit een
roemruchte muziekperiode van

de vorige eeuw, de 'roaring twen-
ties'. De arrangementen uit die
tijd zijn daarvoor uitgeplozen en
voor de 12 mans bezetting van
Euphonia geschikt gemaakt. Om-
dat het om muzikale museum-
stukjes gaat, worden deze toege-

licht en ingebed in de tijd. On-
danks de strakke arrangementen
is nog voldoende ruimte gelaten
voor improvisatie tijdens de soli.
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de ündeseweg 29 in Vor-
den. Reserveren via 0575-55 69 87.

Wellicht vindt men de gekozen
titel bij dit verhaal nogal
vreemd, want wat wordt hier-
mee bedoeld?

De PC-muis is de laatste jaren
enorm in de opmars. In bijna 75%
van de huizen staat een Personal
Computer met muis, maar de die
renspeciaalzaken merken dat er
de laatste tijd ook veel zangvogels
worden verkocht. En dan vooral de
ouderwetse kanariepiet. Reden
hiervoor is waarschijnlijk dat men
toch naast de onpersoonlijke PC
wat meer gezelligheid wil creëren
in de woonkamer. Daarnaast zijn
veel ouders van mening dat hun
kinderen de zorg voor een huis-
dier op zich moeten nemen om op
die manier een stukje verantwoor-
delijkheidsgevoel te krijgen.

Een groot verschil met nu en een
aantal jaren geleden is dat het wel-
zijn van het dier centraal moet
staan. Zo is de aanschaf van een

kooi van groot belang. Dit is ook
iets dat fabrikanten van vogelkooi-
en eveneens beseffen en daarom
komen er steeds ruimere kooien.
De dierenspeciaalzaak is bij uit-
stek het adres voor advies over
kooigrootte en andere aspecten
van het welzijn van vogels. De spe
cialist heeft jarenlange ervaring in
het verzorgen van vogels en het ad-
viseren van het soort dier.

Het welzijn van een huisdier moet
zo optimaal mogelijk zijn en daarbij
speelt natuurlijk ook de mens in
z'n omgeving een belangrijke rol.

Een andere tendens die in opmars
is, is de verrijdbare binnen/buiten
volière. Deze 'grote' vogelkooi op
wielen is ruim voor de vogel(s) en
decoratief voor de eigenaar. Bij
slecht weer zorgen de vogels voor
gezelligheid in de kamer en bij
mooi weer wordt de volière op het
terras geplaatst. Kortom: Wanneer
krijgt de muis een piet cadeau?

Nieuw bij Indoor Sport Vorden:

Tai-Chi - Taijiwuxigong

EEN SFEERVOL EVENEMENT VOOR JONG EN OUD:

Reurlse midwinterhoorn
wandeling

Taijiwuxigong is een oefenme
thode die zijn oorsprong vindt
in de traditionele Taiji en Gi-
gong, Beiden afkomstig uit Chi-
na. Ze werd ontwikkeld door de
heer Shen Hongxun, die zijn
kennis in vele landen over-
brengt.

De oefeningen zijn erop gericht
om het energiesysteem in het li-
chaam te activeren en in balans te
brengen. Hierdoor wordt het li-
chaam ontdaan van lichamelijke
en psychische klachten. De beoefe
naar voelt zich dan gezond, men-
taal sterker en gelukkig.
Elke oefening is een eenvoudige
beweging, die zijn optimale vorm
krijgt door het juist samengaan
van ademhaling, ontspanning en
gedachteconcentratie. Een belang-
rijk onderdeel van de taijiwuxi-
gong is de spontane beweging. De
ze beweging helpt om de energie
snel en efficiënt door het hele li-

chaam te laten stromen. Reeds in
het oude China was bekend dat
zich in de onderbuik een energie
centrum bevindt, de datian. Van
hieruit wordt het energiesysteem
van het lichaam bestuurd. Om de
spontane beweging op te wekken
wordt met behulp van de aarde
kracht de dantian geactiveerd.
In het lichaam kunnen ophopin-
gen van negatieve energie voorko-
men. Elke oefening zorgt ervoor
dat deze negatieve energie naar
buiten wordt gebracht wat span-
ning en pijn wegneemt.
De oefeningen werken op uiterst
fijnzinnige bewegingen van het li-
chaam. Zodoende kan ter behan-
deling van veel voorkomende aan-
doeningen Taijiwuxigong aange
wend worden zoals rugpijn, stijve
nek, koude handen en voeten,
maagklachten, migraine, whiplash,
muisarm, over- en ondergewicht,
slapeloosheid, vermoeidheid. Al
deze klachten werken niet alleen

verstorend op het totale welzijn
van het lichaam, maar ook versto-
ren zij vaak het dagelijkse leven. In
China en nu ook in het westen
wordt Taijiwuxigong toegepast om
gezond en jong te blijven. Ziektes
te genezen, mentale en sportieve
prestatie te optimaliseren.
Tijdens de cursus bij Indoor Sport
Vorden zullen een aantal oefenin-
gen aangeleerd worden. Lerares
Katinka Hoek zal deze nauwkeu-
rig onderwijzen en de beoefenaar
begeleiden. Taijiwuxigong is voor
iedereen en elke leeftijd geschikt.
Op dinsdagmorgen 21 november
wordt een gratis introductieles ge
geven door Katinka Hoek. Zij volg-
de zeven jaar lessen aan het Buqi-
Instituut onder leiding van dr.
Shen Hongxun en is gediplomeerd
Buqi healer.
Deze les wordt gegeven bij Indoor
Sport Vorden, Overweg 16, tel.
0575-553433, http://www.fitnet.
com/isv/

"Kotte gedichjes, wat langere vesjes en een aantal
old Ach terhoekse weerspreuken '

Erik Knoef (Hoe? Zo!) brengt
gedichtenbundel uit

De titel: "Kotte Riemkes"

Er is door de leden van de caba-
retgroep "Hoe? Zo!" al lang over
gesproken. Ook Erik Knoef, de
schrijver vna de teksten, heeft
het er al jaren over. "Binnen-
kort kiimp de gedichtenbundel
uut". Nu, november 2000 is het
dan eindelijk zover en komt de
bundel, die de titel "Kotte
Riemkes" kreeg, dan ook daad-
werkelijk uit. Zaterdag 18 no-

vember zal het eerste exem-
plaar worden aangeboden aan
een wel heel bijzonder persoon.

In het programma van de cabaret-
groep "Hoe? Zo!" wordt al langere
tijd gebruik gemaakt van de ge
dichtjes die grotendeels werden
bedacht door Erik Knoef. Groten-
deels, want ook Andre Knoef (zin
breur) heeft een aantal van deze

"vesjes" bedacht. Het idee om deze
"riemkes" te verzamelen en samen
in een bundel uit te brengen was
dan ook al snel ggeboren. De daad-
werkelijke uitvoering liet echter
nog even op zich wachten. Deels
omdat men maar niet zo elk ge
dichtje goed genoeg vond om in
die bundel te laten zetten. Maar er
waren riatuurlijk meer zaken zo-
als: wie geeft het boekje uit, wie
moet het drukken, etc. etc.

Op al deze vragen is een antwoord
gevonden wan de bundel is af. Het
is bij drukkerij Weevers vervaar-
digd. En, al zeggen ze het zelf, het
is een alleraardigst boekje gewor-
den. Het boekje is voor het groot-
ste gedeelte gevuld met "riemkes".
Korte gedichtjes, in het Achter-
hoekse dialect. Hier en daar met
een serieuze ondertoon maar ver-
der overwegend erg humoristisch,
vooral door de onverwachte
kwinkslagen die er in verwerkt
zijn. Een voorbeeld:

Tied
"Gin tied", ie heurt ut dageluks
um oe hen,
Ut is een tiedverschiensel woar
ik niet zo bes an kan wennen,
Moar de mensen vind ut alk-
moal heel gewoon,
"Gin tied", en doaran helpt
zelfs gin siliconen.

Op zondag 3 december a.s.
wordt in Ruurlo de Reurlse
midwonterhoorn wandeling
georganiseerd. Dit evenement
keert ieder jaar terug op de Ie
advent.

De wandeling start bij pannekoek-
boerderij "de Heikamp" aan de
Hengeloseweg 2 te Ruurlo. Vanaf
de eerste advent mogen de mid-
winterhoorns geblazen worden. In
de maanden december en januari
zal men op meerdere plekken in
de Achterhoek en Twente de tonen
van de midwinterhoorns kunnen
horen.
Op de midwinterhoorn wordt ge
blazen tot Drie Koningen op 6 ja-
nuari. Niet voor niets noemde
men deze hoorn midwinterhoorn.
Ruurlo zal als eerste het spits af-
bijten en een midwinterhoorn-
wandeling organiseren op zondag
3 december. De wandeling is onge
veer 8 km lang. Er is een ver-
nieuwde route. De looptijd is ca.
2,5-4 uur, inclusief rondleiding
kasteel en de bezichtiging Cactus
Oase. Het is een schitterende wan-
deling door de bossen van Ruurlo.
Verspreid over de route staan de
Midwinterhoarnbloasers opge-
steld. Afwisselend in het land-
schap en op markante punten be
oefenen de bloazers hun hobby (in
de nabijheid van een vuurkorf, die
voor de nodige warmte zorgt).
Door het luisteren naar het geluid
van de blazers kan de route ge
volgd worden.
De Midwinterhoarnbloazers zijn

te allen tijde bereid uitieg te geven
aan deze speciaal in de winter ge
houden folklore. Hun verhaal over
de traditionele achtergrond van
de mindwinterhoorn zal voor me
nigeen boeiend zijn.
In de route zijn een aantal be
zienswaardigheden opgenomen.
Zo zal er bij pannekoekboerderij
"de Heikamp" een demonstratie
gegeven worden: midwinter-
hoorns maken. Bovendien krijgen
de deelnemers aan de tocht de
kans om ook eens op zo'n hoorn te
blazen.
De Cactus Oase "Anny Cactus" zal
bezichtigd kunnen worden. Ieder
staat een attentie/verrassing te
wachten in de cactuskwekerij. De
ze cactus-wonderwereld bestaat
uit 6000 m2 kas met unieke plan-
ten, waaronder ook de onlangs be
kroonde cactussen. Het is een
adembenemend geheel.
Het kasteel Ruurlo heeft haar deu-
ren open staan, een bezichtiging is
mogelijk. Het kasteel dateert gro-
tendeels uit de 16e en 17e eeuw en
is vijf eeuwen bijna onafgebroken
bezit geweest van de Van Heecke
rens. Sinds 1978 is het kasteel ei-
gendom van de gemeente Ruurlo
en is nu gemeentehuis.. In het kas-
teel harpspel door Ekatarina Leeu-
wenthal.
Onderweg mogelijkheden tot ge
bruik van consumpties. Koek en
sopietent aanwezig. De kaarten
zijn te koop aan de start bij "de
Heikamp".
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij
VW Ruurlo, tel. (0573) 45 39 26.

Verder staan er in dit boekje een
aantal langere gedichten, ook uit
het repertoire van Hoe? Zo!. Tot
slot zijn er nog een aantal "minder
bekende oud Achterhoekse weer-
spreuken" opgenomen.
Kortom, een leuk boekje voor de
liefhebber van humor in ons eigen
dialect. Een boekje dat zich lekker
laat lezen. En daarna moet je het
volgens de schrijver "op ut nacht-
kasje of op ut huusken leggen, zo-
da'j d'r zo af en toe nog een keer in
kunt kieken. En nog lange zal d'r
noa ut leazen van deze 'riemkes'
ten minste een glimlach op oe ge
zichte verschienen", aldus Erik
Knoef.
Zaterdag 18 november staat voor
de bedenkers in het teken van de
Kotte Riemkes. 's Morgens zal Om-
roep Gelderland aandacht beste
den aan dit boekje, waarna 's mid-

dags het eerste exemplaar wordt
uitgereikt op het bordes van het
dorpscentrum. Aan wie? Dat is een
verrassing maar hij zegt dat ie uit
Spanje komt, hij heeft veel knech-
ten en ziet dit boek vast als goede
cadeautip.

Hierna is het boekje op diverse
plaatsen in Vorden te verkrijgen,
te weten bij "Bruna" aan de Raad-
huisstraat, bij Speelgoed-, Huis-
houd- en Kadoshop Sueters en bij
Bakkerij Happerij "de Molle" aan
de Burg. Galleestraat.
Natuurlijk zijn ook de leden van
Hoe? Zo! te benaderen voor een
exemplaar.

Een leuke cadeautip voor de ko-
mende feestdagen dus en één
troost, er hoeft eigenlijk geen ge
dichtje meer bij.



Let op onze nieuwe Discusfolder
is weer uit met schitterende acties.
Kom langs of kijk eens op onze site.

DIERENSPECIAALZAAK TRIMSALON
MDLENKAMP HUMMELOSEWEB ZB ZELHEM
D3 1 4.62 1 735 WWW.DIERENSPECIAALZAAK.CDM

WEEK8LAO CONTACT
JE KUNT BR NIST OMHEEN

ROLLUIKEN

de perfecte beveiliging tegen inbraak

Betaalbare topkwaliteit!

Voor elke toepassing een rolluik op maat

Rolluiken vormen een uitstekende beveiliging tegen

nbraakpogingen. De betere rolluiken zijn dan ook

vervaardigd van onverwoestbaar aluminium of

luurzame kunststof.

aluminium lamellen zijn dubbelwandig en gevuld

met een schuimkern die voor extra isolatie en sta-

jiliteit zorgt. Door al deze eigenschappen bieden

olluiken op velerlei gebied enorme

voordelen. Zo zijn ze naast inbraak-

vertragend ook zon- en hittewerend

n de zomer en energiebesparend in

de winter.

iovendien zorgen rolluiken voor

een prima geluidsisolatie en houden

ze insekten buiten. En, doordat de lamellen verstel-

baar zijn, kunnen licht en lucht naar wens worden

doorgelaten.

Rolluiken zijn in talloze kleuren en kleurcombinaties

leverbaar. Ze zijn voor nagenoeg alle toepassingen

op maat te maken. Daarbij kunt u denken aan

ramen, raam/deurcombinaties, schuifpuien en tuin-

deuren, maar ook aan garagedeuren

en winkelpuien.

Daarnaast zijn er nog bijzondere uit-

voeringen in de vorm van rolhekken

en rolpoorten.

En dat allemaal voor uiterst schap-

pelijke prijzen!

Een rolluik is maatwerk. En maatwerk is vakwerk l

Rolluiken. Voor een echt veilig gevoel!

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

SPOORSTRAAT 28

(0573) 45 20 00 RUURLO
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.

Sint en Piet hebben het al gezien,
en u ook wel misschien.
Zij kwamen naar Ruitersport Sueters
in galop,
daar hebben ze In alle prijsklassen
cadeaus volop.

Leuke kado's
vanaf f 4,95 tot f

ruiierspori
Sueiers

Spalstraat 23
7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-463756
Fax 0575-464058
www.ruitersportsueters.nl
www.suetersstables.com

Finale Achterhoekse Start
in Varsseveld
De finale van de onderne-
mingsplannenwedstrijd "De
Achterhoekse Start" wordt don-
derdag 16 november gehouden
in "de Radstake" te Varsseveld.
WVM/Sikog biedt die avond
gastvrij onderdak aan de jury,
de kandidaten en belangstel-
lenden.

Voorafgaand aan deze finale von-
den drie voorrondes plaats. De eer-
ste voorronde was "de Achterhoek-
se Start" te gast in Hotel Bakker te
Vorden; de tweede werd gehouden
in Zaal Veldhoen te Langerak; de
derde en laatste voorronde vond
plaats in Hotel Frerikshof te Win-
terswijk.
In de Achterhoekse Start draait
het om de kwaliteit van de onder-
nemingsplannen van startende
Achterhoekse ondernemers. Een
deskundige jury - bestaand euit
Jan van den Hout (Lovink Terborg
BV), Herman Hulshof (Hulshof
Leerfabriek, Lichtenvoorde) en
voorzitter Anjo Joldersma (Kramp
Groep, Varsseveld) - onderwerpt
de kandidaten na hun presentatie
aan een grondig, maar tegelijk
lichtvoetig "onderzoek".

Voor deze finale zijn de volgende
Achterhoekse ondernemers geno-
mineerd:
- Bent Sports & Health Club, dhr.

D. Bent uit Doetinchem

- Twins Hair & Beauty, mevr.
J.M.G.H. Leurs uit Doetinchem

- Watersnijtechniek Winterwijk,
mevr. L. Woordes-Vruggink en
de heren H. Woordes en DJ.
Vruggink uit Winterswijk.

De Achterhoekse Start wordt voor
het derde achtereenvolgende aar
gehouden. Voor de tweede maal
zoeken de initiatiefnemers aan-
sluiting bij de plaatselijke indus-
triële kringen, nadat dit vorig jaar
als bijzonder positief is ervaren.
Tijdens de voorrondes werd in
Doetinchem nauw samengewerkt
met de IG&D, in Vorden met de
Gelderse Businessclub en in Win-
terswijk met de OWIN. Zoals ge-
zegd is de organisatie tijdens de fi-
nale te gast bij WVM/Sikog.

De Achterhoekse Start is een ini-
tiatief van Randstad Uitzendbu-
reau, ABNAMRO, BDOWalge-
moed CampsObers Accountants &
Adviseurs, Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland, Smalbraak
Notarissen, Deloitte & Touche Ac-
countants, De Jonge Peters Rem-
melink Advocaten en TVAMedia-
producties.

Voor meer informatie over de Ach-
terhoekse Start kan men zich rich-
ten tot één van betrokken organi-
saties.



Herfst in de tuin
Zware aardegeuren, de eerste nachtvorst, rijp en dauw, felle regen-
vlagen, maar bovenal blad. Blad in de meest fantastische kleuren: de
natuur laat nog één keer haar ongekende schoonheid zien voor ze
haar kleding afwerpt en in winterslaap gaat. Het lage licht schijnt
schitterend door de tuin en laat alles wat kleur heeft extra vlammen.
De planten die nog bloeien hebben sterke, volle tinten. Veel mensen
vinden de herfst het mooiste seizoen en daar valt veel voor te zeg-
gen. In ieder geval is het ook een ideale tijd om van alles in de tuin
te doen, te planten, te veranderen en te verbeteren. Zodat u vol-
gend jaar nog meer van uw tuin kunt genieten. Bouw die pergola,
zet dat tuinhuisje waar u dat altijd al wilde hebben, maak een extra
zitplek in het heerlijkste hoekje van uw tuin, haal die planten die u
zo mooi vindt, zorg nu voor winterkleur in schalen en bakken. De
herfst saai? Absoluut niet!

BOUWEN IN DE TUIN
Een huisje erbij
Een heerlijk bezit, zo'n extra tuinhuisje.
Handig als berging, werkruimte of zelfs
logeerruimte. Ze zijn er in allerlei stijlen en
maten, voor zelfbouw of om 'te laten doen',
met of zonder overdekt terras en als 'hoek-
huisje' met een afgeschuinde voorkant.
Huisjes en bergingen van het laatste type
kunnen ideaal in een hoek van de tuin wor-
den geplaatst. Tuinhuisjes worden meestal
van hout gemaakt. Er zijn twee constructie-
methoden: uit schotten samengesteld of
plank na plank als blokhut opgebouwd.

De laatste herkent u aan de op de hoeken
uitstekende plankeinden. De blokhutcon-
structie is meestal wat duurder.

Prieeltjes en tuinkasten
Een romantisch prieeltje heeft vaak geheel of
gedeeltelijk open wanden, maar het kan ook
een open smeedijzeren constructie zijn.
Tuinkasten zijn eigenlijk kleine tuinhuisjes
waar u van alles in kunt opbergen. Ze wor-
den van hout, kunststof of metaal gemaakt
en zijn reuze praktisch. Ze zijn ook in allerlei
uitvoeringen als bouwpakket te koop.

MEERSFEER

Met potten en bakken
Een terras of balkon is pas af als de aankle-
ding klopt. Maak meer sfeer met bloemen
en planten in potter} en bakken. Zoek het in
groepen. Zet er een aantal bij elkaar, dat
staat veel leuker en u kunt heerlijk combine-
ren wat u mooi vindt. Ook in de herfst kunt
u voor kleur op het terras zorgen en zelfs in
de winter zijn prachtige, kleurrijke bakken
geen probleem. Zet er leuke kleine coniferen
in, winterbloeiende heide (Erica carnea).
Skimmia (met rode bessen), Viburnum tinus
(bloeit laat in de winter) en bijvoorbeeld
bontbladige klimop. Er is keuze te over.
Controleer of de afwateringsgaten in de bak-
ken goed open zijn. Zet schalen en bakken
op een gladde, gesloten ondergrond op een
paar klosjes, dan kan overtollig water zeker
weg. Haal regelmatig ingewaaid blad tussen
de groenblijvers uit, anders kunnen die daar-
onder gaan rotten. En wat de potten, scha-
len en bakken betreft: er is zoveel moois te
koop dat een opsomming hier geen enkele
zin heeft. Dat moet u zelf gaan zien en
kopen wat u mooi vindt: fleurig Mexicaans
of stemmig Japans, zuidelijke aardetinten
doen het altijd, maar trendy gemêleerd grijs
is ook erg mooi. Eén tip: koop alleen materi-
aal dat de winter moeiteloos zal overleven.
Uw leverancier kan u dat precies vertellen.

Beelden en andere decoratie
in de tuin
Behalve met planten in potten, kunt u de
tuin ook opfleuren met een mooi beeld op
een strategische plek, een zonnewijzer, of
een van de vele andere decoratieve produc-
ten die er op de markt zijn. Veel beelden en

tuinornamenten worden alleen maar mooier
als ze mogen verweren, bemossen of ver-
roesten. Geef die daarom nu al een plekje in
de tuin, dan zien ze er volgend jaar niet zo
nieuw meer uit en krijgt u de sfeer die u wilt.

Opruimen in de tuin
Wat te wild geworden is, kunt u nu snoeien
en afgestorven materiaal kan worden weg-
gehaald. Zorg dat groenblijvende planten
(ook het gazon) niet door blad worden afge-
dekt. Een tuinblazer is daarvoor ideaal. Haal
het blad bij elkaar en laat het lekker com-
posteren in zo'n handige compostcontainer
(heeft u vast wel een plekje voor). Takken
kunt u met een elektrische hakselaar ver-
snipperen. Met een waterdichte vijverhand-
schoen en speciale grijpers aan een lange
steel, kunt u ook het blad en andere rommel
uit de vijver halen. Dat voorkomt rotting.
Zorg dat afstervende vaste planten de
groenblijvende soorten niet bedekken. Haal
in dat geval het dode plantenmateriaal weg
en breng een laag potgrond rond de kaalge-
knipte planten aan. Dat geeft ook prima
winterbescherming voor de wortels. Kijk ten
slotte uw tuingereedschappen na, maak ze
schoon en vet ze in voor u ze opbergt. Dan
is zo'n extra tuinkast of blokhut als werk-
schuurtje ideaal!

Herfstvitaminen
Mest moet u in principe geven als de plan-
ten erom vragen. Dat is tijdens de groei. Om
te zorgen dat planten kunnen 'afrijpen' en
stevig de winter ingaan, wordt het gewone
'bijvoeren' met kunstmest en andere mest-
stoffen daarom in augustus gestopt. Maar er
zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld speciale
herfstbemesting voor het gazon. Daar zit
vooral fosfor in dat de wortelgroei - die 's
winters op een laag pitje gewoon doorgaat
- stimuleert en absoluut geen stikstof bevat
dat de bladgroei bevordert. Ook uw rozen
moet u in de periode november-maart een
flinke dosis organische mest geven -
gedroogde koemest is een prima vervanger
van de vroegere ruige stalmest. Ook bomen
en heesters die u in het najaar nieuw plant,
moeten een goede basisbemesting krijgen.
Geef ze een flinke portie bemeste potgrond
mee in het plantgat. Gronden met een lage
pH (zuurgraad) kunnen worden bekalkt.
Begin daar al in januari mee en zoek eerst uit
welke planten (Rhododendron's, heidesoor-
ten enz.) een hekel aan kalk hebben. Strooi
daar dan niet. Kalk verbetert met name de
structuur van kleigrond.

TUINTIP VAN
EEN LEZER

Dat kale betonbakken prachtig beal-
gen en bemossen door er yoghurt of
karnemelk op te smeren, weet u vast
wel. Op gladde kunststofbakken lukte
mij dat eerst minder makkelijk, maar
daar heb ik wat op gevonden. Smeer
de bakken in met lijm, daarop wat
zandige tuinaarde uitstrooien en ver-
volgens karnemelk erop. Het werkt
geweldig!

TUINWEB.NL
Wie van tuinieren houdt, wil er
natuurlijk alles over weten én op de
hoogte blijven van de nieuwste tips,
ideeën, producten en mogelijkheden.
Dat is nu heel gemakkelijk. Ontdek de
wereld van de tuin ook via Internet.
Tuinweb.nl is een geweldige bron
van tuininspiratie.

Kleurenfeest met 'wilde wingerd'
Fantastische klimplanten zijn het, die wilde
wingerds (Parthenocissus). Ze kunnen op den
duur een heel huis gemakkelijk bedekken,
want ze klimmen probleemloos tot zo'n 15 m
hoogte. In lente en zomer hebben de meeste
vormen groen blad, de bloei in mei-juni is
onopvallend, maar in de herfst begint een
grandioos kleurenfeest. Dan krijgt het blad
allerlei tinten oranje, rood en paars voor het
afvalt. Een groot voordeel is dat de muren
waar de planten tegen groeien, 's zomers
heerlijk koel blijven achter dat bladerdek. De
planten zijn probleemloos te snoeien en
groeien heel gemakkelijk weer uit. Goede
muren worden door de hechtworteltjes abso-
luut niet aangetast, maar als er gaten in zitten
kunnen ze naar binnen groeien en als ze op
verfwerk hechten is dat ook niet handig,
maar door snoei makkelijk te voorkomen. Er
zijn twee belangrijke soorten: Parthenocissus
quinquefolia met blaadjes van 5-10 cm lang
(een goede cultivar is 'Engelmannii') en P. tri-
cuspidata waarvan de vormen 'Green Spring'
en 'Veitch Boskoop' veel groter blad hebben
(tot 20 cm lang) dat overigens net zo mooi
verkleurt als bij de eerstgenoemde soort.

Wat is nu wat?
Haagbeuk of beukenhaag
Hagen van beuk of haagbeuk lijken op het
eerste gezicht sterk op elkaar. Zelfs het blad
lijkt hetzelfde. Pas als je dat naast elkaar ziet,
valt het verschil op. De vorm is iets anders en
beukenblad glimt meer. Toch zijn het totaal
verschillende soorten. Zowel beuk (Fagus syl-
vatica) als haagbeuk (Carpinus betulus) zijn
statige planten die u heel goed in een strakke
vorm kunt snoeien. Het zijn bladverliezende
bomen, maar de beuk houdt zijn afgestorven
blad 's winters heel lang vast. Het merendeel
valt pas af als in het voorjaar het jonge blad
uitloopt. De haagbeuk laat zijn blad veel
gemakkelijker vallen en is 's winters veel kaler
dan de beuk. Een haag van haagbeuk groeit
sneller dan een beukenhaag en het blad loopt
in het voorjaar ook eerder uit. Oude haag-
beukhagen die te breed zijn geworden, kun-
nen tot op de stammen worden terugge-
snoeid. Ze lopen vanzelf weer vol uit. Met
beuken moet u daarmee veel voorzichtiger
zijn. jonge beuken kunnen slecht tegen volle
zon op de stammen. Koop daarvan alleen
goed met takken bezette planten. Het blad
zorgt voor de broodnodige beschutting.
Beuken hebben nog iets speciaals: ze groeien
alleen goed in symbiose (samenleving) met
een schimmel die in de grond tussen de wor-
tels leeft. Koop daarom liefst planten met wat
grond aan de wortels of in pot gekweekte
exemplaren.

Coniferen als zuilen en naalden
Bij veel soorten coniferen wijst het woord
'Fastigiata' in de naam al op een vrij smalle
groeiwijze. )uist die vormen zijn ideaal in een
tuin, omdat ze geweldige accenten zetten
zonder veel ruimte in te nemen. Bovendien
hebben ze dat zuidelijke van de naaldvormi-
ge cipressen uit de landen rond de
Middellandse Zee. Geen wonder dat ze erg
gewild zijn. Vooral bij de jeneverbessen zijn
een paar zeer smal omhoog groeiende vor-
men te vinden. De allerbekendste is juniperus

scopulorum 'Skyrocket' met blauwachtig
groen loof, maar er is een nieuwere die
metershoog kan worden, maar hooguit 30
cm in doorsnee blijft en dan ook nog prach-
tig grijsblauw loof heeft. De naam van dat
wonder is Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'.
De herfst is een uitstekende periode om ze te
planten.

Wuivende grassen
Er bestaan over de hele wereld meer dan
10.000 soorten grassen, inclusief vlas, maïs
en bamboe. Prachtige eenjarigen als trilgras
(Stipa) en heel veel meerjarige soorten. Voor
de siertuin komt er steeds meer keuze. U kunt
ze in allerlei hoogten krijgen, voor zon en
voor schaduw en voor allerlei grondsoorten.
Grassen zijn taai, beweeglijk en vaak heel
doorzichtig van bouw, waardoor ze met de
meest uiteenlopende planten zijn te combi-
neren. Probeer ze maar eens samen met vaste
planten zoals daglelies (Hemerocallis),
Verbena of zonnehoed (Echinacea). Een schit-
terend heel fijn bladerwaas (vitrage-effect)
tussen andere planten geven grassoorten als
Panicum (vingergras) en Deschampsia
(smele), Japans bloedgras (Imperata) zorgt
voor een warme rode kleur. Soorten als Stipa
gigantea (vedergras) Cortaderia's (pampa-
gras) zijn indrukwekkende solitaire planten,
net als veel bamboes. Er zijn ook grassen met
een bijzondere bladtekening. Het zebragras

bijvoorbeeld (Miscanthus sinensis 'Strictus')
heeft dwarsgestreept, geel blad. En als het
om lage grasjes gaat, is de keuze helemaal
gigantisch. Schitterend voor de rotstuin of als
bodembedekker is bijv. blauw zwenkgras
(Festuca glauca), waarvan echt intens blauwe
cultivars bestaan . Ga maar kijken bij uw tuin-
vakman. Er is met grassen enorm veel moge-
lijk en ze passen in iedere tuin. De herfst is de
ideale tijd om ze te planten. De meeste soor-
ten voor de siertuin woekeren absoluut niet
en ze vragen maar weinig onderhoud.

Grassen met een betoverend
wintersilhouet
Vooral vanwege de lang aanblijvende bloeia-
ren zijn veel soorten ook 's winters schitte-
rend, bedekt met regendruppels, sneeuw of
rijp. Enkele van de mooiste zijn:
Vedergras (Stipa)
Borstelveergras (Pennisetum)
Prachtriet (Miscanthus)
Vingergras (Panicum)
Allerlei soorten bamboe

1. Graaf langs een uitgezette lijn een
gleuf waarin de wortelkluiten goed 2.
passen. Gooi de grond
aan beide zijden van &
de gleuf. Dat is straks $j?j
makkelijk bij het vul- ^
len.

Maak de bodem in de sleuf los en
werk er potgrond door. Bij een
beukenhaag liefst ook wat oude
beukenaarde als u daar aan kunt
komen. De schimmels die daarin

zitten bevorderen de
groei.

Leg de planten met hun wortels
op de juiste onderlinge afstand
(ca. 30 cm) in de sleuf,
Gooi er daarna aan
één kant grond over-
heen.

Zet de planten keurig rechtop en
vul de grond nu vanaf de andere
kant bij.

5. Trap de grond stevig aan: met de
neus van uw schoen
naar de stammen
gericht, dan
trapt u de wor-
tels niet kapot.

6. Knip de toppen uit de planten,
zodat de zijscheu-
ten beter zullen
uitlopen. Dat
geeft al snel een il
vollere haag.

7. Maak de grond rondom de haag en
tussen de planten netjes vlak. 8. Geef ten slotte flink

water.

PPH: Plant Publicity Holland
VBTB: Ver. Belangenbehartiging TuinBranche



PRUIMIN
BIJ VISSER MODE
Het is nu ruim drie jaar geleden dat onze winkel voor het laatst verbouwd
en uitgebreid is. Op dat moment hadden we het idee dat we weer jaren
vooruit konden. Wie ons toen had voorspeld dat we al in 2000 uit ons
jasje zouden groeien, hadden we beslist niet geloofd . . .

Burg. Gal leestraat 9,
7251 EA Vorden

0575-551381

Onze damesmodeafdelins is in de afgelo-
pen drie jaar zo'n doorslaand succes ge-
bleken dat we keuzes hebben moeten ma-

ken. De damescollectie moet verder kunnen door-
groeien, vinden wij. Vooral de jonge, maar ook de
modische én de klassieke collectie worden weer
uitgebreid met een aantal nieuwe merken. In de
nieuwe opzet krijgt onze damesmode veel meer
de ruimte en dus een betere presentatie.

Spectaculaire verbouwingsprijzen
Daarvoor moeten de heren- en kindermode plaats
maken. De hele winkel moet dus worden omge-
gooid. En u kunt nu profiteren van bijzonder spec-
taculaire verbouwingsprijzen voor al onze mooie
najaars- en wintermode. Vooral de heren en de
kinderen, omdat die afdelingen er straks niet meer
zijn!

MODI HERENMODE KINDERMODE

Behaaglijk warme combinatiemode voor de
winter van bijvoorbeeld Frankenwalder,
Gerry Weberen Court One

tot 30% korting
Volop keus in sets van Marcona

tot 30% korting
Uitgebreid programma gebreide mode van
Tauri: lange rokken, overgpoiers, diverse pul-
lovers, vestjasjes. Stel je eigen combinatie sa-
men; met nu

Allejacksnu

Herenpullovers van Roberto Sarto van ƒ 189/
ƒ 169, ƒ149, nu vanaf — Q

/"ƒ"

Alle colberts van o.a. Horka, Bogart en
Peter van Holland nu

tot 50% korting
Sportieve pantalons van o.a. Bad Boys en
Dex, nu vanaf

Alle jacks van o.a. Salty Dog, Rags, Bird Dog
en Locker nu

Leuke combinatiesets van Lapagayo en Bird
Dog nu

tot 40% korting

Katoenen pantalons van Salty Dogs en Rags,
diverse modellen, nu vanaf

Modische sets van Bandolera nu

tot 30% korting
Combinatiemode van Scarlatti en Sandy Dress
nu

Modische pullovers van o.a. Public, Tauri en
Via Appia nu al vanaf

Alle overhemden van ƒ 1S9| ƒ 119, ƒ99,

2 voor 150,-
Alle kostuums van o.a. Bogart, Horka en
Peter van Holland nu

tot 50% korting
Herenpullovers van Desidero en Divario
van ƒ 1C9, ƒ149, ƒ169/ nu

40% korting

Heerlijke zachte sweats en pullovers van o.a.
Locker en Rags nu al vanaf

Ook in de kleine maten (92 t/m 116) zijn er
volop leuke sets van o.a. Locker en Lapagayo

Mooie fleecetruien in allerlei modekleuren
van o.a. Salty Dog nu vanaf



Gouden echtpaar
Eenink- Hissink

Vogelexpositie
"De Vogelvriend

Op 9 november 1950 was het in
Doetinchem prachtig weer. Het
echtpaar Eenink-Hissink herin-
nert zich dat nog als de dag van
gisteren, want afgelopen dagen
vierden zij hun gouden huwe
lijksfeest en dan kan het niet
missen, of de herinneringen ko-
men boven! De bruidegom, de
heer G.H. Hissink (bijna 72) is in
Varsseveld geboren.

Hij werkte gedurende 25 jaar als
administratief medewerker in
Doetinchem, daarna nog 12 jaren
in Brummen, waarna hij van daar-
uit met 60,5 jaar gebruik kon ma-
ken van de VUT regeling. Zijn gro-
te hobby is momenteel schilderen

(aquarellen). Het afgelopen voor-
jaar is hij daarmee begonnen en
heeft zelfs al eens geëxposeerd. Hij
was altijd al goed in tekenen. Een
andere hobby is motorsport en
zingen. De heer Eenink zingt al 40
jaar bij het Vordens Mannenkoor.

De 73 jarige bruid mevrouw G. Ee
nink-Hissink is geboren en geto-
gen in Vorden. Het paar leerde el-
kaar eind 1947 in Zelhem kennen.
Zij maakte daar met een vriendin
een fietstocht en werd aangere
den. En zie daar was een ridder in
nood, die daar toevallig met vrien-
den was. Hij bood hulp en bracht
de ongelukkige fietster naar huis.
En U raadt het al Cupido was ook

aanwezig, met als gevolg dat nu
het 50 jarig huwelijksfeest gevierd
kon worden.

Mevrouw Eenink werkte op de
Amsterdamse Bank. Haar vader
was in Vorden schoenmaker. Zij
heeft als hobby zingen. Zij heeft
een poos bij het Vordens Dames-
koor gezongen. Ook maakte zij
deel uit van het huisvrouwenor-
kest en mag zij graag handwerken.
Het echtpaar Eenink heeft ook een
gezamenlijke 'hobby. Kamperen
met de caravan. Het paar heeft al
die 50 jaren in Vorden gewoond.
Zij hebben drie kinderen ( 2 zoons
en een dochter) en drie kleinkin-
deren.

Slipjacht Vorden

Het is en blijft een fascinerend
gezicht om een jachtgezelschap
door de Gelderse Achterhoek te
zien jagen.

Zaterdagmiddag werd in Vorden
door de Koninklijke Nederlandse
Jachtvereniging een slipjacht geor-
ganiseerd. Ondanks de hevige re
genval van de afgelopen dagen
kon de jacht gewoon doorgaan.
Het parcours was goed begaan-
baar.

Alleen jammer dat het jachtgezel-
schap een kwartier eerder dan ge
pland voor de eerste run van start
ging.

Daardoor misten toch een aantal
toeschouwers het aanblazen van
de jacht op de kasteelweide voor
het gemeentehuis.

Daarna gingen de 25 koppels fox-
hounds als "een speer" achter de
"namaakvos" aan. De slip die ge

trokken was bestond uit een zak
die doordrengt is met urine van
een vos.

De eerste run eindigde bij kasteel
Onstein, waarna het jachtgezel-
schap via onder meer de Geuken-
weg en de Kostedeweg bij kasteel
Kiefskamp de 2e run beëindigde.

De derde run eindigde bij kasteel
Vorden, waar de sonneurs van de
KNJV vervolgens de jacht afbliezen.

Dit weekend vond in 't Stani-
pertje (Dorpscentrum) de ten-
toonstelling plaats van de vo-
gelvereniging "De Vogelvriend".
Voorzitter Kees Bink, die de ten-
toonstelling opende, bracht de
vele vrijwilligers dank voor hun
inzet, alsmede dierenspeciaal-
zaak Kluvers die gedurende de
vogelshow gratis het zaad voor
de vogels beschikbaar stelde.

De bezoekers konden genieten van
diverse soorten kleur- en postuur-
kanaries, exoten en vele soorten
parkieten. De keurmeesters waren:
J. Menkehorst, Beckum (kleur-
kanaries); J. Derksen, Ede (postuur-
kanaries); H. Eiting, Lichtenvoorde
(exoten) en B. Braam, Haalderen
(parkieten).

Over veertien dagen nemen leden
van "De Vogelvriend" met 80 vo-
gels deel aan de Kringwedstrijd die
in Eefde wordt gehouden. Daar ne-
men verder verenigingen uit Ei-
bergen, Ruurlo, Eefde en Apel-
doorn deel. Eind volgende jaar be-
staat "De Vogelvriend" 50 jaar. Dit
jubileum wordt gevierd met een
nationale tentoonstelling die in
week 43 in het pannekoekenrestau-
rant "Kranenburg" zal worden ge-
houden. De organisatie verwacht
op die vogelshow circa duizend vo-
gels.

Prijswinnaars tentoonstelling:
Vetstof Rood: Kamp Stel Geel
schimmel Martijn Borgonjen 181
punten;2e prijs stel Geel intens
Gerrit Groot Jebbink 179 punten.
Kamp enk. Geel Intensief Wim Be
rendsen 51-91 punten; Ie prijs enk
Geel schimmel Martijn Borgonjen
51-91 punten; 2e prijs enk. Geel in-
tensief Wim Berendsen 50- 90 pun-
ten.
Vetstof Met Rood: Kamp stel Rood
intensief Wouter van der Veen 185
punten.
Kamp enkel Wouter van der Veen
52-92 punten; 2e prijs Wouter van
der Veen 51-91 punten.
Pigment zonder Rood: Kamp Stam
Agaat Opaal Geel moz Type l- Ben
Horsting 363 punten. 2e prijs stel
Bruin Opaal Geel moz. Type l- Ben
Horsting 179 punten; Kamp enkel
Bruin Opaal Geel moz type l- Ben
Horsting 51- 91 punten; Ie prijs ty-
pe 2- Ben Horsting 51-91 punten.
2e prijs enk Agaat Wit dominant
Martijn Borgonjen 50- 90 punten;
2e prijs enk Isabel geel moz type 2-
Ben Horsting 50- 90 punten; 2e
prijs enk Satinet geel moz Type 2-
Ben Horsting 50- 90 punten.
Pigment met Rood: Kamp enk
Zwart rood intensief Gerrit Schu-
maker 50-90 punten; 2e prijs enk
Gerrit Schumaker 49- 89 punten;
2e prijs enk Agaat rood intensief
Gerrit Schumaker 49- 89 punten.
Postuur kanaries: Kamp enk Bor-
der Henk Slagman 90 punten; 2e
prijs enk Border Henk Slagman 89
punten; 2e prijs enk Henk Slag-
man 89 punten.

Kamp stel Gloster Consort Wim Be
rendsen 183 punten; 2e prijs stel
Wim Berendsen 179 punten; 2e
prijs stel Robert Ellenkamp 179

punten.
2e prijs enk Gloster Corona Robert
Ellenkamp 89 punten; 2e prijs enk
Gloster Consort Wim Berendsen
89 punten; 2e prijs enk Robert El-
lenkamp 89 punten; 2e prijs Geert
Groot Obbink 89 punten.
2e prijs enk Duitse kuif Evert Ko-
renblek 89 punten; 2e prijs Evert
Korenblek 89 punten.
Exoten: Kamp stam Japanse
meeuw Zwartbruin Ben Horsting
360 punten; 2e prijs stel Japanse
meeuw Mokkabruin Tonnie Cas-
termans 179 punten.
Kamp enk Japanse meeuw Zwart-
bruin Ben Horsting 91 punten; 2e
prijs enk Japanse meeuw Zwart-
bruin Herman Ellenkamp 90 pun-
ten.
Klassement 5 beste vogels: Wouter
van der Veen 457 punten; 2 Bennie
Horsting 456; 3 Wim Berendsen
451; 4 Wim Peters 449; 5 Hans van
Amstel 448.
Overige Exoten: Kamp enk Mexi-
caanse roodmus Wim Peters 90
punten; 2e prijs enk Wim Peters
89 punten; 2e prijs enk zebravink
grijs Herman Ellenkamp 89 pun-
ten; 2e prijs Herman Ellenkamp 89
punten.
Gras Parkieten: 2e prijs stel gras-
parkiet grijsgroen Kees Bink 179
punten; Kamp enk Grasparkiet
Cinnam donkergrijsgroen Kees
Bink 90 punten; 2e prijs enk Opal
lichtgrijs Henk Harmsen 89 pun-
ten.
Agapom zonder oogring: kamp
stam Agap Ros donkergroen Jan
Berendsen 360 punten; 2e prijs
stel Agap ros Isabel lichtzeegroen
Jan Berendsen 179 punten; 2e prijs
stel Agap ros oranjemasker licht-
groen Kees Bink 179 punten.
Kamp enk Agap ros Cinnamon
lichtgroen Henk Harmsen 90 pun-
ten; 2e prijs enk Henk Harmsen 89
punten; 2e prijs enk appelgroen
Hans van Amstel 89 punten.
Agopomiden met oogring: 2e prijs
stam Agap Fischeri lichtgroen
Hans van Amstel 357 punten;
Kamp stel Hans van Amstel 181
punten; 2e prijs stel Agap Nigrige
nis lichtgroen Wim Peters 179
punten.

Kamp enk Agap Fischeri licht-
groen Hans van Amstel 90 punten;
Ie prijs enkel Henk Harmsen 90
punten; 2e prijs enk Henk Harm-
sen 89 punten; Kees Bink 89 pun-
ten en Harm Harmsen 89 punten.
Overige Parkieten: Kamp enk Grijs-
rug dwergpapagaai lichtgroen
Harm Harmsen 90 punten; 2e prijs
Kees Bink 89 punten; 2e prijs enk
Groenstuit dwergpapagaai Harm
Harmsen 89 punten; 2e prijs enk
Catharinaparkiet lichtgroen Kees
Bink 89 punten.
Grote Parkieten: Kamp enk hals-
bandparkiet Ino groenserie Her-
man Jansen 91 punten; 2e prijs
enk Prachtrosella Ruben Rensink
90 punten; 2e prijs Adelaide rosel-
la Wim Peters 90 punten; 2e prijs
enk Barrabandparkiet Wim Peters
90 punten.

Open klasse: Halsband parkiet hè
melsblauw Herman Jansen 91
punten.
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Pi '5 van de week'tfl
VERS UIT EIGEN OVEN:

APPELFLAPPEN
per stuk van 1.89 voor

99

UIT ONZE BEDIENINGSSLAGERIJ:

HOLLANDSE MAGERE
RUNDERLAPPEN
van 22.50 voor 9.'98

UIT ONS SINT NICOLAASASSORTIMENT:

3 stuks a 135 gram nu
OO

UIT ONZE KRUIDENIERSWARENAFDELING:

SPA BLAUW OF
SPA MARIE HENRIEnE

3 halen ~*~ 2 halen
11/2 liter
nu

UIT ONZE KAASAFDELING:

11 FRANSE KAZEN
25%kortingnu met

minimaal

Openingstijden:
maandag t/m 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

van:
(81.33 €) 179.=

voor:

(63.08 €) 139.-

Damesmaten 38-41
geldig t/m 30 nov.2000 OP-OP

Nu extra voordelig !

•R^Bî HiBsBBiL_
SCHOENMODE

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

www.Giesen.Shoes.nl M Giesen@Shoes.nl

Last van
scherpe pijn
in de maag? Last van „

maagzuur?
Last van

maagklachten?

Vraag het je maag!
Wii- maa.uklacïitoii heeft denkt
vaak dat hot l i»-1 aan teveel
of' verkeerd eten, of aan span-
ningen. Maar wat is do werke-
l i jke oor/aak on wat k u n t u
er aan doen? Vraag de folder
'vraag het je maag' aan bij de
Maag Lever Darm Stichting.

030-6055881

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

OPGERICHT 11NOV. 1930

H H

JUBILEUMCONCERT
M.M.V.

ERNST DANIEL SMID
POPKOOR THE KEYS

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2000
SPORTHAL 'T JEBBINK VORDEN

AANVANG 20.00 UUR

TOEGANGSPRIJS: F 12,50
KINDEREN TOT 15 JAAR: F 5,-

VOORVERKOOPADRESSEN:
SCHILDERSBEDRIJF BOERSTOEL
RABOBANK VORDEN
V.V.V. KANTOOR VORDEN

!! GRANDIOZE OPRUIMING !!
ALLE AUTO'S INCL APK KEURING

BJ MERK+TYPE VAN VOOR

89 Daihatsu Cuore 850 4.750 3.900
89 Volkswagen Polo 1.3 5.850 3.750
92 Peugeot 205 1.1 Accent 5.500 3.500
89 Suzuki Swift 1.3 GL 3.750 3.250
89 Peugeot 205 1.4 XS 3.750 3.000
91 Seat Malaga 1.5 GLX 4.520 2.750
89 Hyundai Pony 1.5 L 2.750 1.500
90 Opel Kadett 1.4 3.750 1.500
88 Renault 11 1.4 TL 2.750 1.500
89 Fiat Panda 1.0 L 2.750 1.250
89 Ford Escort 1.3 CL 2.950 1.250
87 Ford Sierra 2.0 automaat 4.750 1.000
86 Nissan Micra 1.950 1.000
89 Peugeot 309 GL 2.750 1.250
88 Volvo 340 2.750 1.250
89 Hyundai Pony 1.500 750
89 Rover 216 S 1.500 750

VOOR INFORMATIE: (0575) 55 22 22
INRUIL NIET MOGELIJK

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2000 10-16 UUR
LOKATIE: AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK, RONDWEG 2, VORDEN

(bij Shell tankstation)

U BENT TOE AAN EEN DAEWOO VAN:

amoBaau
Groot
jebbink

RONDWEG 2
VORDEN

TEL. (0575) 55 22 22



Hans Dijkstal ontving
'Huilen in de Zon1

Hans Dijkstal in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag ontving het symbolisch eerste exemplaar van 'Hui-
len in de Zon' van de Vordense publicist Harry van Rijn

Plaatsgenoot/publicist Harry van
Rijn die, zoals bekend, een boek
schreef over zijn bijzondere
jeugd in een jongenshuis in de
dertiger jaren was donderdag
met zijn vrouw de gast van WD-
politicus Hans Dijkstal.

Hij was tijdens dit bezoek aan het
Binnenhof in den Haag in de gele
genheid met enkele passende
woorden het symbolisch eerste
exemplaar van 'Huilen in de Zon'
aan te bieden aan de heer Dijkstal.

Deze politicus, die in zijn werk als
lid van de Tweede Kamer op vele
manieren betrokken is bij de zorg
voor kinderen met een moeilijke
start, was de schrijver echter voor
geweest. Hij bleek de roman intus-
sen al gelezen te hebben!

Hij besteedde in een aantal citaten
uitvoerig aandacht aan het boek
en concludeerde dat de schrijver
en zijn opvoeders van lang geleden
het duidelijke bewijs hebben gele
verd dat elk mens uniek is en de

maximale aandacht verdient om
zo zijn of haar kwaliteiten de volle
kans te geven. De heer Dijkstal vond
'Huilen in de Zon' een voortreffe
lijk boek dat veel lezers verdient.

Met een gezellig samenzijn in het
perscentrum Nieuwspoort, aange
boden door de directie van de
Hoenderloogroep, het jongens-
huis waar de schrijver zeventig
jaar geleden als bijna wees werd
opgenomen, werd de officiële start
van 'Huilen in de Zon' besloten.

Voor niks naar de kapper

Salonmanager Mirjam vanjim Heersink haarmode maakt de haren van Sylvia extra feestelijk fraai nu zij weet
dat zij de winnares is

Sylvia Luyk is de gelukkige die een
jaar gratis naar de kapper mag.
Jim Heersink haarmode heeft ge
durende de zomermaanden aan
vele klanten een ansichtkaart
meegegeven die zij van hun va-
kantieadres naar Jim Heersink
haarmode terug konden sturen,
waarbij er de kans was om één jaar
gratis naar de kapper te kunnen.

Alle teruggestuurde kaarten wer-
den in een doos gedaan en aan het
einde van de actie werd door sa-
lonmanager Mirjam Roozegaarde
de kaart van Sylvia uitgeloot.

Zij mag nu een jaar gratis naar de
kapper! Sylvia vond de actie heel
erg leuk, zeker nu zij de gelukkige
is die het geld voor de kapper aan

andere leuke dingen besteden
kan.

Natuurlijk was deze actie tevens in
de kapsalon van Jim Heersink
haarmode in Dieren.

Ook daar is nu een klant een jaar
lang verzekerd van gratis bezoek
aan de kapper.

Lezing over
'Huilen in de zon'
Het is een goede gewoonte van
de Openbare Bibliotheek in
Vorden elk jaar een schrijver
uit te nodigen die op een avond
vertelt over zijn of haar schrij-
verschap en fragmenten voor-
leest uit gepubliceerd werk.

Meestal zijn het bekende schrij-
vers. Zo zijn in de afgelopen jaren
o.a. Helga Ruebsamen en Leon de
Winter als gastspreker in Vorden
opgetreden en heeft ook de auteur
Nicolaas Matsiers een avond ver-
zorgd. Deze avonden worden me-
de mogelijk gemaakt door de
Stichting Vrienden van de Open-
bare Bibliotheek' en Boekhandel
Loga die bijdragen in de kosten
van zo'n literaire avond.

Dit jaar is het niet een in Neder-
land algemeen befaamd schrijver
die op donderdag 16 november in
de bibliotheek een lezing zal hou-
den. Maar wel een schrijver die in
Vorden erg bekend is. Plaatsge
noot Harry van Rijn schreef een ro-
man over zijn ongewone jeugd in
een opvoedingsgesticht en bleek
bereid een lezing te verzorgen over
het ontstaan en de achtergrond
van de auto-biografische roman
'Huilen in de zon' die zojuist is ver-
schenen.
Intussen zijn er al een flink aantal
inwoners van Vorden die zijn boek
hebben gelezen en daar een posi-
tief oordeel over hebben gegeven.

Het verhaal van het jongetje van
zeven jaar dat in het jaar 1930 als
wees een poosje naar een vakan-
tiekolonie denkt te gaan maar te-
rechtkomt in een streng gesticht
waar hij twaalf jaar onder vaak
moeilijke omstandigheden ver-
blijft, maakt op veel lezers een die
pe indruk.

De schrijver is graag bereid te ver-
tellen waarom hij pas na zeventig
jaar dit boek heeft geschreven. Er
zullen bij de lezers ongetwijfeld
ook andere vragen leven waar
men een antwoord op zou willen
hebben. Uiteraard zal de schrijver
ook enkele markante fragmenten
uit zijn boek voorlezen en is er in
de koffiepauze gelegenheid boe
ken te signeren.

Het komt zelden voor dat men als
lezer kennis kan maken met een
romanschrijver die ook een beken-
de persoonlijkheid is op plaatselijk
niveau. Verwacht mag daarom
worden dat er voor deze lezing
veel belangstelling zal zijn.

In verband met de beperkte ruimte
in de bibliotheek is het daarom
verstandig van te voren kaarten te
reserveren. Het is namelijk niet
zeker of er op de avond zelf nog
kaarten verkrijgbaar zullen zijn.
Aanvangstijd en toegangsprijs zijn
vermeld in de advertentie in dit
nummer.

Keurslager Vlogman valt 2x in de prijzen met de

Gelderse Rookworst
Op dinsdag 26 september jl. hield
de Vereniging van Keurslagers de
jaarlijkse keuring van ambachte
lijk gemaakte Gelderse Rookworst.
Ook Keurslager VLOGMAN stuur-
de deze ambachtelijke lekkernij in
en verdiende dankzij de goede
kwaliteit van zijn rookworst het
predikaat GOUDKEUR.

Om goudkeur te behalen moet de
rookworst aan strenge eisen vol-
doen. Het product wordt door een
onafhankelijke en deskundige vak-
jury beoordeeld op de volgende
punten: geur, kleur, samenstelling,
en snijbaarheid.

In totaal kunnen 100 punten be
haald worden, pas bij 92 punten of
meer ontvangt men het goudkeur-
certificaat. Slagerij Vlogman heeft
voor de rookworst '97 punten be
haald bij deze keuring. Hetgeen ze
zeer naar tevredenheid stemt.

Aan het begin van het rookworst-
seizoen is het behalen van goud-
keur een goede stimulans. Aan de
hand van het keuringsrapport
houdt men de kwaliteit in het oog

en kan men zien of de rookworst
nog verbeterd kan worden om een
onderscheidend product af te leve
ren aan de klanten.

Tevens heeft men meegedaan aan
de Internationale vakwedstrijden
op de FRESHFOOD 2000. Freshfood
2000 is de grootste internationale
versbeurs ter wereld. Versspecialis-
ten uit de gehele wereld kregen tij-
dens de Freshfood de kans om in-
ternationale waardering te oog-
sten voor hun vakkundigheid en
creatieve vaardigheden door mee
te doen aan de Internationale Vers
Vakwedstrijden. Deze vakwedstrij-
den zijn georganiseerd door SVO,
het kennis-, en opleidingsinstituut
voor de verssector. Het behalen
van een onderscheiding is een er-
kenning van de kwaliteit van het
product en een waardering voor
het vakmanschap van de versspe
cialist. Het feit dat de producten
van DJ. Vlogman bekroond zijn,
geeft aan dat hij tot het gilde van
ware specialisten gerekend mag
worden. Om dit mooie resultaat
met u te vieren, deze week: rook-
worst actie (zie advertentie).

Kamerkoor
Martin's Scholars
Martin's Scholars zijn een en-
thousiaste groep zangers die
zingen onder leiding van Mar-
tin Versluis (zangpedagoog).
Zij zingen een breed repertoi-
re uit vele stijlperioden.

De groep is ontstaan in Zutphen
en tracht meer zangers uit de
Achterhoek warm te laten lopen
voor het zingen in kleine bezet-

ting. De repetitieavond is op
dinsdag en de locatie waar wordt
geoefend is De Vijfsprong in Vor-
den. Er worden regelmatig optre
dens verzorgd onder andere in
'Zutphen op Zondag'.

Voor inlichtingen kunnen de vol-
gende nummers worden gebeld:
0575-553679 of 553513.



Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten
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Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen
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Kettingformulieren
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DRUKKERIJ
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL * ISDN (0575) 557321

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FIUAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

WEVO-DRUK STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
KKUUJ WEtVHHS, STUDIO MOL: ONTWERPEN, DHUKWIKK EN V

GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOOROE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251



Free-wheel organiseert deze winter voor beginners en gevorderden

Mountainbikedinics

Karst Zijlstra.

Bij het mountainbiken draait
alles om rijtechniek en condi-
tie. Daarin zijn onder andere
klimmen, uithoudingsvermo-
gen, melkzuurtolerantie, daal-

techniek en macht de essen-
tiële elementen.

Freewheel biedt de mogelijkheid
kennis te maken met deze ele-

menten van het mountainbiken.
Aangepast aan het niveau waarbij
tegelijkertijd genoten wordt van
de prachtige omgeving.

Want mountaibiken is een avon-
tuurlijke manier van fietsen over
pittige heuvels, kronkelweggetjes
en bospaden. Deze zijn o.a. te vin-
den in het Grote Veld, het natuur-
gebied gelegen tussen Vorden, Lo-
chem, Brachem en Almen met als
hoogtepunten de Lochemse berg
en de Kalenberg.

Conditie
Op de mountainbike moet, in te
genstelling tot op de gewone race
fiets, met het hele lichaam wor-
den 'gewerkt', waardoor er op spie
ren en gewrichten een intensief
beroep wordt gedaan. Daarmee be
vordert het lenigheid en stuur-
vaardigheid, aspecten die bij het
schaatsen en het fietsen op de weg
van pas komen. Door tempo- en rit-
mewisselingen is mountainbiken
bovendien een boeiende en afwis-
selende conditietraining.

Begeleiding van de clinics
De clinics worden begeleid door
ex-marathonschaatser Karst Zijls-
tra uit Arnhem.
Karst Zijlstra is tevens een zeer er-
varen mountainbiker/wielrenner,
die in het verleden aan verschil-
lende wedstrijden in binnen- en
buitenland heeft deelgenomen.

Data en aanmelding
Op dit moment is de datum zater-
dagmiddag 25 november. Aanmel-
ding vindt plaats door het invul-
len, het uitprinten en het verzen-
den van een aanmeldingsformu-
lier welke te vinden op www.free
wheel.com

Beter slapen
Het cursusbureau van ZOrgGroep Oost-Gelderland organiseert in op-
dracht van Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland een cursus voor men-
sen met slaapproblemen in Zutphen.

Slecht inslapen, steeds wakker worden, zeer vroeg in de morgen klaar
wakker zijn, tobben, schaapjes tellen, 's nachts muggen olifanten laten
worden en daardoor 's ochtends onuitgerust opstaan en dan al tegen de
volgende nacht opzien, zijn herkenbare dingen voor mensen met slaap-
problemen. Zeker één op de acht Nederlanders heeft er last van. Geluk-
kig kun je er zelf veel aan doen. De slaapcursussen, die al enkele jaren op
veel plaatsen in Nederland gegeven worden, worden door veel deelne
mers enthousiast gevolgd. Gemiddeld 86% van alle deelnemers die ge
motiveerd de cursus volgden, bereikten hun doel: uigerust 's morgens
opstaan en na een, voor iedereen persoonlijk, aantal uren slaap.

Onder deskundige leiding gaat men in 10 bijeenkomsten aan de slag om
tot een verbetering van de nachtrust te komen. Het oefenen van ont-
spannings- en ademhalingsoefeningen en het leren hanteren van de
'denkstopmethode', alsmede het omgaan met spanningen staan centraal
tijdens de cursus. Bovendien krijgt men informatie over: wat slapen is,
hoe in het algemeen slapeloosheid ontstaat, het gebruik van slaapmid-
delen en de gevolgen daarvan.

Deelname staat open voor mensen die verandering in hun slaapproble-
men willen brengen. De cursus wordt gehouden in het thuiszorgcen-
trum, Ooijerhoekseweg te Zutphen. Inschrijven/informatie via telefoon-
numers 0314-376709.

Toerelantijnen
Nieuwtjes en tips over reizen en tourisme

Uw huisdier mee naar Denemarken
Een huisdier meenemen op vakantie is vaak
niet eenvoudig: de reis is te lang, de douane
doet moeilijk, en op het vakantieadres is uw
poes of ook niet altijd welkom. Denemarken

lijkt echter bijzonder geschikt voor een vakan-
tie met uw viervoeter. Het is dichtbij, de doua-
nebepalingen zijn soepel en het land heeft een
kustlijn van meer dan 7.000 km. Volop ruimte
dus om te rennen en te spelen. Er is nu zelfs
een speciale Nederlandse brochure versche-
nen die door het Deens Verkeersbureau in sa-
menwerking met NOVASOL is uitgegeven.
Hierin wordt niet alleen uitvoerige informatie
verstrekt over de verblijven waar een huisdier
welkom is, maar ook bevat deze uitgave een
aantal waardevolle tips over de voorbereiding
voor een vakantie met hond of kat, het ver-
voer en ... tips over zonnebaden en zwemmen
door de dieren.
De brochure is gratis verkrijgbaar bij het Deens
Verkeersbureau telefoon 0900-2025280.

door Eurotekst - Jan van der Blom

SMIKKEL- en SMULROUTESin België
Om het nieuwe millennium goed te beginnen
willen de Franstalige Belgen er in 2001 nog
eens de nadruk leggen dat ze een voorkeur
hebben voor lekker eten en drinken en daar-
van ook hun gasten willen laten meegenie-
ten. Zo zijn er 20 "smikkelroutes" opgesteld en
ook "smulroutes" waarbij de toerist in boerde-
rijen komt, die verse en zelfgemaakte produc-
ten aanbieden.
Het toeristenbureau voor de Ardennen en
Brussel hebben hierover een speciale brochure
samengesteld, die ook een kalender bevat met
alle evenementen in 2001. Niet alleen de smik-
kel en smulroutes komen daarin aan bod maar
ook alle andere attracties en evenementen die
de Ardennen en Brussel te bieden hebben.
Het telefoonnummer van het toeristenbureau
is 0900-2020107.

Standaard wegwijzers in Tirol
Tirol maakt en begin
met het plaatsen van
standaard beschilderde
wegwijzers van het al-
pine wegennet in

Oostenrijk. Welke wandelaar die in de
Oostenrijkse bergen onderweg is, kent ze niet,
de door de wind scheefstaande stokken, waar-
op hetzelfde teken voor een en dezelfde weg
door verschillende verengingen is aangebracht
. De leesbaarheid laat ook nog wel eens te
wensen over. Dit allegaartje van wegwijzers
zal binnenkort in Tirol tot het verleden beho-
ren. Als eerste provincie in Oostenrijk begint
Tirol er nu aan, voorwaarden voor een stan-

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

daard bewegwijzering van het alpine wegen-
wet te stellen.
Binnen 7 jaar zullen alle wandelwegen in de
Tiroler bergen worden voorzien van weersbe-
stendige aluminium borden, geel met zwart
opschrift. Men hoopt hiermee de veiligheid te
verbeteren en te voorkomen dat wandelaars
de weg kwijt raken.

Ontdek de Rhönevallei
De tweede wijnstreek van Frankrijk gaat zich
nog beter presenteren door een aantrekkelijk
evenement waarbij van
10 tot 15 maart 2001 de
hele Rhönevallei klaar
staat om gasten te ont-
vangen en de wijnen
van de Rhöne te laten
ontdekken of heront-
dekken. Uiteraard is er
gelegenheid de wijnen te proeven (er zijn 18
proeverijen!) en de wijngaarden te bezichti-
gen. Er zijn allerlei aantrekkelijke arrangemen-
ten.
Trek in een Cötes du Rhone? Nadere informa-
tie: 010-4760198.

Cötes du Rhóne
Avontuur binnen handbfrtik

Wild eten in de Achterhoek
Alle informatie over
Wild eten in de Achter-
hoek is vermeld in de
gratis wildbrochure.
Deze is verkrijgbaar bij
de grotere WV's in

Wildcten
\inde
[chtethoek^

ons land en bij het
Achterhoek* Bureau
voor Toerisme, Postbus
4106, 7200 BC
Zutphen, tel 0900-
2692888.

Transavia dagelijks naar Napels
Met ingang van 1 november gaat Transavia
dagelijks naar Napels vliegen. Er wordt van
Amsterdam vertrokken om 12.20 uur en de
aankomst in Napels is 14.50 uur. Vanuit Napels
is de vertrektijd 15.40 met aankomst in
Amsterdam om 18.15 uur.



Veel informatie over en 150 foto's
van het dorp Vorden zoals het is op
de grens van twee eeuwen.

Straks - in 2001 - begint
pas écht de nieuwe eeuw!

De geleerden zijn het er over eens: de 21e eeuw begint pas echt op
l januari 2001 als de telling van de nieuwe eeuw begint. Daarom is er nu
nog volop tijd het boek 'Vorden '99' te kopen, het boek over Vorden op de
grens van twee eeuwen. Vorig jaar zijn er 1100 ex. van verkocht, er zijn nu
nog 100 ex. beschikbaar. De laatste! De prijs is slechts f 29.50.
En dat voor een boek van 124 royale pagina's, met veel boeiende informa-
tie over het leven in ons dorp zoals het nu is. Een boek met 150 recente
foto's van Vorden in kleur en zwart/wit en tekeningen van 'het liefste plekje
in Vorden' van een aantal kinderen. Een boek dat is gedrukt door de vak-
mensen van Drukkerij Weevers met veel interessante informatie over oude
tradities die ook nu nog leven, over wonen en werken, het bedrijfsleven,
onderwijs en kerkelijk leven, de sport, het verkeer, het landschap, het toe-
risme en de cultuur. Echt een boek over uw dorp op de drempel van deze
nieuwe eeuw. In de Openbare Biblotheek en bij Bruna liggen de laatste
exemplaren van dit ideale geschenk voor elke rechtgeaarde Vordenaar.

BOUWBEDRIJF

BIEDT BETROUWBAARHEID
(VER)BOUW - BADKAMERS

KEUKENS - TEGELS
Alles in één hand

Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

InstapSysteem
Pentium 566 (A), 64 MB, max 64 MB

• AGP, 10,2 Gb harddisk,
netwerkkaart, 56k V.90 modem

44x cd-rom, 3D sound, ATX-tower,
15 inch digitale monitor

f 1975,-

Top systeem
; Pentium 633 (A), 64 MB,

TNT2 32 MB Riva Dragon, 20,2 Gb harddisk,
48x cd-rom, ATX-tower, scrollwheel muis,

multimedia toetsenbord,
15 inch digitale monitor

f2385,-

BasisSysteem
Pentium 633 (A), 64 MB, TNT2

32 MB, 10,2 harddisk,
48x cd-rom, PCI sound,

ATX-tower, scrollwheel muis,
15 inch digitale monitor

f 2245,-

GamersSysteem
Athlon 700 MHz, 64 MB, 32 MB Geforce

256 AGP, 20,2 Gb harddisk,
48x cd-rom, ATX-tower,

scrollwheel muis, multimedia
toetsenbord, 15 inch digitale monitor

f 2845,-
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

Enkele opties: 17" monitor f 150,- • cd-brander f 275,-

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

Wat heb ik nodig om altijd en
viralte kunnen bankleren?

M et de nieuwe Rabox® regelt u uw bankzaken

wanneer u maar wilt. En waar u maar wilt.

Eenvoudig, via uw computer of telefoon. De Rabox®

bevat een CD-Rom en een DigiPass. Het ene is in een

handomdraai geïnstalleerd en geeft u gratis toegang

tot internet via Het Net. Het andere beveiligt al uw trans-

acties. U krijgt direct toegang tot al uw bankrekeningen

enmeerdan WO internetwinkels waar u safe kunt shop-

pen. En een heldere handleiding legt uit hoe alles werkt.

Voor maar l O euro (f22,04) hebt u de complete Rabox®

in huis. Dus als u altijd en overal wilt bankieren, kunt u

nu naarde bank komen. Of kijk op www.rabobank.nl

Rabobank Graafschap-West



Voetbal

WVORDEN
Vorden moest afgelopen zondag
aantreden tegen RKZVC. De Zieu-
wentse ploeg presteert dit seizoen
goed. Het heeft 6 wedstrijden op
rij geen enkel doelpunt tegen ge-
kregen en het bekleedt de tweede
plaats in de 4e klasse C. Vorden
heeft aan deze recordaspiraties
een eind gemaakt door met 0-2 te
winnen. Door deze overwinning
nestelt Vorden zich weer in de top
van het klassement.

RKZVC begon zeer enerverend aan
de wedstrijd en legde Vorden di-
rect haar wil op. Het speelt met
een echte ausputzer en neemt ach-
terin geen risico. Vorden had grote
moeite met dit systeem, maar ook
met de felle wind. De voorwaart-
sen van Vorden konden weinig
potten breken, waardoor er veel
druk op de achterste lijn kwam te
staan. RKZVC was een aantal keren
dicht bij een doelpunt, maar keep-
er Hoevers wist dat te voorkomen.
Trainer Wolvetang bracht al na 30
minuten een tactische wissel aan
en maakte Erik Oldenhave zijn
rentree (terug van een blessure).

Naar mate de wedstrijd vorderde
kreeg Vorden meer grip op het
spel en het laatste kwartier van de
eerste helft domineerde het de
wedstrijd ook. Echter uitgespeelde
kansen kreeg het niet. Keeper te
Fruchte had geluk toen hij een
vrije trap van Dennis Wentink nog
net tot hoekschop kon verwerken.

In de tweede helft tapte Vorden uit
een ander vaatje. Het speelde
agressiever en door het inbrengen
van Ronnie de Beus ontstond er
meer snelheid in de voorhoede. In
de 50e minuut trok Rob Enzerink
mee naar voren, maar hij zag zijn
schot door de lat gekeerd. Even la-
ter was het Ronnie de Beus die vrij
voor de keeper kwam op een steek-
pass van broer Ronald, doch keep-
er te Fruchte wist het schot te ke-
ren. Vorden wisselde de ene aanval
af met de andere en het wachten
was op een doelpunt. In de 55e mi-
nuut opende Dennis Wentink de
score met een prachtige volley 0-1.

RKZVC kwam nog sporadisch over
de middellijn. Het probeerde te
counteren, maar de Vordense ver-
dedigers gaven geen ruimte weg.
Door Visser en de Beus had Vorden
de kans om verder uit te lopen,
maar het had geen geluk in de af-
werking. In de 30e minuut lan-
ceerde Erik Oldenhave met een
strakke pass Ronald Visser, die de
meegekomen Ronnie de Beus op
maat bediende en dat betekende 0-
2. De spitsen van RKZVC waren on-
machtig tegen de sterke verdedi-
ging van Vorden, waarin Erik Ol-
denhave een sterke comeback had.
Vorden speelde de wedstrijd be-
kwaam uit en stak met genoegen
de drie punten in de pocket.

Komende zondag komt Ruurlo
naar het Vordense sportpark.
Ruurlo is een niet te onderschat-
ten tegenstander. Dat bewezen zij
door koploper Eibergen in eigen
huis te overtroeven.

Uitslagen 11/12 november:
Vorden D2 - Warnsv. Boys D3 4-2
AZCE2-Vorden El 7-2
Vorden E2 - Eefde E2 8-0
De Hoven E2 - Vorden E3 2-5
Vorden Fl - Be Quick Fl 3-2
Warnsv. Boys F2 - Vorden F2 1-1
Vorden F3 - Voorst Fl 7-0
Vorden F4 - Zutphen Fl 15-0
Vorden F5 - SCS Fl 0-12

CJV-rs Al - Vorden Al 3-2
Sallandia Cl -Vorden Cl 7-1

RKZVC l-Vorden l 0-2
RKZVC 2-Vorden 2 3-2
WW 2 - Vorden 3 2-0
Vorden 4 - Grol 8 2-4
Vorden 5 - SVBV 4 GA

Programma 18-19 november:
Vorden Dl - Roda 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

Vorden Al - Voorst Al
Vorden BI - Brummen B2
Vorden Cl-WHCZC4

Vorden l - Ruurlo l
Vorden 2 - SDOUC 2
Vorden 3 - Witkampers 3
GFC4-Vorden4
Witkampers 8 - Vorden 5

RAÏTI
SHE- Ratti
Na het verlies tegen Sociï moest
deze wedstrijd tegen SHE in Hall
zeker winnend worden afgesloten.
Bij winst zouden wij onze goede
lijn van dit seizoen doorzetten en
weer enkele plaatjes naar boven
mogen kijken. Verlies zou echter
alles behalve welkom zijn, kijkend
naar de lastige hieropvolgende
wedstrijd tegen de koploper van
deze competitie.

Er werd mat aan de wedstrijd
begonnen en Ratti liet zich zelfs
meeslepen naar het niveau van de
tegenstander dat toch echt bedui-
dend lager lag. Zou hier het Ratti
met de instelling en het spel van
de voorgaande wedstrijden staan,
dan zou Ratti ze met gemak aan-
kunnen. Ratti maakte het zich dus
onnodig moeilijk. Er waren wel en-
kele kansen, maar dit gold voor
beide kampen. De rust werd zo-
doende met een stand van O tegen
O bereikt. De gang naar de kleed-
kamers voor de thee kon worden
gemaakt.

Na de rust leek er een heel ander
Ratti te staan. Er was meer rust en
organisatie in het spel. De bal ging
ook veel beter rond en werd zo-
doende beter in bezit gehouden.
Hierdoor raakten alle delen van de
ploeg die de eerste helft onder
druk stonden deze druk kwijt. Rat-
ti liet de bal goed rondgaan en
wist de 1-0 af te dwingen. Een
mooie combinatie langs de zijlijn
leidde tot een voorzet, waarna de
bal koelbloedig voor het doel werd
geschoven. Ferdy Kleinbrinke zag
zijn kans schoon en hoefde de bal
alleen nog maar binnen te schuiven.

Het goede spel werd resoluut door-
gezet en Ratti creëerde minstens
nog 4 hele goede kansen. Deze
werden echter allen vakkundig
omzeep geholpen, waar er op zijn
minst één van had moeten wor-
den benut. Met name toen Antoi-
ne Peters na goed de ruimte te zijn
ingedoken alleen voor de keeper
kwam, maar verzuimde deze kans
te verzilveren. Doordat Ratti niet
nog een tweede maal wist te sco-
ren maakte het van het laatste ge
deelte een spannende wedstrijd.
Het slot werd echter op de deur ge
houden door goed verdedigend
werk. De 3 punten konden mee
naar huis worden genomen.

De eerste uitoverwinning en een
belangrijke. Komende zondag de
taak om goed verweer te geven te
gen de koploper De Paasberg en
proberen de status van thuis onge
slagen vast te houden.

Programma zaterdag 18 nov.:
Ratti 5 - SSSE 3
Ratti BI - Eerbeekse Boys B2
Loenermark C2 - Ratti Cl

Zondag 19 november:
Ratti l - De Paasberg l-
Ratti 2 - Vios Beltrum 4
Oeken 4 - Ratti 3
Eibergen 9 - Ratti 4

H en K l - Ratti l (dames)

SOCIÏ
Uitslagen Sociï
Zeelos E - Sociï El 1-8
Doetinchem E - Sociï E2 4-2
Sociï F - Viot F 11-0
Warnsveldse Boys - Sociï 3-0
Brummen 3 - Sociï 2 3-2
Erica '76 - Sociï 3 5-2
Sociï 4 - EDS 3 1-8
Sociï 5 - Erica '76 10 5-1

Programma:
Sociï Al - Victoria Boys A2
Sociï Cl-WHCZC5
Concordia W E3 - Sociï El
DZC '68 E10 - Sociï E2
Sociï Fl-WVC F9
Sociï l - SHE l
Sociï 2 - Erica '76 6
Sociï 3 - AZC 4
SHE 4 - Sociï 4
Zutphen 5 - Sociï 5

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Velocitas moest vorige week maan-
dag zaalvoetballen in Oldenzaal.
Na een goede start in de Hoofd-
klasse lijkt het Vordense team de
weg kwijt. Na een paar verliespar-
tijen is het zaak dat Velocitas weer
punten gaat pakken. Tegen Song
Eagles was dit een gelegenheid,
aangezien dit team nog in de on-
derste regionen staat. Hier moet
wel bij gezegd worden dat Jong
Eagles de minste wedstrijden tot
heeft gespeeld. Erik Rakitow uit
het 2e verving de geblesseerde Erik
Oldenhave. Het team uit Vorden
startte zeer goed. Binnen een mi-
nuut scoorde Rob Enzerink na een
snel genomen vrije trap van Den-
nis Wentink. Velocitas zette goed
druk vooruit en doelman Gerrit
Wenneker hoefde niet handelend
op te treden. Jong Eagles werd in
deze fase op een bijzondere ma-
nier geholpen door hun lijnrechter.
Bij een pass van achteruit stond Je
roen Tijssen in één keer oog in oog
met de keeper, terwijl Ronald de
Beus ook geheel vrij stond. Tot gro-
te verbazing van alle Vordenaren
floot de scheidsrechter af op aan-
raden van de lijnrechter. Volgens
deze man zou Tijssen hands heb-
ben gemaakt, terwijl iedereen in
de zaal kon zien dat dit niet het ge
val was.
In plaats van de 0-2 te scoren kon
de Velocitas speler 2 minuten op
de strafbank gaan zitten. Dit gaf
Jong Eagles weer de moed om op
de aanval te spelen al werd er met
het meertal niet gescoord. Toch
viel de gelijkmaker na een foute
pass van Dennis Wentink, die een
tegenstander over het hoofd zag.
Voor rust had Rob Enzerink de 1-2
op zijn schoen, maar de bal kwam
in het zijnet terecht.
In de 2e helft zakte het bij Veloci-
tas ver terug. Steeds meer vergat
men de combinatie te zoeken, en
was uit op eigen succes. Bovendien
werd er niet terug verdedigd, en
als er verdedigd moest worden,
dan deed men dit niet goed. Zo is
een 4-1 achterstand na 10 minuten
spelen in de 2e helft snel ver-
klaard.
Door een diagonaal schot van Je
roen Tijssen in een meertal situ-
atie kwam Velocitas weer iets dich-
terbij, maar toen dezelfde speler
de bal verkeerd op doelman Wen-
heker terugspeelde, was het ver-
schil weer 3. In dezelfde minuut
scoorde ook Velocitas weer. De
keeper liet een vrije trap van René
Nijenhuis los, waarna Erik Raki-
tow bij zijn debuut in het Ie team
ook direct zijn doelpunrje meepikte.
Het team onder leiding van coach
Hans ten Elshof bleef aandringen,
maar scoorde pas in de laatste mi-
nuut. Tijssen onderschept een
pass van de verdedigers van Jong
Eagles en bediende Ronald de
Beus op maat. Deze passeerde de
keeper koelbloedig. Zo kwam de 5-
4 eindstand op het bord. Velocitas
zal de komende weken toch weer
als team moeten gaan spelen wil
het niet in de onderste regionen
van de hoofdklasse verzeild raken.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/DASH

Wedstrijdverslag 11 november
Heren l tegen koploper
Heren l moest afgelopen zaterdag
thuis tegen de koploper in de Ie
klasse C BVC 2 uit Barchem. Van te
voren werd er in het Vordense
kamp druk gespeculeerd. Dash
zou in deze wedstrijd tegen BVC
kunnen pijlen of ze dit jaar boven-
in kunnen meedraaien, BVC had
in de voorgaande wedstrijden nog
niets verloren.

In de Ie set werd met bijna dezelf-
de opstelling gestart als de voor-
gaande wedstrijd. Johan Boerman
en Arjan Bikkel als buiten aanval-
lers Sander Spaarwater en Hans
Leunk op de midden posities en
Herman Vlogman op de diagonaal
en Robert Ellenkamp als spelver-
deler, een mix tussen jong talent
en ervaren spelers.

Direct in het begin van de set starten
de Vordenaren sterk en door een
goede serve kon de tegenstander
onder druk worden gezet. Wat in
een voorsprong resulteerde van
12-5, waarna BVC een Time-out
aanvroeg. Langzamerhand probeer-
den Pergrum Makelaars/Dash door
variaties in het spel in zowel de
aanval als de opslag de set naar zich
toe te trekken, wat in winst voor
Vorden resulteerde stand 25-13.

De 2e set verzwakte iets in het be-
gin, er was vooraf meer tegen-
stand verwacht.BVC ging in de
aanval door meer druk te zetten in
de opslag, wat in het nieuwe spel-
systeem van grootte invloed is op
het verloop van wedstrijd.

BVC wisselden zelf 3x om zodoen-
de het spel van Pelgrum-Make-
laars/Dash te kunnen doorbreken
maar zelfs met een half gewijzigd
team en de goede blokkering van
Vordenaren was er voor Barchem-
se mannen nier veel eer te behalen
25-20.

De 3e set werd perfect gestart door
een zeer goed pasende Arjan Bik-
kel waardoor veel gebruik ge-
maakt kon worden van de mid-
den aanval. Het probleem van con-
centratiegebrek waar Pelgrum Ma-
kelaars/Dash in de voorgaande
wedstrijden wel eens last van had
kwam in deze set niet voor. Zelfs
niet toen er bij BVC iemand op een
voet van een tegenspeler ging
staan, en deze afgevoerd moest
worden met een verstuikte enkel.

Op een stand van 19-12 kwam
Daan Vrieler in het team. De voor-
sprong van 5 punten in het eerste
gedeelte van de set werd uitge-
bouwd tot 10 punten aan het ein-
de van de set door alle verwarring
die bij BVC ontstaan was 25-15.

Na 3 sets winst is de 4e set toch
nog heel belangrijk want er valt
nog een punt te verdienen. En om-
dat er 5 punten per wedstrijd te
verdienen zijn , kunnen de 4e set-
punten aan het eind van de sei-
zoen van groot belang zijn. Deze
set werd er goed en gevarieerd ge
speeld en ging gelijk op.

Maar op een set stand van 17-18
ging spelverdeler Robert Ellen-
kamp door zijn enkel. En moest al
een tweede man naar de koude
kraan. Door al deze consternaties
waren de Vordenaren even van
slag. Maar door Richard Bijenhof
die door zijn inzet de heren weer
op het rechte pad wist te krijgen
kon de set in Vordense handen blij-
ven stand 25-21.

Dus de 4-0 overwinning voor Vor-
den wat vooraf een moeilijke wed-
strijd leek bleek achteraf een zeer
sterk optreden van Pelgrum Make-
laars/Dash spelers.

De volgende wedstrijd is aanstaande
zaterdag in Laren tegen Tornado.

Uitslagen Pelgrum/Dash:
Heren: .
Pelgrum/Dash l - Access/BVC 2 4-0
Pelgrum/Dash 2 - Vivante/Wiv. 2 2-3
Pelgrum/Dash4-Vivante/Wiv. 51-3

Dames:
SNS/Havoc 2 - Pelgrum/Dash l 3-1
Access/BVC l - Pelgrum/Dash 2 77?
Access/BVC 2 - Pelgrum/Dash 3 3-2
VCV 2 - Pelgrum/Dash 4 1-3
Pelgrum/Dash 5 - Harfsen 2 4-0
VCV 5 - Pelgrum/Dash 6 3-1

Jeugd:
Meisjes B:
Wik l - Pelgrum/Dash l 3-1.
Mix C
Avanti XCl - Pelgrum/Dash XCl 4-0

Programma 18 november:
Heren:
Rornado l - Pelgrum/Dash l
Gemini 2 - Pelgrum/Dash 2
Longa '59 5 - Pelgrum/Dash 3
Tornado 3 - Pelgrum/Dash 4 (17-11)

Dames:
Pelgrum/Dash l - Avanti l
Pelgrum/Dash 2 - Tornax l
Pelgrum/Dash 3 - WSV 4
Pelgrum/Dash 4 - Sparta 4
Tornado 4 - Pelgrum/Dash 5
Pelgrum/Dash 6 - Avanti 5

Jeugd:
Meisjes A:
Pelgrum/Dash Al - Avanti Al
Meisjes B:
Pelgrum/Dash BI - Side Out BI
Mix B:
HalleyXBl-Pelgrum/DashXBl (22-11)
Mix C:
Pelgrum/Dash XCl - Avanti XCl

Paarden sport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Bart Harkten met Sissy werd
zaterdag 11 november in Bathem
Nederlands Kampioen in de
klasse L bij 3de samengetelde
wedstrijden.

Zaterdag 4 november was er een
dressuurwedstrijd voor paarden in
Gorssel. Daar werden de volgende
prijzen behaald. Marleen Mokkink
met Monseigneur S.P. werd vijfde
met 164 punten in de klasse L. In
de klasse Ml werd Martine Bruns-
horst met Hofmans Rubin eerste
met 172 punten en Irene Regelink
met Lea tweede met 158 punten.

Deze dag moesten de ponies in
Brummen aan het werk. Daar werd
Cynthia Kornegoor met Sirik eerste
met 172 punten in de klasse B en
Annemieke Mulderije met Bowie
2e met 163 punten in de klasse L.
Zondag 12 november was er een
dressuurwedstrijd voor paarden in
Lochem hier behaalde Irene Rege
link met Lea een derde prijs in de
klasse Ml.

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 6 nov.
Groep A: l echtpaar Hoftijzer
66,0%; 2 hr. Bergman/mv. Wal ter
Kilian 54,2%; 3 hrn. Weijers/Tha-
len 49,3%.
Groep B: l dms. den Elzen/Polstra
68,1%; 2 hrn. Polstra/den Elzen
61,8%; 3 hr. Hissink/mv. v. Gastel
58,3%.
Groep C: l echtpaar Wientjes
66,7%; 2 mv. Warnaar/hr. Coster-
mans 64,6%; 3 dms de Leeuw/
Hartman 58,3%.

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 8 nov.
Groep A: l v. Burk/Hendriks 59,5%;
2 Vruggink/Costermans 57,5%; 3
mv/hr Scholten 55%.
Groep B: l Beltman/de Leeuw
57,9%; 2 Machiels/Duinkerken
55,8%, 3 Gille/Groot Bramel, de
Bie/Harmsen, de Jonge/v.d. Berg
54,6%.



Aankoop

Verkoop

Taxaties

Huur

Verhuur

Hypotheken

"t Schaerbv
MAKELAARS - TAXATEURS
Haartsestraat 10
7121 CX Aalten

Telefoon 0543 - 471230
Fax 0543 - 476860
E-mail schaer@xs4all.ni

Hengelo Gelderland

Spalstraat 10 A - D

In het centrum van Hengelo gelegen woon/winkelpand. Het geheel
bestaat uit twee winkels en drie appartementen. Dit object is gesitu-
eerd op circa 890 m2 eigen grond.
Een uitgebreide brochure wordt op aanvraag verstrekt

Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs f 1.050.000,- k.k.

Vorden

Dorpsstraat 20

In het centrum van Vorden gelegen woon/winkelpand, Het geheel
bestaat uit een zelfstandige winkelunlt en een bovenwoning.
Een uitgebreide brochure wordt op aanvraag verstrekt.

Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs f 550,000,- k.k.

verstandig

is, laat

zich

adviseren

door

Holtslag

Keukens

a tu u r s tëi&nr r o l Itïi ken

Tonny Jupriërfs

D
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

leven

... zorg er goed voor stoppei
geeft meer lucht.

en met roken

Meer tips vindt u in de brochure: 'Opstekers voor rokers'.
Bel: 0800 300 O 300.

Nederlandsexl/Hartstkhting
v r i e n d e n v i n d e h j r t s t i c h t i n g

OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING

TUINHOUT

VIJVERS enz.

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes ;

bielzen
grind en split

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

Wesselink-Degro uw
keukenspecialist

Een showroom-

bezoek aan

Wesselink-Degro

is dan ook

gegarandeerd

een succes.

Zutnl

ffiifli W E S S E L l N K - D E G R O
Zutphen .Contrescarp 2 -Telefoon: (0575) 517656 .Fax: (0575) 519649

Openingstijden: showroom
ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00

Openingstijden: magazijn
ma. t/m vr: 07.30-17.00, za 09.00 tot 13.00

Meta-analyse onder 3396 patiënten

Rode Zonnehoed
blijft effectief bij
verkoudheid
Uit een meta-analyse ge-
publiceerd door het ge-
renommeerde internatio-
nale onderzoeksinstituut
Cochrane naar het effect
van de Rode Zonnehoed
(Echinacea purpurea) bij
de behandeling van ver-
koudheid blijkt dat de
plant een beter effect
heeft op herstel dan een
placebo.

In de analyse werden zes-
tien onderzoeken met in to-
taal 3396 proefpersonen
meegenomen. Onderzoe-
kers hebben in de plant een
aantal effectieve stoffen ont-
dekt die de weerstand tegen
virale infecties (verkoud-
heid, griep) en bacteriële in-
fecties verhogen en de acti-
viteit van afweercellen be-
vorderen.

De studies tonen aan dat
wanneer Echinacea direct
wordt ingenomen als de
eerste symptomen zich aan-
dienen, de duur en de ernst
van de verkoudheid statis-
tisch significant afnamen
dan bij patiënten die alleen
een nepmiddel kregen. Van
Echinaforce-tabletten, on-
derzocht in het Zweedse
centrum voor infectieziek-
ten in Uppsala, werd vastge
steld dat die zeer goed wer-
den verdragen.

De vermindering van de
klachten was significant. Er
werden bovendien geen bij-
werkingen gerapporteerd
die aan Echinaforce konden
worden toegeschreven.

ENORM ZIEKTEVER-
ZUIM DOOR VERKOUD-
HEID
Verkoudheid is de meest
voorkomende acute ziekte
in de geïndustrialiseerde
wereld. De resultaten van
een onderzoek in de Ver-
enigde Staten tonen aan dat
volwassenen 2 tot 4 keer per
jaar een verkoudheid oplo-

pen, terwijl kinderen wel 10
maal per jaar verkouden
worden. De economische
consequenties zijn aanzien-
lijk. Alleen al in de VS wordt
jaarlijks aan hoest en ver-
koudheid 1,5 miljard dollar
aan dokterskosten uitgege
ven en bijna 2 miljard dollar
aan geneesmiddelen.

Veertig percent van het ziek-
teverzuim op het werk en
dertig percent van het ver-
zuim op school houdt ver-
band met verkoudheid. De
huidige beschikbare behan-
delingen voor verkoudheid
bestrijden alleen de sympto-
men.

Artsen komen nu meer en
meer tot de conclusie dat
het gebruik van de Echi-
nacea purpurea (Rode Zon-
nehoed) een serieus alterna-
tiefis.

A. Vogel's Echinaforce wordt
in Nederland in Elburg ver-
vaardigd. Oorspronkelijk
komt de plant uit Noord
Amerika waar hij door de
indianen werd toegepast bij
infecties en slangebeten.

Nu worden de planten in ei-
gen beheer gekweekt vol-
gens strikte ecologische nor-
men, dat wil zeggen zonder
blad 2 persbericht Rode
Zonnehoed bij verkoudheid
effectief gebruik te maken
van kunstmest, insecticiden
of pesticiden.

Alleen de beste planten wor-
den gebruikt. Bijzonder is
dat het Elburgse bedrijf de
planten vers verwerkt. Het
gehele productieproces ver-
loopt uiterst professioneel.
Onlangs is een geheel ver-
nieuwde tabletteerafdeling
in gebruik genomen.

Echinaforce van A. Vogel is
al vele jaren het meest ge-
bruikte vrij verkrijgbare ho-
meopathische geneesmid-
del in Nederland.



Stephan Braakhekke zag bij de wereld-
kampioenschappen Enduro, goud door
de vingers glippen!

De mooiste tuinen

Een paar uur, nadat hij vanuit
Spanje in zijn woning in het
buurtschap Delden was neerge-
streken, hadden we een gesprek
met de Vordense endurorijder/
motorcrosser Stephan Braak-
hekke. Nog wat witjes om de
neus 'Verhaalde" hij over in zijn
ogen teleurstellende ervarin-
gen tijdens de "International
Six Days Enduro (ISDE). Het we-
reldkampioenschap voor lan-
denteams waarbij ook "solo" de
plakken goud, zilver en brons
te verdienen zijn.

Een sportman gaat voor het
hoogst haalbare, in dit geval dus
goud, het werd zilver voor Stephan.
Vandaar dat Stephan teleurgesteld
was.Toen hij echter zijn verhaal
had verteld kon er maar een con-
clusie getrokken worden, het was
zilver met een gouden randje!
Onze plaatsgenoot maakte deel
uit van het Nederlands team dat
aan dit wereldkampioenschap in
het Spaanse Granada deelnam.

Het Nederlands team bestond incl.
Stephan (op een 125 CC twee tact
Husqvarna) uit Torn Hemmelder
(Oldenzaal) 250 CC tweetact, Di-
nant Tijhuis (Nijverdal) 250 CC
viertact, Frans Verhoeven (Tilburg)
250 CC tweetact en Bas van Hun-
nik eveneens op een 125 CC. Daar-
naast werd het team bijgestaan
door zo'n twintigtal helpers en
voor Stephan nog eens door zijn
"bijrijder" "Ome Johan Braakhek-
ke". (Daarover straks meer).

Stephan Braakhekke kent het klap-
pen van de zweep. De afgelopen ja-
ren heeft hij Nederland diverse ke-
ren op het internationale podium
vertegenwoordigd. In 1996 Fin-
land (zilver), 1997 Italië (zilver),
1998 Australië (zilver). Vorig jaar in
Portugal (goud). Hij debuteerde in

* 1993, tijdens de wereldkampioen-
schappen in Assen. Stephan werd
daar de grootste pechvogel, hij viel
van de motor en brak een sleutel-
been. Amerika (1994) moest hij la-
ten schieten. Te duur. Een jaar la-
ter, Polen, liet hij ook verstek gaan,
omdat Stephan zijn twijfels had
over de veiligheid in dat land.

Tien pond afgevallen
"De gouden plak, daar doe je het
voor. Zilver is mooi, maar in feite
telt een tweede plaats niet", zo

•» zegt Stephan Braakhekke. Tussen
twee haakjes, om in aanmerking
te komen voor een gouden me
daille, moet de endurorijder bin-
nen een bepaald percentage van
de tijd van de winnaar finishen.
Dus had de 29 jarige Vordenaar al
zijn zinnen gezet op een gouden
plak in Granada. Het liep allemaal
anders!

Stephan: "De eerste dag (dinsdag
31 oktober) een rit van 240 kilo-

meter. Goed gereden, de deelne-
mers eindigden in het dagklasse
ment allemaal dicht bij elkaar.
Gevolg in de race voor zilver, 's
Avonds in het hotel waarschijnlijk
wat verkeerds gegeten (alles wordt
klaargemaakt met olijfolie!) met
als gevolg diarree en koorts. De 2e
dag een ramp op de motor. Je voelt
je krachten wegvloeien. Totaal
leeg van binnen, alleen eem koek-
je en een stukje chocola. En dan
240 kilometer rijden. Ik finishte
om 15.00 uur en lag een uur later
al onder de wol.

Donderdag 2 november (derde
dag) weliswaar wat opgeknapt
maar toch weer met een lege
maag op de motor. Gedurende die
214 kilometer, tanden op elkaar en
doorgaan, tot op de bodem. Een
route over harde klei en stenen het
vergt enorm veel van je. Vrijdag 3
november (4e dag) opnieuw 214 ki-
lometer. Ik was in feite "aan de lat-
ten". Wat wil je, tien pond afge-
vallen. Die dag bovendien een ex-
treem zware route.
Op gegeven moment reden we op
een stuk weg waar de coureurs
stuk voor stuk met motor en al
weggleden. We waren op dat mo-
ment met een groep van 20 rij-
ders. We deden een half uur over
50 meter. Vallen en opstaan, el-
kaar helpen de motor weer op de
weg te trekken.

Noodlot
Zaterdag 4 november (vijfde dag)
dezelfde route als de eerste twee
dagen. Het ging steeds beter. Toen
s'avonds de tussenstand bekend
werd gemaakt, was ik nog maar 20
sec. van de gouden plak verwijderd
en lag de medaille binnen hand-
bereik. Dus moest het de laatste dag
gebeuren. Wij, de 125 CC klasse,
gingen als eerste van start. Ondanks
de harde ondergrond en de gigan-
tische stofwolken, goed gereden.

Toen sloeg het noodlot toe. De rij-
ders in de 400 CC klasse dienden
een protest in. Zij vonden het ge
zien de stofwolken onverantwoord
om te rijden. Het zicht bedroeg
nog geen 15 meter! Dus wat ik al
vreesde gebeurde, de jury neutra-
liseerde de wedstrijd en werd ook
de slotcross afgelast. En dat is ba-
len zeg, officieus goud en officieel
zilver", zo zegt Stephan Braakhekke.
En of er al niet genoeg tegenslagen
waren, zaterdagnacht werd de
volgmotor van Oom Johan gesto-
len. Er werden die nacht meerdere
motoren gestolen en later weer op-
gespoord. Echter de motor van Jo-
han Braakhekke was voor goed in
de duisternis verdwenen.

"Wat een volgrijder doet? Het is ei-
genlijk een bijrijder die nog meer
kilometers aflegt dan de coureur
zelf. Hij rijdt over "bijwegen" van
punt naar punt. Is altijd bij de zes

controleposten aanwezig. Heb ik
wat nodig, bijvoorbeeld op zater-
dag een kapotte uitlaat, dan zorgt
de bijrijder ervoor dat je zo snel
mogelijk een nieuwe uitlaat hebt.
We hebben namelijk na afloop
van elke wedstrijddag, 15 minuten
de gelegenheid om te sleutelen.

Gouden rand
We schreven het zojuist al, de zilve
ren medaille van Stephan is er een
met een gouden randje. Om onder
zulke omstandigheden 1200 km
op de motor te zitten, moetje niet
alleen over een ijzeren wil beschik-
ken, maar bovenal een uitermate
goeie conditie hebben. Stephan:
"Dat klopt ook wel. Ik behoor denk
ik bij de top 50 van de wereld. Ben
je echter een absolute wereldtop-
per dan moet je constant bij de
eerste tien eindigen. Wil je wat be
reiken dan moet je veel in hè zelf
investeren en keihard trainen.

Ik denk dat ik mij qua conditie
kan meten met een wielrenner die
de Tour de France rijdt. Roken en
drinken doe ik niet. Minimaal drie
keer per week trainen. Elke avond
om tien uur, half elf naar bed. Zou
bijvoorbeeld Pa jarig zijn en ik
moet de andere dag rijden, dan is
het om half elf echt, sorry hoor, ik
moet naar bed. Wanneer de naam
van pa ( Bennie Braakhekke) valt,
dan beginnen de ogen van zoon
Stephan van trots te glimmen.

"Pa is degene die mij altijd heeft
gestimuleerd. Hij vergezelt mij al-
tijd. Hij is bovendien mijn grootste
fan", zo zegt zoonlief die overigens
nog een enthousiaste fan heeft,
vriendin Monique "Ik ga s'zomers
vaak mee naar de crosswedstrij-
den", zo zegt zij. We zouden het
dan ook bijna vergeten. Stephan
Braakhekke is ook een veelbelo-
vend motorcrosser. In de zomer-
maanden op een 600 CC viertact.

Op jaarbasis is hij ongeveer 32
weekends met wedstrijdsport be
zig en bovendien de nodige zater-
dagen in de wintermaanden con-
ditietraining. "Nog wel tijd voor
vacantie"? Eigenlijk niet, wel gaan
we ieder jaar op wintersport", zo
luidt het antwoord. Dankzij een
aantal trouwe sponsoren speelt
Stephan Braakhekke elk jaar quit-
te. Anders kun je deze topsport
ook niet beoefenen. Stephan
denkt weieens vaag over het mo-
ment van stoppen. "Wanneer"?

Stephan: "In 2003 is de zesdaagse
in Wales, de bakermat van de en-
duro. Erkende endurorijders zeg-
gen daar moet je minimaal een
keer in je leven gereden hebben".
Dan is het denk ik mooi geweest"
om er direct aan toe te voegen " als
alles doorgaat wordt het jaar daar-
na het wereldkampioenschap in
Nederland gehouden"!!!

Het afgelopen jaar zijn diverse
"keurders" elk drie keer op pad
gegaan om de tuinen te beoor-
delen. Elk jaar wordt door de
"Tuinkeuringscommissie" een
wedsrtrijd uitgeschreven met
als uitgangspunt "wie heeft de
mooiste tuin van Vorden". In
totaal werden 93 tuinen ge-
keurd. De tuinen zijn verdeeld
in 3 categorieën te weten klein,
middel en groot.

De uitslagen zijn: Kleine tuinen: l
Familie DJ. Wuestenenk, Molen-
weg 21; 2 fam. P.S. Gerritsen, Mar-
grietlaan l; 3 mevrouw Broekgaar-
den, Pieter van Vollenhovelaan 5; 4
Marja van Zandvoort, Mispel-
kampdijk 18; 5 fam. LJ. Pompe, 't
Jebbink 53.

Middel tuinen : l Familie H.W.
Groot Bramel, Pieter van Vollen-

hovelaan 21; 2 fam. B AM. Klein
Gunnewiek, Eikenlaan 7; 3 fam. B.
Regelink. Brinkerhof 85; 4 B.W.
van Zandvoort, Het Hoge 59; 5 me
vr. Arfrnan- Reusink, de Leuke 2a.

Grote tuinen: l mevrouw Hulshof,
Spiekerweg 3a; 2 fam. J. Brinker-
hof. Nijlandweg 4; 3 mevrouw van
Ark- Pardijs, Dr. C. Lulofsweg 1; 4
fam. A.W Bargeman, de Boonk 2; 5
fam. W.M. Hissink, Rietgerweg 1.

Alvorens de prijzen, tijdens een
speciale bijeenkomst, bekend wer-
den gemaakt, hield de heer Pool
van de firma Ecostylel een lezing
over bemesting, onkruiden- en on-
gedierte bestrijding.

Ook kregen de aanwezigen infor-
matie over een product waarmee
men katten en konijnen uit de
tuin kan houden!

Praktische tips en adviezen
voor de kredietaanvraag
voor ondernemers
Een financiering rond krijgen
is voor ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf vaak
geen eenvoudige opgave. Een
hypotheek van vier of vijf keer
het jaarinkomen is voor de
bank meestal geen probleem,
maar het wordt een stuk lasti-
ger als het gaat om de financie-
ring van zakelijke investerin-
gen.

Mr. drs. Bert de Regt is fiscaal-juri-
disch adviseur, gecertificeerd fi-
nancieel planner en auteur van
het boek 'Zo word je rijk', dat di-
rect na publikatie in de Bruno top-
15 verscheen. De Regt heeft voor
MKB-ondernemers een praktische
en overzichtelijk boekje geschre
ven, getiteld 'Financiering'. Het
maakt deel uit van de Kluwer-
reeks 'Kernboekjes voor de onder-
nemer' en onmisbare informatie
voor een succesvolle kredietaan-
vraag.
De meeste ondernemers hebben
voor hun bedrijfsopvoering kapi-
taal nodig, maar zijn van huis uit
geen cijferaars en boekhouders.
Voor hen is 'Financiering' bedoeld.
Het boekje verschaft op heldere
wijze inzicht in alle factoren die
meespelen bij een kredietaan-
vraag. Het gaat er natuurlijk om
vertrouwen te wekken bij de bank.
Stap voor stap beschrijft De Regt
hoe de aanvraag kan worden voor-
bereid en hoek de MKB-onderne
mer gaandeweg ook nog meer in-

zicht verkrijgt in zijn of haar fi-
nanciële situatie.

Parate kennis maakt de onderne
mer tot een betere gesprekspart-
ner voor de financier en vergroot
de kansen op succes. Om te weten
waar het over gaat, is dankzij 'Fi-
nanciering' geen diepgaande stu-
die nodig. Het boek is vanuit de
praktijk geschreven en gericht op
de ondernemer die zich geen tijd-
verspilling kan veroorloven. Dus
geen ellenlange verhandelingen
over die alleen aan vakbroeders in
de financiële wereld zijn besteed.
In plaats daarvan niet meer dan
enkele pagina's per onderwerp
waarin alle relevante aspecten aan
bod komen en alle noodzakelijke
informatie overzichtelijk is ge-
rangschikt. Extra tips en aan-
dachtspunten staan nog eens op-
vallend apart vermeld.

De overeenkomsten tussen 'Zo
word je rijk' en 'Financiering' zijn
4e toegankelijkheid, de planmati-
ge benadering en de volledigheid.
Geen verstandig ondernemer zal
zich de kans laten ontnemen om
goed beslagen ten ijs te komen. Ze
ker niet als de voorbereiding op de
confrontate met de bank zo wei-
nig inspanning vergt als het lezen
van 'Financiering'.

Het boekje telt 118 pagina's en is
verkrijgbaar bij de betere boek-
handel.

Winterslaap of
Winterschilder?
Veel mensen zakker straks weer
weg in een grijze saaie winterslaap.
Omdat ze gewoon even niet op het
idee komen om de Winterschilder
te bellen en zich laten verrassen
door z'n frisse kijk op het interieur.
Als het gaat om verrassende tinten
en onverwachte kleurencombinaties
zijn wij immers echte kunstenaars.
Met ons vakmanschap maken wij
er een kleurrijke winter van. Voor
bedrijven én particulieren.

Zelfs de premie is prachtig
Wie ons, de Winterschilder, tijdens
de wintermaanden belt, kan al heel
snel geneiten van een fris en fleu-
rig interieur. Bovendien hebben wij
een aantrekkelijke premie in petto.
Deze premie bedraagt voor particu-
lieren maar liefst ƒ 50,- per man
per dag. Voor bedrijven geldt een
premie van ƒ 25,- per man per dag.
Deze premie geldt vooral het on-
derhoudsbinnenschilder- en be
hangwerk. De opdracht moet dan

de schilder
geeft weer

winterkorting

wel minimaal 3 mandagen vergen.
De premie geldt in de perioden van
13 november t/m 15 december 2000
en van 8 januari t/m 16 maart 2001.
Informeer bij ons naar de voor-
waarden (zie advertentie in de Sint
Nicolaaskrant).



zijn de sfeermakers bij uitstek. U kunt kiezen uit
een aantal modellen: soepel in slagen opgetrok-
ken of bijv. een gordijn met een draperie-
uitstraling. De transparante stoffen zijn een
perfect alternatief voor vitrage, eventueel
gecombineerd met bijpassende overgordijnen.

PLISSÉS
kunnen het zonlicht temperen of volledig weren
door de speciale zonwerende laag.
Toepasbaar voor praktisch elk soort raam zoals
driehoek-, punt-, boog- en draai/kiepramen.
Uitermate geschikt voor serres. Leuke variatie-
mogelijkheden met bijv. de "dag en nachtplissé".
Meer dan 500 tinten.

Ook ROLGORDIJNEN - JALOEZIEËN -
LAMELLEN

Wij komen graag vrijblijvend advies geven over
de mogelijkheden passend in uw situatie.

Disbergen
zonwering • woninginrichting
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) 0575-461425

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Zijn auto's jouw passie?
Dan ben je bij Auto Service Eefde aan het goede adres!

Auto Service Eefde is ruim 12 jaar SUZUKI-dealer voor de
regio Zutphen. SUZUKI

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn

1 e automonteur
Wij vragen voor deze functie:
• MTS- of gelijkwaardig niveau
• Bevoegdheid AP K-keurmeester
• Minimaal 4 jaar ervaring als automonteur
• Zelfstandig en flexibel persoon met een servicegerichte

instelling

en een

2e automonteur
Wij vragen voor deze functie:
• KMBO- of gelijkwaardig niveau
• Bereidheid tot het volgen van technische cursussen voor het

merk Suzuki

Wij bieden:
• Een uitdagende en verantwoordelijke functie bij een modem bedrijf
• Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse in een van bovenstaande functies?
Dan kun je:
Bellen: tel. 0575-540317 om een afspraak te maken met de heer

Fomenko.

Schrijven: stuur dan een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie naar:

AUTO SERVICE EEFDE ERZIT
Zutphenseweg 73, 7211 EB Eefde,
ta.v. de heer A.B. Fomenko

MEERIN

SUZUKI

Sanitair, keukens.

tegels en haarden?

Ik vraag het

gewoon aan

BouwCenter.

U BENT TOE AAN EEN INGRUPENDË VERANDERING IN

UW HUIS. OF JUIST AAN EEN SUBTIELE INGREEP. WAAR VINDT

U WAT U ZOEKT? HOE PAKT U HET AAN? VRAAG HET

GEWOON AAN BOUWCENTER ECB. WIJ HEBBEN HET

SANITAIR, DE KEUKENS, DE TEGELS EN DE HAARDEN DIE U

ZOEKT. BOVENDIEN WETEN ONZE MEDEWERKERS WAAR ZE

OVER PRATEN. TOT ZIENS IN ONZE SHOWROOM!

BouwCenter i
ibergen

Nieuwstraat 83, 7151 CD, Telefoon: 0545 - 46 15 15

Lichtenvoorde
Galileïstraat 21a, 7131 PE, Telefoon: 0544 - 37 25 65

Ruurlo
Spoorstraat 18, 7261 AE, Telefoon: 0573 - 45 26 30



Showroom
Slaapkamers
Design kersen slaapkamer
incl. nachtkasten met aluminium accenten
180-200 cm van 2995,- j^. y 1 QQC _

Slechts 1750.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Stalen slaapkamer in roestbruin
incl. 2 nachttafels 160-200 cm

van 1.495- NU 995,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. nachtkasten met matglazen lades
180-200 cm van 1895,- ik 11 i - IOQC

Slechts 1000.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Massief mahoniehouten ledikant
180-200 cm

van 2195- NU 1.795,-

Massief grenen slaapkamer
incl. 2 nachtkasten 180-200 cm

van 2395- NU 1.795,-

Jan des Bouvrie Basket slaapkamer
in kersen
'met nachtkasten en verlichting,
180-200 cm van 5650,- iyi| i OQQC

Slechts 3650.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Rieten ledikant in Italiaans
design 180-200 cm

van 3.170- voor 1 .995,-

Stalen ledikant
antiek-romantische look , incl. spiraal,
140 of 160-200 cm ^ 1 1 i

Slechts 650.- als u ook matras(sen) koopt

Diverse ombouwen/ledikanten
zwart, wit of in vuren

van 500,- tot 750,-

Japanse stijl ledikant
Blank massief vuren met zwart
MDF accenten
140-200 cm NU 695,-

Elektrisch verstelbare
boxspringcombinad'e
nek, rug, voet- en kniegedeelte elektrisch + nachtta-
fels + halogeenverlichting, hoofd- en voetborden.
180-200 cm van 10280,-

NU slechts 6900,-

auping
Afl« Auping showroommodellen
(o.a. Royal, Auronde en Next)

1-persoons ledikanten
Stalen toogledikant
met houtaccenten, IVI l l
incl. spiraal, 90-200 cm FN U

Zwart MDF ledikant
90-200 cm

incl. set laden nu 350,
NU 275,-

Auping Tondo toogledikanten
antraciet, donkerblauw en bordeauxrood
90-200 cm van 825,- , incl. aupingspiraal

NU slechts 699,

•• M| 3«w«<* m ^H ^^

Uerbouuiings
Restanten badgoed
2d% !L JL f fbfl * I M*O tot 50°/o korting

Plaids
100% wollen plaid in effen en geruit, diverse kleu-
ren, afmeting 130/170 van 99,- voor 69,-

Spreien/Grand-
Foulards
Vele kleuren, 100% katoen in wafelstructuur
230/230 cm van 179,- NU 79,95
260/230 cm van 189,- NU 99,-
280/230 cm van 209,- NU 119,-

Dekens
Restanten dekens zowel synthetisch als wol

20 tot 40% korting

Kussens
Luxorel kussen
met synthetische bolletjes van 59,95 per stuk

NU 2 voor 79,95

—Bedshop De Duif
Neksteunkussen
met latex+comforel van 149,-

30% donskussen
van 139,-

NU 89,-

Om ruimte te maken voor de Ingrijpende
uerbouwlng uan ons Interieur houden
uilj een spectaculaire ieeguerkoop met
super lage prijzen. Dus kom profiteren
bij Bedshop De Duif.
Meubelen en matrassen worden gratis thuisbezorgd.

NU 99,-
Hoofdkussen
met eendenveertjes van 69,95 per stuk

NU 2 voor 89,-
Synthetisch kussen
met hollow fibervulling van 29,95 per stuk

NU 2 voor 39,-
Kapok kussen
Satijnen tijk met kapok vulling

van89,. N U 59,-

Beuken schuifdeurkast
\ Beuken kast met matglazen
; deuren
i 202 - 220 - 60 cm

,NU 1995,-
Staüman linnenkast
«Ip.frtèwilV 2 Sïhu'fMirui'vfi; : •

NU 1750,-
Cottage linnenkast

NU 1995,-
Staltman linnenkast
blauw tvirt htoken, 4 .^uv*

NU 2495,-

Alle andere linnenkasten

20% korting

Shouiroommatrassen
Merken: Auping, Pullman, Norma, Dormiente,
Eastborn en Hamaso
Soorten: Pocketvering, latex, natuurrubber, binnen-
vering, combispring, vertragend schuim

20 tot 50% korting

Ruimtebesparende
bedden
Vouwbed met wielen
automatisch uitklapbare poten incl. matras
90-200 cm van 379,- k 11 i 'ITfQ

Grijs metalen vouwbed
Met zwarte hoes om matras

120-200 cm NU 599,-

Geloogd grenen stapelbed
makkelijk te vermaken tot 2x 1-persoons ledikanten,

NU 795,-
Wrt stalen onderschuiïcombinatie
incl. 2 polyeter SG40 matrassen,

80-190 cm NU 1.095,-

uiverse
(liitht o? d'.;i

Vanaf 450,-

Hoeslahens/lakens
Laken sets van Dijck effen gekleurd
l-persoons van 109,95 NU 39,95
Lits-jumeaux van 144,95 NU 59,95

Cinderella lakens in diverse kleuren
(1-persoons, 2-persoons en lits-jumeaux)

met 20% korting

Stretch moltonhoeslakens
1-persoons van 39,50 NU 29,95
2-persoons van 54,95 NU 44,95
Lits-jumeaux van 57,95 NU 47,95
Moltonslopen 60/70
2 stuks van 34,95 NU 29,95

jersey hoeslakens
Topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
90/200 van 24,95 NU 17,95
90/220 van 27, 95 NU 19,95
140/200 van 34,95 NU 27,95
160/180x200 van 44,95 NU 37,95
190/220 van 54,95 NU 47,95

Katoen-satijnen hoeslakens
90/200 van 69,95 NU 34,95
140/200 van 99,95 NU 44,95
160/200 van 119,95 NU 49,95
180/200 van 139,95 NU 59,95

Van Dijck Perkal katoenen
hoeslakens
80/200 van 44,95 NU 24,95
90/200 van 49, 95 NU 29,95
90/210-220 van 54, 95 NU 29,95
140/200 van 64,95 NU 39,95
160/200 van 74,95 NU 39,95
180/200 van 84,95 NU 44,95
200/200 van 94,95 NU 44,95

Badgoed
Diverse baddoeken
60/1 10 cm

NU 2 voor 25,-
j 5 IJ

Dekbedsets
Alle bekende merken

dekbedsets duizenden stuks

vanaf 29,-
vanaf 49,-
vanaf 59,-

vanaf 29,95

Keuken
Keukensets
(keukendoek + theedoek) Elias,
DDDDD enjorzolino van 14,95

NU 9,95

Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk

Bijpassende washandjes

NU 5,95

Washandjes

d"'" NU 4 voor 10,-
G astendoekjes

Ocm vanaf 6,95 p.st.

Badjassen
(ca 250 stuks)

met kortingen van

20 tot 50%

Strandlakens
Restanten Strandlakens — ..

vanaf 29,95

Tafelgoed
Grote partij ronde, vierkante en rechthoekige tafel-
kleden en dekservettïn. Effen en gedessineerd

20 tot 80% korting.

Badmatten
groen, blauw, of grijs van 69,- NU 39,
Bijpassende toiletmatten van 39,- NU 29,

Restanten badmatten 20 tot 50%
korting

Sierkussentjes
Moei veel siefkL-ssetujes iwt vi;"

vanaf 14,95 per stuk

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



SINTNICOLAASKRANT

KOOP-
AVONDEN
VORDEN
VOORUW
SINT AAN-
KOPEN:

DONDERDAG
30 NOVEMBER
VRIJDAG
l DECEMBER
MAANDAG
4 DECEMBER
VORDEN...

OMHEEN

DE TE WINNEN
PRIJZEN:
• 60VLEESPAKKETTEN

TER WAARDE VAN f 50,-
t 175 VERRASSINGSPAKKET

TEN TER WAARDE VAN f 40,-
t EN EEN EXTRA HOOFDPRIJS VAN

f 500r AAN WAARDEBONNEN

Bijlage weekblad

Uitgave:

Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22, 7250 AA Vorder, • Tel. 0575-551010

Sint Nicolaasfeest:

een echt feest
Fijn dat er door Sint gekozen is
om op zaterdag 18 november al
zo snel na aankomst in Neder-
land, Vorden als een van de eer-
sten met een bezoek te vereren.

Het 'beleven' van de Sinterklaas-
tijd kent vele hoogtepunten voor
ons allen: de komst van Sint en
zijn Pieten, de muziek, de sfeer, de
lekkernijen, de cadeaus en boven-
al de spanning. Zien ze mij staan?
Vergeten ze mij niet? Ben ik vol-
doende lief geweest?
Als kind beleefde ik dit alles met
groot enthousiasme. Nu, veel later,

ben ik nog steeds enthousiast.
Weet ik de aantrekkelijke winkels
nog steeds te waarderen, al kijk ik
nu met andere ogen.
Een lijstje maak ik niet meer. (En
zouden de cadeaus nu misschien
nog niet in mijn grotere schoen
passen.) Voor Sint een unieke gele
genheid om ook 'anderen' te ver-
rassen en genegenheid te laten
blijken. Het Vordense winkelaan-
bod voorziet hier prima in.

• De Sint Nicolaasactie heeft ook
dit jaar weer een groot prijzen-
festijn.

• De Zwarte Pietenoptocht voor de
kinderen samen met de lam-
pionoptocht is voorbereid.

• De slaapkamer van Sinterklaas
is al gereed.

• Het Zwarte Pietenorkest oefent
al weken.

Sint en zijn Pieten zijn welkom in
ons dorp zodat het ook dit jaar
voor velen een gezellige tijd wordt.

Namens de Vordense Onderne-
mers Vereniging,
Harrie Kettelerij, voorzitter.

Extra hoofdprijs van f500,- aan waardebonnen

Hoe werkt de Sint Nicolaasactie?
Vanaf donderdag 9 november
tot en met dinsdag 5 december
ontvangt u bij alle deelnemen-
de winkeliers (herkenbaar aan
de raambilj etteii) voor elke ƒ 5,-
die u besteedt een Sint Nico-
laaszegel.

Vijf van deze zegels dient u op een
deelnemerskaart te plakken en de
ze van uw naam en adres te voor-
zien. Wanneer u de kaart daarna
in de daarvoor bestemde bus bij

Schoenenzaak Giesen, Super De
Boer Grotenhuys, Rabobank, Sue
ters of Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg te Kranenburg of Bes-
selink Supermarkt te Wichmond
deponeert, loot u de volgende trek-
king(en) mee naar één van de prij-
zen, die de Vordense Onder-
nemers Vereniging beschikbaar
heeft gesteld.
Mocht u de eerste of volgende trek-
kingen geen prijs hebben, niet ge
treurd, want uw kaart doet ook in

de volgende trekking(en) weer
mee. Vroeg kopen is in dit geval be
langrijk, want dan hebt u vier-
maal kans op een prijs en vooral in
het begin zijn er natuurlijk veel
minder kaarten, waardoor u meer
kans hebt om te winnen.

Vraag om zegels want ze kun-
nen u verrassen. Alle leden win-
keliers (zie de raambilj etten)
doen mee en geven u graag een
gratis zegel.

ZWARTE
PIETEN-
ORKEST
Zaterdag 2 december zal in het
centrum van Vorden de Sint Ni-
colaassfeer extra worden ver-
hoogd. Een Zwarte Pietenorkest
zal dan van ongeveer 11.00 uur
tot 16.00 uur op diverse locaties
muziek en Sinterklaasliedjes
spelen.

' MJ>-- ^i^ ^n^- ^v HI>- HJ^ HJ^ MJ>' V4j>' ^i^1 ^i^ ^i^1 144>' i<L>" "-U-*" '<L>' ^-U^ v*i>' '*t±y ^l^ 1<L>' ^ly" ^ii^ mjs >4J>1 '44>J M^V k<[>-'

Sinterklaas overnacht in het Dorpscentrum
De Vordense Ondernemers Vereniging heeft voor de komende weken voor Sint Nicolaas een
slaapkamer ingericht in het Dorpscentrum. Hier zal Sint Nicolaas tot en met 5 december
verblijven.
Sint Nicolaas heeft laten weten dat hij het leuk vindt als kinderen wensjes, tekeningen, brie
ven en kaarten sturen. Op die manier kan hij zijn slaapkamer in het Dorpscentrum leuk in-
richten. Sint Nicolaas heeft in Vorden een speciaal postadres waar de tekeningen, brieven
en kaarten naar toe kunnen worden gestuurd. Het postadres is: Postbus 30,7250 AA Vorden.

De slaapkamer van Sint Nicolaas kan door de kinderen bezichtigd worden tussen 15.00 en
16.00 uur op woensdag 22 november, vrijdag 24 november, woensdag 29 november en vrij-
dag l december.

Aankomst
Sint Nicolaas
bij Kasteel Vorden
Zaterdag 18 november om-
streeks 13.00 uur arriveert Sint
Nicolaas met zijn Pieten te
paard bij Kasteel Vorden.

Ongeveer 45 minuten later zal
Sint Nicolaas in een koets aan de
rijtoer door het dorp beginnen on-
der de muzikale klanken van Sur-
sum Corda. In de route zit weer
een verrassingsstopplaats inge
bouwd.
Route optocht: oprijlaan kasteel,
De Horsterkamp, Dorpsstraat,
Burg. Galleestraat, Het Wieme
link, De Steege, De Voornekamp,
Van Heeckerenstraat, Hertog Karel
van Gelreweg, Dr. Lulofsweg,
Zutphenseweg, Raadhuisstraat.
Omstreeks 14.30 uur zal Sint Nico-
laas met zijn Pieten arriveren bij
het Dorpscentrum, alwaar hij offi-
cieel wordt verwelkomd door het
College van Burgemeester en Wet-
houders.
Na het officiële gedeelte onder-
houdt de Sint zich met de kinde
ren in de grote zaal van het Dorps-
centrum. Om ca. 15.45 uur is dit
beëindigd en kunnen de kinderen
weer opgehaald worden.
Voor de kinderen van de Kranen-
burg, Wildenborch en 't Medler
zal de Sint omstreeks 16.15 uur in
de zaal van Pannenkoekrestaurant
Kranenburg aanwezig zijn. Het of-
ficiële gedeelte is hier om ca. 17.00
uur afgelopen.
Verder worden nog bezoeken afge
legd GVT De Zon en Villa Nuova.

'

De Vordense Ondernemers Vereniging heeft op het laat-
ste moment nog van Sint vernomen dat verschillende
Pieten zijn slaapkamer zullen bezoeken.
Jullie kunnen aan komen kijken hoe druk ze zijn met
jullie pakjes en hoe ze de vele post voor de Sint ver-
zorgen.



DE Fl ETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
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Voor Sinterklaas

en alle Pieten

is de Vordense Tuin

maandag 4 december

geopend
Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

De Vordense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorden • Te/. 0575-555222

B"0F
Je weet gewoon niet wat je geeft

Als iemand alles al wel heeft.
Maar wat de Sint bedenken kon?

de VWge-

Lvvjm

Daar kun je heel goed werk mee doen
En hij past in elke schoen.

VW Vorden

Bereidt Sint Nicolaas
een warm welkom

op zaterdag 18 november!
Kom allemaal naar het

gemeentehuis
Kasteel Vorden!

Uw hele bed rijf i n één
keer goed verzekerd,

dat ka n.

Risico's horen bij het ondernemen.

Maar ze moeten wel beheersbaar

blijven. Dat begint met een grondige

risico-analyse en goede preventie-

maatregelen. Wat u daarna wilt

verzekeren, kunt u in één keer onder-

brengen op de Bedrijven Compact Polis

van Interpolis. Die is compleet en over-

zichtelijk en biedt u een aantrekkelijke

korting op de totaalpremie.

Onze adviseurs wijzen u graag de weg.

www.rabobank.nl

De Bedrijven Compact Polis van interpolis. Alles in één keer goed geregeld

Rabobank Graafschap-West telefoon: (0575) 558100
e-mail: rabo3274@tref.nl



Sint Nicolaasactie

Alle trekkingen vinden plaats In

de ontmoetingsruimte van het

Dorpscentrum te Vorden en zijn
openbaar, dus voor ledereen

toegankelijk.

Er wordt altijd uit alle Ingevulde

kaarten getrokken,

dus hoe eerder Ingeleverd,

des te meer kans!

Maandag 2O november 2O.OO uur
15 vleespakketten / 30 verrassingspakketten

Maandag 27 november 2O.OO uur
15 vleespakketten / 40 verrassingspakketten

Vrijdag 1 december 21.OO uur
15 vleespakketten / 65 verrassingspakketten

Woensdag 6 december 2O.OO uur
15 vleespakketten / 40 verrassingspakketten

Deze avond wordt ook de
hoofdprijs van f 5OO,—
aan waardebonnen getrokken!

Voor

AlltO: verkoop, onderhoud, reparatie

RJJWJGI: verkoop, verhuur, reparatie

Taxi en groepsvervoer:

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

lein Brinke
Zutphenseweg 85
7251 DJ Vorden, tel. 0575-551256

BLOEMENDAAL &WIEGERINCK-
accountants en belastingadviseurs

Omdat
de fiscus
niet voor
Sinterklaas
spee/t,
bent u bij ons
aan het
juiste adres

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon: 0575-551485 / Fax: 0575-551689

G.H. Vaags vof
Bureau voor ontwerp en bouwadvisering
Het Hoge 26, 7251 XW Vorden telefoon (0575) 551787 telefax 0575-553744

Het adres voor een goede voorbereiding
en begeleiding van uw

nieuwbouw

verbouwprojecten

restauratie en renovatieplannen

Cadeaus voor de
feestdagen?

Kijk eens bij

MARTENS
• Wild und Hund, Duitse jachtkalender

• Rien Poortvliet jachtkalender

• Warme fleece jassen
dankzij de unieke windstopper, vanaf

• Driepootstoel met lederen zitting
75 cm hoog, met draagriem

• Diverse modellen kristallen glazen
met afbeeldingen van o.a. ree, eend, hert, vanaf

• Handenwarmer
met doosje koolstaafjes

27.50
49.50

179.00
69.oo

9.95

22.50

steeds doeltreffend! Jacht- en Wapenhandel
Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden
Tel. 0575-551272 - Fax 0575-551272

Vorden

heeft voor

Sint

Nicolaas

vele,

vele

cadeautjes

Voor het gezellige avondje
verzorgen wij graag uw

fondue- of
gourmetschotel

hartige
gehakdetters

diverse soorten
grillworst

Volop keuze in paté's
en andere

gegrillde producten

Keurslager

Zutphenseweg H^-Vofden -%!. 0575-551321



Opnieuw
lampionoptocht

voor jeugdige Pieten

Op vrijdagavond 1 december wordt er een lampionoptocht
georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar die zich verkleed en

geschminkt hebben als Zwarte Piet.
Voor de Pieten die het leukst verkleed zijn worden prijzen

beschikbaar gesteld.

Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een
rondtocht door het dorp gehouden onder leiding van

Sursum Corda. Ouders zijn natuurlijk van harte welkom
en mogen ook meelopen. Laat eens zien wat jullie er van maken

en dan maken wij er met elkaar een gezellig feest van.

Verzamelen op het schoolplein achter de o.l.s. Kerkstraat waar
dan de jurering plaatsvindt. Vanaf 18.00 uur verzamelen.

Om 18.45 uur vertrekt de lampionoptocht met als route:
o.l.s. - Kerkstraat - Burg. Galleestraat - Het Wiemelink -

De Boonk - Zutphenseweg - Dorpsstraat - Stationsweg -
Molenweg - Insulindelaan - Kerkstraat - o.l.s.

Doe allemaal mee!
Des te meer plezier.
Langs de route kan ook volop genoten
worden van een kleurrijk schouwspel

BTW omhoog:
fietsen duurder?

Pak die kans!

20% korting
op oude prijzen
op alle in voorraad zijnde fietsen

(geen snor- of zoemfietsen)
maar zonder inruil.

Tot 31 december 2000.

Batavus • Union • Gazelle • Revence
Ook ruime keuze in gebruikt

v.a. f 700,-

»rink
UW FIETS SPECIALIST

lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-462888

Er zijn
twee adressen

waar u
goed kunt eten.

het uwe
en

het onze

café-restaurant

t Wapen van ÏMedler
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden
tel. 0575-556634

een echte delicatesse
en dat proef

Dagelijks vers uit eigen bakkerij.
Heerlijke letters, staven en
gevulde speculaas.
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse
amandelen.

Echte Bakker
VAN ASSELT ®

ZUTPHENSEWEG 18
VORDEN
TEL 0575-551384
DREIUMME31-33
WARNSVELD
TEL. 0575-571528

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

LI n n o
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden

Telefoon 0575-552414 of 0575-492118

Oh, kom er eens kijken • . .

Lekker
bij de koffie onze

J

" overheerlijke
J

amandelstaaf
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



De Sint houdt stand!
Sint Nicolaas is een naam
die ons wel bijzonder ver-
trouwd in de oren klinkt.
Reeds van onze prilste
jeugd af zijn we met die
naam en de daarbij beho-
rende figuur goed bekend.
Aanvankelijk was hij voor
ons de zeer, zeer oude grij-
ze bisschop uit Spanje, die
eenmaal in het jaar naar
ons lage landje bij de zee
kwam om daar bij nacht en
ontij over hoge daken te rij-
den op zijn prachtige
schimmel. Zijn zwarte
knecht luisterde dan aan
elke schoorsteen om te ho-
ren of er nog stoute kinde-
ren waren.

eigenlijk nauwelijks tijd voor
heeft. Het zenuwslopend, jach-
tend bestaan eist hem helemaal
op. En wat er aan vrije tijd over-
blijft, och die is zo makkelijk te
vullen. De een leest graag of heeft
een hobby, de ander doet aan
sport en zijn er velen lid van ver-
enigingen, dan zijn er nog de me
dia, waar het grootste deel zich
door laat ontspannen, zoals de
bioscoop, de radio en de televisie
en daar is dan het internet nog bij
gekomen. Kortom, waarom eigen-
lijk nog een Sint Nicolaasfeest?

Voor het feit dat het Sint Nicolaas-
feest zelfs in onze moderne tijd
nog altijd volop leeft in alle lagen
van de bevolking en dat men ook
nu nog de tijd vindt om het in vol-
le glorie te beleven is een goede
verklaring te geven. Het Sinter-
klaasfeest, zoals we dit in Neder-
land noemen, heeft een aparte
charme. In wezen gaat het echt
niet meer om de bisschop Nico-

laas en de mythe die aan hem
is verbonden. Hij is hoog-

stens nog de symboli-
sche figuur op de ach-

tergrond.

Het gaat echter wel
om de diepere
waarde van het
feest. Ook al be-
seffen velen het
misschien niet,
onbewust voelen
ze het toch goed
aan. Het appelleert

namelijk aan het
goede in de mens en

los van de normale Ie
venswandel vindt vrij-

wel iedereen het leuk om
eenmaal in het jaar eens echt

iets voor anderen te doen.

Misschien wel in het bijzonder in
onze tijd, waarin harde zakelijk-
heid en egoïsme hoogtij vieren,
biedt zo'n traditioneel geschen-
kenfeest een uitlaat voor opgekr-
opte gevoelens, die in de normale
strijd om het bestaan verdrongen
moesten worden. AI zullen we dat
zo niet willen toegeven, in ons
hart weten we allemaal, dat ge
deelde vreugd dubbele vreugd is,
want welk een vreugde en blijd-
schap genieten we zelf, wanneer
we zien hoe een ander blij is met
iets dat wij hem of haar schonken.
Het is de beloning van onze goede
wil. We weten dit, maar het komt
in het dagelijks leven meestal in
de verdrukking en slechts weinig
tot uiting. Het Sint Nicolaasfeest
biedt ieder van ons de mogelijk-
heid dit te beleven, zonder dat we
daarbij ons gezicht verliezen of
dat we uit de toon vallen, wanneer
men dat niet van ons gewend is.
Dat is de oorzaak dat ook in onze
tijd dit feest nog bloeit, terwijl zo-
veel andere feesten al lang verwa-
terden en in de vergetelheid ver-
zonken. Daarom zal het Sint Nico-
laasfeest blijven leven tot in lengte
van dagen, omdat het appelleert
aan de goedheid in de mens, min-
stens dan maar éénmaal per jaar!

vinding van de Arabische legers,
die de amandel als voedsel meena-
men op hun krijgstochten naar
zuid-Europa. Harembrood bleef
lang goed en de amandelen waren
gemakkelijk te vervoeren. Europe
anen ontmoetten de marsepein op
hun kruistochten en brachten het
mee tot in het noorden van Euro-
pa. Zelfs na maanden reizen was
de marsepein nog uitstekend eet-
baar. De exotische zoetigheid was
haar opmars over de wereld be
gonnen en nu zouden we ons
geen Sinterklaas kunnen voorstel-
len zonder het rose marsepeinvar-

Kindervriend
De Sint was voor ons de kinder-
vriend bij uitstek, de goedheilig-
man waarvan je als kind de vu-
rigst gewenste cadeautjes kreeg,
maar ook was hij de boeman, die
stoute kinderen meenam naar
Spanje, een land heel ver van het
vertrouwde thuis vandaan, een
boeman, waarvoor het kind een
heilig ontzag had. Maar langzaam
verdwijnt dit oude kinderlijke
beeld om plaats te maken voor het
begrip hier te maken te hebben
met een wel bijzonder traditioneel
feest, dat zich ondanks de loop
van de geschiedenis, reeds honder-
den jaren in Nederland heeft we
ten te handhaven. Ja, wonderlijk
eigenlijk!

Dat het Sint Nicolaasfeest vroeger
enthousiast gevierd werd lag ge
zien de omstandigheden voor de
hand. In die oude tijden greep
men iedere gelegenheid aan om
vooral 's winters een gezellig in-
tiem huiselijk feest te beleven. De
dagen waren kort, de avonden
zeer lang, ook al ging men veelal
heel wat vroeger naar bed dan wij
tegenwoordig. Maar tijdens die be
trekkelijk lange winteravonden
had men toch wel behoefte aan
iets bijzonders en dan was een
feest van harte welkom.

Vooral het Sint Nicolaasfeest
mocht zich in een grote belang-
stelling verheugen, omdat dit feest
bovendien de mogelijkheid bood
van een minstens dagenlange
voorpret. Maar dat dit feest tegen-
woordig nog vrij algemeen gevierd
wordt en zeker niet met minder
enthousiasme dan vroeger is op-
vallend. Eigenlijk heeft de heden-
daagse mens in zijn jachtend be
staan en de zee van ontspannings-
mogelijkheden die hem daarbij
nog wordt geboden, weinig be
hoefte aan zo'n feest. Men zou ver-
wachten dat de moderne mens er

Marsepein
Een eerbiedwaardige lekkernij l

;

Stevig van buiten, zacht van
binnen, zo moet harembrood
zijn. Wanneer u ooit in Lübeck
komt dan is een bezoek aan de
Bahnhofallee de moeite waard.
Daar woont confiseur Her-
mann Heyermann, die u vol
trots zijn 'Lübecker Edelmarzi-
pan' zal laten zien. Trots? Jawel,
hij is de zesde generatie (ban-
ketbakker) die het harembrood
op originele wijze vervaardigt.
Het recept is eeuwenoud en
ging van vader op zoon. Marse-
pein van de Tjovenste plank", be-
staande uit 90% amandelen
(met zorg geselecteerd) en 10%
honing. Ook het rozenwater
ontbreekt niet. Met het recept
wordt niet gesjoemeld. Straks
zal zoon Helmuth dezelfde
marsepein bereiden. Ze noe-
men het 'Lübecker Edelmarzi-
pan'.

Uit het verre
Oosten
Marsepein is een eerbiedwaardige
zoetigheid. De amandel is een van
de oudste vruchten die de mens-
heid kent. Sultans en koningen uit
het Verre Oosten en het 'Morgen-
land' wisten de marsepein te waar-
deren. Het harembrood was en is
een lekkernij dat alleen voor de al-
lerrij ksten werd gemaakt. Aman-
delen uit een bepaald gebied aan
de Middellandse Zee en de honing
moet afkomstig zijn uit zonne
bloemen, al wordt met dit laatste
een beetje de hand gelicht. In veel
gebieden is honing vervangen

door suiker, amandelen worden
niet meer rauw geplet en verma-
len. Sinds eeuwen wordt de aman-
del eerst in water verhit, het be
vordert de duurzaamheid. Een uit-

kentje in de etalage van de ban-
ketbakker. Zo kennen wij de aman-
del. Als ingrediënt in de marse
pein of als nootje in de studenten-
haver. In de gebieden waar ze
groeien weet men de amandel be
ter te waarderen.
Amandelolie is een zeer goed me
dicijn. Het wordt gebruikt als
laxeermiddel en bestrijdt kram-
pen bij zwangerschap. Amandel-
olie geneest huidziekten en ver-
hoogt de potentie. Het verzacht de
keel bij verkoudheid en heelt rug-
gen van kamelen die door touwen
zijn ingesneden. Het wordt ge
bruikt bij het vervaardigen van ke
ramische verf voor het pottenbak-
ken en verwerkt in de balsem. On-
tegenzeggelijk zullen er nog veel
meer goede toepassingen zijn te
noemen.

Statussymbool
Het eten van marsepein bij een di-
ner was jarenlang een statussym-
bool. 'In Breslau, Neurenberg, Am-
sterdam en Venetië werd de aman-

delmassa zelfs zo populair dat de
in die tijd gebruikelijke verboden
op luxe artikelen erop van toepas-
sing waren en ze onderworpen
werd aan de raadsverordening.
Prijkten op de dis van de vorst bij-
voorbeeld verscheidene soorten
marsepein, dan mocht de adel al-
leen wit en groen gekleurde mar-
sepein aanbieden, terwijl bij de
burgers en de boeren helemaal
geen marsepein op tafel kwam'.

Ook op het begrafenismaal werd
vaak de exotische zoetigheid ge
presenteerd. In Hamburg bestelde
graaf Rantzau-Breitenburg eens
een rouwmarsepein van 15 pond.
Die bestond uit een ovaal van mar-
sepein met daarop tussen vier sui-
kerpiramiden een zwarte doodkist
omringd door treurende 'marse
peinkinderen'. Marsepein beeldde
status uit. Het krijgen van marse
pein was een hele eer. Geen won-
der dat ook vooral met Kerstmis de
deftige heren wilden laten zien
aan de dames wat ze zich konden
veroorloven.

Marsepein laat zich goed model-
leren en dus gaven de heren op-
dracht aan de banketbakkers
fraaie kunststukken te ontwerpen.
Met uitzondering van het verwer-
ken van marsepein in bonbons en
andere zoetigheden heeft marse
pein de status als 'geschenk' be
houden'. In de meeste gevallen is
de waarde van de 'kunstwerken'
gedevalueerd tot enkele guldens
omdat ze massaal in de industrie
worden gefabriceerd. Er resten
slechts simpele figuurtjes, die in
de meeste gevallen niets meer van
doen hebben met de prachtige
kunstwerken die vroeger uit de
amandelmassa ontstonden.

Overigens zijn er nog maar weinig
banketbakkers die de tijd en de
kennis bezitten om marsepein
kunstwerken te maken, nog even
afgezien van wat een dergelijk
werk zou gaan kosten. Het is een
offer aan de tegenwoordige tijd,
waarin uitsluitend produktiecij-
fers tellen. Maar wanneer we tegen
5 december de etalages van de
banketbakkers zien of een stukje
van het rose marsepeinvarkentje
over onze smaakpapillen laten glij-
den, dan weten we dat die smaak,
misschien de oudste zoetige
smaak ter wereld is, tenminste
wanneer u échte marsepein eet...
van amandelen.
Bij Sinterklaas horen geschenken.
Dus echte marsepein. Het eten van
surrogaat-marsepein is bijna een
vloek.



Ballonnenpuzzel
Zwarte Piet heeft 11 ballon-
nen opgelaten met een letter-
kaartje onder aan het touw-
tje. Jammer genoeg zijn de
touwtjes door elkaar geraakt,
zodat je niet meteen ziet wat
er op de kaartjes staat. Als je
begint bij ballon l en het
touwtje volgt tot bij het
kaartje, dan heb je letter l
van het woord datje kunt
vinden. Daarna ballon 2 en
zo door tot en met ballon 11.
Wat staat er achter elkaar op
de kaartjes?

Je kunt de kleurplaat inleveren ot
insturen voor 5 december 2000 bij

de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15, 7251

BA Vorden / Bleumink Tweewielers,
Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden /

Rabobank, Zutphenseweg 26, 7251
DK Vorden / Fashion Corner,

Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden.

Wie kleurt er mee?
Sinterklaas en Zwarte Piet zijn op weg om een heleboel kinderen blij te ma-
ken met een cadeautje. Ze komen vast ook bij jou. Als je deze plaat heel mooi
kleurt krijg je misschien wel wat extra's.

De Sint was het
boek kwijt!
"Piet", zei Sinterklaas, "mijn op-
schrijfboek is weg!" Piet ver-
bleekte van schrik. "Maar
Sint..J'zei hij toen hij weer pra-
ten kon, "hoe moet dat nou7'
Sint Nicolaas wist het ook zo
gauw niet. Zwarte Piet zocht al-
les na, keerde alle kasten in het
hele paleis om, maar het op-
schrijfboek was en bleef weg.
En dat gaf een hele opschud-
ding. Want er stond van alles in
dat boek.

Sinterklaas scheen het helemaal
niet zo erg te vinden, dat hij niet
meer wist wat er op de verlang-
lijstjes had gestaan en galoppeerde
erop los dat het een lieve lust was,
en tenslotte kreeg Zwarte Piet er
ook weer plezier in. In plaats van
in zijn boek te kijken, vroeg hij al-
le jongens en meisjes wat ze wil-
den hebben, en als hij dacht dat ze
het verdiend hadden, gaf hij het.
Maar als hij vond dat ze eigenlijk
niet zo erg hun best hadden ge

Zo had Zwarte Piet er bijvoorbeeld
alle verlanglijstjes in geschreven.
Dat was gemakkelijk, zie je, want
dan kon hij vlug nagaan wat ie-
dereen wilde hebben. En nu was al
die moeite tevergeefs... Zwarte Piet
trok zich de haren uit zijn hoofd.
"We moesten dit jaar maar thuis-
blijven", zei hij somber. Maar daar
wilde Sinterklaas niet van horen.
"Maar hoe moet het dan?" jam-
merde Zwarte Piet. "Ik weet niet
meer wat Esther hebben wil of
Marco. Ik weet niets meer. Ik weet
zelfs niet meer wie ik in de zak
moet stoppen. Want dat stond ook
in dat dikke opschrijfboek van Sin-
terklaas. Sinterklaas trok eens aan
zijn baard. "Het is een gek geval",
gaf hij toe, "maar thuisblijven...
dat nooit!. We zullen wel zien hoe
we het maken, maar rijden doen
we, met of zonder boek!"

Enfin, Zwarte Piet was zo goed
niet of hij moest alles voor elkaar
maken. Hij kocht de dingen, die
hij nodig had en nam een paar ex-
tra zakken mee, want hij dacht: "Je
kunt nooit weten waar het goed
voor is".

daan, gaf hij wat minder. Andere
jaren had hij eigenlijk nooit zo
goed gelet op de kinderen, omdat
hij het zo druk had met zijn boek.
Maar nu zonder zijn boek lette hij
beter op en zag wel eens dat een
jongen een lelijk gezicht naar hem
trok of dat een meisje haar tong te-
gen hem uitstak en dat ging na-
tuurlijk niet. Zwarte Piet maakte
dan ook korte metten en gaf die
oneerbiedige jongens en meisjes,
hup! een flinke uitbrander.

Toen het feest voorbij was en Sin-
terklaas en Zwarte Piet weer in
Spanje terug waren, zei Sinter-
klaas: "Nou Piet, vind je niet dat
we het er goed vanaf gebracht heb-
ben?" Zwarte Piet vond van wel.
"Oh zo!" zei Sinterklaas, "in het
vervolg hebben we geen opschrijf-
boekjes meer nodig".

Zo krijgen de kinderen wel eens
iets dat ze niet gevraagd hebben of
iets dat niet bovenaan het verlang-
lijstje stond. Maar toch hoeven ze
niet bang te zijn, dat Sinterklaas
zich vergist heeft; hij weet heus
wel wat kinderen verdienen!

Deze kleurplaat is gemaakt door:

Naam:

Straat:

Postcode + plaats:

Leeftijd:



www.pelgrum.nl

Pelgrum Woningmakelaars.
Ervaren en enthousiast.
Persoonlijk en professioneel.
U bent bij ons aan het goede adres voor:
• Bemiddeling bij aan- en verkoop van uw woning

met bouwtechnokeuring en SGWN-garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden
• WOZ-taxaties

Zie voor interessante objecten ook onze interactieve fotopresentatie
in de etalage van ons kantoor. U kunt ons bellen voor meer informatie of een af-
spraak. Ook kunt u gerust even binnenlopen. Een kopje koffie staat voor u Maart

Uw contactpersoon:
Udo Heij, lid NVM Wonen

/l
• •«

PELGRUM t
Woningmakelaars
Zutphenseweg29,7251 DG Vorden
T 0575-555555, F 0575-553697

email: pelgrum@pelgrum.nl

www.pelgrum.nl

Kinderen kunnen de slaapkamer van Sint Nicolaas bezichtigen
op woensdag 22 november, vrijdag 24 november,

woensdag 29 november en vrijdag 1 december
tussen 15.00 en 16.00 uur.

EETCAF - BAR - RESTAURANT - ZAAL

ie Herberg l
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

De feestdagen staan weer voor de deur.
Iedereen komt langzaam in een goed humeur.
Inmiddels slaat de goede Sint gade
en u gaat meteen denken aan zo 'n heerlijke salade.

Ga hem snel vertellen,
dat hij daarvoor 'de Herberg' moet bellen.
Zo zal de avond van 5 december in en buiten Vorden
met deze lekkernij extra 'lekker' gezellig worden.

Dan nog even dit verhaal:
Zoekt u voor 2001 of 2002 een geschikte zaal?
Wij hebben een zaal die u waarschijnlijk al wel kent,
dus twijfel dan geen moment!

Kom vrijblijvend langs of draai heel gewoon
het nummer 55 22 43 op uw telefoon.

Wist u • • •
dot Sint Nicolaas bijna

alle cadeautjes
koopt bij Foto Willemien?

Zelfs de kerst» en nieuwjaarskaarten
heeft hij al besteld voor zijn vrienden

in Spanje.

Groetje;.

Dorpsstraat 20 f,Vbrder0 Tèi, {0575) 56 2 > ^aandagsjöeloten

EN EVENEMENTENVERHUUR

f 50,- korting per man per dag

Ja. daar kijkt u van op, hè? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en
geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele
schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

de SChildCTen niemand anders

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tal.: (0576) 55 15 67

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedr̂ f
D

Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08



Een schone, een koude
en een
uitgekookte surprise
Het is weer tijd om surprises te
bedenken. Wij willen u hier een
handje bij helpen. Deze surpri-
ses zijn niet echt moeilijk te
maken, maar het vergt wel een
klein beetje creativiteit. Voor ie-
mand die graag heel wat pres-
teert op culinair gebied of voor
iemand die gewoon graag
kookt, of juist helemaal niet
kan koken, kunt u een leuk
fornuis maken. U heeft er niet
veel materiaal voor nodig en
het is erg leuk om te doen.

Of maak eens een wasmachine.
Bijna iedereen heeft in de was wel
eens wat laten krimpen. Voor ie-
mand die op kamers woont en zijn
was altijd thuis brengt is dit een
leuke surprise. Of voor iemand die
pas een nieuwe woning heeft ge-
kregen en nog niet alle spulletjes
heeft. Maak er een leuk gedicht bij
en uw werk zal zeker gewaardeerd
worden.

Heel origineel is een cadeau in een
ijsklomp. U begrijpt dat deze sur-
prise niet in de warme huiskamer
bewaard kan worden. Maar het is
altijd grappig om via aanwijzin-
gen iemand zijn surprise te laten
zoeken. Vooral als deze van een ra-
re plaats komt, zoals uit de diep-
vriezer.

Het kan vriezen
en het kan dooien
Het cadeau voor deze surprise
moet wel heel goed ingepakt wor-
den. Heeft u een sealapparaat dan
kunt u hieromheen 6 a 7 plastic
zakjes sealen. Of maak stevige kno-
pen in de plastic zakken zodat er
beslist geen water in kan komen.
Elektrische apparaten zijn zeker
niet geschikt voor zo'n natte surp-
rise, want je weet nooit helemaal
zeker of het echt waterdicht is.
Ook moet het cadeau tegen bevrie-
zing kunnen.

Haal niet alle lucht uit de zakjes
zodat het cadeau niet helemaal
naar de bodem van de emmer
zakt. Dit is een kwestie van uitpro-
beren. Zet de emmer dan mini-
maal 24 uur in de diepvriezer. Als
u zeker weet dat de emmer water
geheel bevroren is zet u hem op
z'n kop in het aanrecht en laat er
warm water over stromen, totdat
u de emmer van de ijsklomp kunt
halen. Doe de klomp in een plastic
zak en pak hem dan in sinter-
klaaspapier. Stop hem weer terug
in de vriezer tot deze er door de

"gelukkige" weer uitgehaald
wordt.

Voor iemand die niet over een gro-
te diepvriezer beschikt, is een
surprise van ijs in een plastic fles
geschikt. Gebruik hiervoor een
plastic colafles van 11/2 liter. Vul
de fles (niet helemaal vol) met wa-
ter, want bevroren water zet uit.
Doe hierin uw cadeautje, in plastic
zakjes verpakt. U begrijpt dat door
de hals van de fles alleen maar
kleine cadeautjes kunnen. Zoals
pennen, lepeltjes of smalle voor-
werpen van plastic. Als u de fles
rechtop in de vriezer kunt zetten
dan kunt u een deel van de hals
eraf halen om de opening wat gro-
ter te maken.

Zodat er een groter cadeau in kan.
Als het water in de fles bevroren is,
met het cadeau erin, knip dan met
een schaar de plastic fles van de
ijsklomp. Doe de ijsklomp in een
plastic zak en pak deze dan in sin-
terklaaspapier. Stop hem weer te-
rug in de vriezer.

Wilt u geen natte boel in huis, geef
dan goede aanwijzingen waar en
hoe deze surprise ontdooid kan
worden. Bijvoorbeeld in het aan-
recht, bad of douche. Voordat huis-
genoten aan de slag gaan met ha-
mer en beitel!

Gekrompen
wasgoed
BENODIGDHEDEN: een doos
(de grootte bepaalt u zelf), plak-
jes kurk, zwarte verf, zwart ste-
vig papier voor het deurtje. Een
zwarte viltstift. Een waslijn van
dun touw. Kleine wasknijper-
tjes, die worden gebruikt om
kerstkaarten aan een lint te
knijpen. Lapjes stof in verschil-
lende kleuren, een oude hand-
doek en theedoek, voor was-
handjes, handdoekjes en thee-
doekjes. Een scherpe schaar,
lijm en een punaise.

Teken een rondje voor het deurtje
voorop de doos met behulp van
een boterhambordje of schoteltje.
Knip of snijd het deurtje uit, maar
laat het aan de linkerkant een
stukje vastzitten. Het deurtje moet
open en dicht kunnen. Maak een
ruitje voor het deurtje van het
zwarte papier, dit rondje moet iets
kleiner zijn dan het deurtje zelf.
Plak het op het deurtje. Snijd de
plakjes van een kurk en verf deze

zwart. Als ze droog zijn plakt u er
één op de voorkant van de wasma-
chine en één op het deurtje. Teken
met een zwarte viltstift een zeep-
bakje boven op de wasmachine.
Knip uit de lapjes kleding zoals
lange en korte broeken, hemdjes
met lange en korte mouwen. Van
de oude handdoek, washandjes en
handdoekjes enzovoort. Hang al-
les met de kleine knijpertjes aan
de waslijn. Maak het begin van de
waslijn vast aan het deurtje met
een punaise die u in het kurk-
knopje aan de binnenkant van het
deurtje drukt.

Knoop het cadeautje vast aan de
andere kant van de waslijn en doe
alles in de wasmachine. Degene
die deze surprise krijgt zal eerst de
hele waslijn uit de machine te
voorschijn moeten halen voor het
cadeautje. Maak dit duidelijk in
het gedichtje dat u erbij maakt.

Haute cuisine
fornuis
BENODIGDHEDEN: een doos en
een stuk karton voor de achter-
kant. Aluminiumfolie, zwart
stevig papier voor de kookpla-
ten en het ovendeurtje. Een grij-
ze viltstift, oude tijdschriften,
lijm, een scherp mesje, plakjes
van een kurk, zwarte verf.

Maak eerst het model van het for-
nuis.
Plak een stuk karton tegen de ach-
terkant en zorg ervoor dat het een
flink stuk boven het fornuis uit-
steekt.

Wilt u in deze surprise een groter
cadeau doen dan door het oven-
deurtje kan, dan moet u dat er van
tevoren indoen. De vier kookpla-
ten maakt u van het zwarte papier
in verschillende maten. Hiervoor
kunt u grote en kleine schoteltjes
gebruiken. Teken hierop 2 of 3 grij-
ze rondjes, zo krijgt u leuke kook-
platen. Beplak de ovendeur met
een ruit van zwart papier en teken
hierop grijze strepen. Voor de 5
knoppen die op een fornuis horen,
gebruikt u plakjes kurk die u
zwart geverfd heeft. Plak deze aan
de bovenkant van het fornuis.
Maak het fornuis wat gezelliger
door er plaatjes uit tijdschriften
op te plakken. Bijvoorbeeld een ui-
en- of fruitmandje, stokbrood, een
lepelrekje of houten lepels en di-
verse groenten. Maak er een leuk
gedicht bij.

Oorspronkelijk is de koek en
het suikergoed dat in de Sint
Nicolaastijd gegeten wordt
van heidense oorsprong. Het
waren offerspijzen aan de ger-
maanse god Wodan en zijn
dodenheir. Met de kerstening
van Europa namen Christelij-
ke heiligen de rol van Wodan
over b.v. St. Maarten, St. Mi-
chaël, maar natuurlijk vooral
St. Nicolaas. De koekfiguren
van de Sinterklaastijd worden
vervaardigd van speculaas,
taai-taai of van gezoet witte-
broodsdeeg (Stoet).
Over de betekenis van het
woord speculaas lopen de me-
ningen sterk uiteen. Sommi-
gen zeggen dat het is afgeleid
van een 17e eeuwse bakker die
met zijn brood in deze feest-
tijd de kooplust stimuleerde.
Anderen zeggen dat de naam
speculaas verband houdt met
het woord "speculum", het la-
tij nse woord voor spiegel. De
speculaas zou ons dus de wer-
kelijkheid voorhouden. Waar-
schijnlijk echter zal het
woord speculaas in direct ver-
band staan met Speculator,
wat bisschop betekent. Sint
Nicolaas was immers bis-
schop van Myra.

BIESJESDEEG
Behalve van speculaasdeeg bakt
men ook Sinterklaaskoeken van
taai-taai en van wittebroodsdeeg.
Taai-taai is een oudere vorm van
speculaas, echter zonder suiker
gebakken. Een andere naam
voor taai-taai is Biesjesdeeg. Het
geeft al aan dat er vroeger veelal
beestjes van werden gebakken.
In Friesland noemt men specu-
laas Sukergoed, om aan te geven
dat dit in tegenstelling met taai-
taai met suiker wordt toebereid.
Een ander produkt wat veel met
Sint Nicolaas wordt gegeten is
marsepein.

Marsepein is waarschijnlijk afge-
leid van Marcipanis, het brood
van Mars, de romeinse oorlogs-
god. Deze god heeft aan de
maand maart zijn naam ge-
schonken en Julius Ceasar liet
aan het begin van deze maand
het Nieuwjaar beginnen. Dit
wijst er al op dat het Sint Nico-
laas-feest in wezen van heidense
oorsprong is, een feest van de
vruchtbaarheid, de opstanding
van de natuur en het nieuwe
jaar. Wat eten wij nog meer met

Sinterklaas? De bekende peper-
noten zijn natuurlijk een vorm
van speculaas. Het brood met
amandelspij s (denk aan de ban-
ketletters) gaat terug op een
bestanddeel van marsepein.

Maar vroeger bakte men ook nog
wel Sinterklaasgoed van witte
broodsdeeg: Stoet. In Limburg
wordt aan deze koeken peper
toegevoegd waardoor je de be-
kende peperkoek krijgt.

MAGIE
De lekkernijen die iedereen uit
de Sinterklaastijd kent zijn na-
tuurlijk het gewone suikergoed
en de chocoladeletter. Je kunt als
je de suikerbeestjes bekijkt nog
een zeker magisch aspect onder-
kennen. Op het eerste gezicht
zijn de beestjes die men van sui-
ker vervaardigt onze bekende
huisdieren: de hond, de haan, de
kat etc. Een huisdier dat iets ver-
der van ons afstaat, het paard,
komt ook veel voor.

Dit edele dier herinnv«t 'flaümir-
lijk aan de schimmel van de Hei-
lige Nicolaas. Een dier wat echter
onder het suikergoed het meeste
voorkomt is het varken. Waarom
is dit zo? Het varken hoort astro-
logisch bij het sterrenbeeld
Steenbok.

Dit teken regeert o.a. over de
oren, knieën en de huid. Nu
heerst de Steenbok ook over het
oude germaanse Joelfeest dat
vermoedelijk de oorsprong van
het Sint Nicolaasfeest is: 21 de
cember. Bij het teken Steenbok
hoort de planeet Saturnus. Dit is
de laatste planeet van het klas-
sieke stelsel, bijgevolg loopt hij
dus het langzaamst rond de zo-
nen daarom zien de astrologen
in hem de planeet van de ouder-
dom. Als we nu gaan doorden-
ken is er dus een relatie tussen
ouderdom (Saturnus) en de
"sfeer" van de Steenbok. Het is
dus niet meer zo vreemd dat we
als we ouder worden gehoor-
stoornissen krijgen en een ruwe
re huid c.q. rimpels.

Betrek je Saturnus op het varken
dan verklaart dit een uitdruk-
king als: "Zo stom als een varken
"(stomheid - niet horen, luiste
ren). Verder heeft het varken een
taaie vette huid. Omdat het var-
ken bij Midwinter hoort (het tijd-
perk van Saturnus) is hij door
een eeuwenlange overlevering in
onze Sint Nicolaas-folklore geko-
men. Het varken is het dier van
overvloed en rijkdom. Op onze
oude dag zijn wij ook rijk aan er-
varingen!

Waarom maken we chocolade
letters, zodat iedereen de begin-
letter van zijn naam kan kiezen?
De oudgermaanse offerspijzen
waren om de zielen gunstig te
stemmen. Zou het kiezen van de
eerste letter van onze naam niet
onbewust betekenen dat we om
een gunst vragen? Wie weet



Denkt u aan de koopavonden!
donderdag 30 november • vrijdag 1 december • maandag 4 december

~ Tel. (0575) tf ïsï» Burg. Galleestraat 22

'Een goed idee', zegt Sint
bijna zeker dat ik bij Antbony's wat voor u vindt.
Een jas of trui, 't weer wordt nogal guur,
is een cadeau van puur natuur.
Een warme shawl, da's ook niet mis,
iets waar men zeker blij mee is.
Een kalender want 't jaar is bijna om.
een kaars met standaard, een mooie kom.
Een glas, een schaal of sierlijke vaas,
keus genoeg, zegt Pieterbaas.
Dus ging hij gezwind
naar Anthony 's met Sint.

Een hint van Sint:

G-Star two-pack T-stiirt'

Zutphenseweg 8
Vorden

Tel. 0575-552426

Markt 21
Zelhem

Tel. 0314-623706

De Sint Nicolaasoptocht
vol verrassingen!

f

Speciaal voor de
schoolgaande jeugd\
Dit jaar zal er tijdens de route door
het dorp één stopplaats zijn waar

Sint Nicolaas verrassingen uitdeelt.
e
o

Wij vertellen alleen nietwaar, maar:
om een surprise te krijgen
moeten jullie wel meelopen

met Sint Nicolaas!

- en

Bestel vooral tijdig,
dan is uw keuze het grootst.

De nieuwe collectie wenskaarten voor de kerstdagen en
jaarwisseling ligt bij ons ter inzage voor u.

Zeer ruime keus in originele kaarten ~ van sober tot
zeer uitbundig - voor bedrijven en particulieren.

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaarten
naar uw wensen.

Neem voor informatie hierover contact met ons op.

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

ZUTPHEN:

WEVODRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA
ISDN 0575 544327 - E-MAIL: «ravodrukOwMvcra.nl

* sierbestrating

* tuinhout

* bielzen

* tankstation

brandstoffenhandel

Ruurloseweg 45-47 • Vorden
Telefoon 0575-551217

Enkweg 3 • Vorden
Telefoon 0575-551811

Fonkelend
goud & zilver
UW JUWELIER ZORGT
VOOR CADEAU-IDEEËN

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties



Extra prijzen

voor de

Sint Nicolaaspuzzel

ie prijs f 100,-
2e prijs f 5O,-
3e prijs f 25,-
De drukker van deze krant - Drukkerij
Weevers BV - stelt in samenwerking
met de Vordense Ondernemers Vereni-
ging enkele prijzen beschikbaar voor de
goede oplossingen van de puzzel.

U kunt de opgeloste puzzels inleveren
of insturen

voor 5 december
bij de volgende adressen:

Fa. Sueters, Dorpsstraat 15,
7251 BA Vorden

Bleumïnk Tweewielers, Dorps-
straat 12, 7251 BB Vorden

Rabobank, Zutphenseweg 26,
7251 DK Vorden

Fashion Corner, Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden

Een cadeautje in elke
prijsklasse en ...
altijd leuk verpakt.
Zie ook voor heerlijke geur- en ver-
wencadeaus onze speciale
D A-Si n terklaaskra n t

Drogisterij
Ten Kate
Zutphenseweg 2, 7251 DK Vorden
Telefoon 0575-552219

DA. DAAR IS DE DROGIST EEN VRIENDELIJKE SPECIALIST.

Zoekt de Sint

heel veel
speelgoed
een leuk
cadeau
goede
muziek
iets voor
In huis

dan kan hij,
met of
zonder knecht, bij Chipknip

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

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

altijd terecht

Bij ons bent u aan het juiste adres
voor uw uiterlijke
verzorging.

& at r"- • <£: r> h LJ i <d v e r-z o r~g i n g

Zowel voor dames als heren

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. 0575-551423

Schoonheidssalon Tel. 0575-552033

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. 0575-551363

3 biljarts

Gro/sch bier

Eigen parkeerplaats

Toon en Yvonne Rust

Ook voor uw
Sint Nico laas
inkopen

(f
Bloembinderij v.o.f.

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

Sinterklaas- idee

Kinder-, dames- en
herenpantoffels

In diverse prijzen en
uitvoeringen

WEHL-VORDEN

DORPSSTRAAT 4 -7251 BB VORDEN
Tel.: 0575-553006

BEATRIXPLEIN 6 • 7031 AJ WEHL
Tel.:0314-681378

www.Giesen.Shoes.nl • e-mail:Giesen@Shoes.nl



Sinterklaaspuzzel met spreuk
HORIZONTAAL
1 roofdier; 6 hoefdier; 10 duister; 15 wind-
richting; 20 onbepaald telwoord; 21 roof-
vis; 24 arbeidsvermogen; 26 godheid; 28
armee; 29 bolgewas; 30 pel; 32 bood-
schap; 33 erwtensoep; 34 een zekere; 35
persoonlijk vnw; 36 groet; 38 stonde; 41
boom; 43 grappenmaker; 44 vlaktemaat;
46 deppen; 49 broche met tekst; 52 Euro-
peaan; 55 sein; 57 beneden; 58 herber-
gier; 59 gereed; 62 pi. in Noord-Holland;
63 vaatwerk; 64 hoofddeksel; 67 steen; 69
spijl; 71 rivier in Zwitserland; 72 straf; 73
stranden; 79 oorvijg; 81 vogel; 82 motor-
race; 83 vogel; 85 verharde huid; 86 palm;
88 glimmer; 91 kilometer; 92 goedheilig-
man; 94 koekje; 97 handschoen; 99 een
en ander; 100 persoonlijk vnw; 101 melk-
klier; 104 wereldtaal; 106 bergplaats; 107
en dergelijke; 109 hert; 110 snavels; 112
kameraad; 113 verlichting; 114 buidel; 116
maand; 117 de dato; 118 landhuis; 121 di-
rect; 124 tocht; 125 titel; 126 lekkernij; 127
gebak; 128 vr. munt; 129 netto; 131 lid-
woord; 133 voorz.; 134 snede; 136 pi. in
Gelderland; 138 suffen; 140 plooi; 142 Ro-
de Kruis; 144 nakroost; 145 gesteente;
146 regeringsreglement; 147 binnen; 151
spanning; 153 gevangenis; 154 reeds; 155
per persoon; 157 spie; 158 mop; 160 pi. in
Overijssel; 161 streling; 163 vleesgerecht;
164 plaatjesboek; 170 rookkanaal; 176
laagwater; 178 al (Lat); 179 stimulans; 181
ongeluk; 182 kuip; 183 Technische Uni-
versiteit; 185 eikenschors; 187 uitroep;
189 danseres; 192 water in Utrecht; 193
handvat; 194 braspartij; 197 wig; 199
traag; 200 hevig; 201 splitsen; 203 kleur;
205 oude munt; 209 kei; 212 armzalig; 214
jongensnaam; 215 flauwe kost; 217 drank-
je; 218 bid; 220 punt; 223 schop; 225 aan-
sporing; 226 sprookjesfiguur; 227 atoom-
groep; 229 haringingewand; 231 boom;
233 slot; 236 cijfer; 238 tip; 240 interest;
242 flink; 243 boom; 246 aanlegplaats;
249 kachelzwart; 250 pi. in Gelderland;
251 vroeger heerser; 252 mok; 253 vogel.

VERTICAAL
1 wortel; 2 wier; 3 weigering; 4 selderij; 5
kerkgebruik; 6 precies; 7 persbureau; 8
uitroep; 9 zonnegod; 11 persoonlijk vnw;
12 meisjesnaam; 13 belemmering; 14
open bosplek; 15 rad; 16 water in Fries-
land; 17 voorz.; 18 loven; 19 meisjesnaam;
20 smet; 22 bonbon; 23 zangnoot; 25 vis;
27 uitgedorst graan; 30 naaldboom; 31
café; 35 kip; 36 godin; 37 van de; 39 ruig;
40 afscheidingsbeweging; 42 brood; 44
bijl; 45 opschudding; 47 loot; 48 tijdelijk;
50 tantalium; 51 zwaardwalvis; 53 priem;
54 snel; 55 onderkomen; 56 hoofdtel-
woord; 60 bloeiwijze; 61 getroffen; 62
bleek; 63 schakelbord; 64 karaat; 65 berg;
66 rivier in Italië; 68 onbepaald vnw; 70
luchtvaartmaatschappij; 72 verlegen; 73
huid; 74 op de wijze van; 75 bevel; 76 brij;
77 lof; 78 voetbalclub; 80 rijgsnoer; 83
topnummer; 84 niet even; 85 maanstand;
87 tegenwoordig; 89 en consorten; 90
groet; 92 parvenu; 93 advies; 95 vergroot-
glas; 96 Ierland; 97 jaargetijde; 98 edel-
stand; 102 watervogel; 103 helpen; 105 ei-
gendom; 108 mestvork; 111 vochtig; 112
dik; 115 hitje; 116 snijwerktuig; 118 wijd;
119 ooievaar; 120 pi. in België; 121 hoofd-
deksel; 122 slot; 123 plant; 130 klein; 132
windrichting; 133 voorz.; 135 schreeuw;
136 dichtvorm; 137 zeemeermin; 139
voedster; 141 voorz.; 143 kraakbeen; 146
oevergewas; 148 schop; 149 wintervoer-
tuig; 150 naaldboom; 152 paar; 154 ou-
derwets; 156 kleurstift; 159 voor; 160 in
het jaar; 162 hetzelfde; 163 schil; 165 rus-
tend; 166 Neodyne; 167 slee; 168 grootva-
der; 169 drank; 171 nieuwste snufje; 172
pi. in België; 173 grootmoeder; 174 voorz.;
175 vogelproduct; 176 onderwijs; 177 jong
dier; 180 kriebeling; 183 rit; 184 grafvaas;
186 vogel; 188 Europees land; 190 laatst-
leden; 191 legerafdeling; 192 individu; 193
uitroep; 195 raar; 196 voor; 198 touw; 200
sprookjesfiguur; 201 droog; 202 bijbels
vrouw; 204 noodsein; 206 klaar; 207
zangstem; 208 verbinding; 209 zangnoot;
210 oplosmiddel; 211 bijwoord; 212 kle-
dingstuk; 213 leunstok; 216 bewonderaar;
217 speelgoed; 219 vaartuig; 221 kelner;
222 Zuid-Amerikaans land; 224 vr. munt;
228 kleur; 229 wildebeest; 230 gast; 232
loopvogel; 234 prop; 235 godin; 237 dreu-
mes; 238 pijn; 239 vordering; 241 bar; 243
oude maat; 244 dwarshout; 245 achter;
246 de oudere; 247 tegenover; 248 zang-
noot

117

229

44

221

85

132

57

131

234

Opsturen van de puzzel
U kunt de opgeloste puzzel inleveren of insturen voor 5 december 2000 bij de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15, 7251 BAVorden - Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden /
Rabobank, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden / Fashion Corner, Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden.

Naam:

Adres: ____________

Woonplaats: __



kalenders én agenda's *
Voor alle Pieten van Vordense auteurs
H. van Rijn, 'Huilen in de zon'
H. Graaskamp, 'Alles gaat voorbij'
M. Letterie, "Waar kijken ze naar' (over kleuters)
M. Aartsen, C. Vogtlander,
'Boris en opa vliegen in de wind'

Voor alle Achterhoekse Pieten
Achterhoekse spreukenkalender
Achterhoekse almanak / Enkhuizer almanak

Voor alle religieuze Pieten
Kuitert, over religie
Ter Linden, 'Het verhaal gaat', deel 4
Christelijke scheurkalenders 2001, vanaf

Voor alle spannende Pieten
Nieuwe Baantjer
C. Koring, Bureau Warmoesstraat

Voor alle naslagwerkpieten
Guiness world records 2001
Snoecks2001
Nieuwe postzegelcatalogus NVPH

Voor alle literaire Pieten
S. Harrison, Walvisbaai
M. Frederiksson, Inge en Mira
S, Travers, Een liefde in Afrika
C. Kelly, Opzij
E. van Thijn, Mijn verhaal

Voor alle filosofische Pieten
Gaarder, Wereld van Sofie, filosofisch dagboek
Gaarder, Wereld van Sofie, bordspel

Voor alle culinaire Pieten
Aan tafel met Yvonne Keuls
J. Huisman, Wild
(over het koken van wild in de Achterhoek)

Voor alle humorPieten
Youp van 't Hek, Het zal me jeuken
M. Spanjer, Vissen is ook een sport
M. Dekkers, Koeskoes

Voor alle computer Pieten
Window 98 voor senioren
Actie: CD-roms

Voor alle muzikale Pieten
Top muziek-cd's, jazz, classic of opera
The Beatles, anthology

Voor de kleinste Pieten
Winnie the Poon, of tijgertje muziekdoos
van 129,00 nu
Sint en Piet choco fantasy
J. ter Haar, Sinterklaasboek
Sinterklaasboek voor peuters en kleuters
C. Slee, Giechelvisjes
l. Drost, Het grote boek van Roosje,
van 32,50 nu
A. Schmidt muziek-cd's
365 voorleesverhaaltjes

39,50
35,00
29,95

21,50

21,50
7,50

44,90
39,50
18,90

19,95
29,50

49,90
27,50
34,75

34,90
39,90
34,90
34,90
34,90

29,95
99,00

49,95

35,00

15,00
25,00
19,90

49,50
6,95

14,95
149,00

49,90
9,95

29,90
24,90
12,50

19,90
9,95

14,95

deel 4 versckijni begin december.
Alle Tieten kunnen nu intekenen

tmerop iydbij ie zijn!
r>

DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN1

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel 0575-553100

Telefoon postkantoor 0575-551311

VORDEN heeft een grote

Sint Nicolaasactie ^_
*^ j i

/ \J l

van 9 november tot en met 5 december 2000

VORDEN heeft een extra hoofdprijs van

ti$/ 5 ,
aan waardebonnen
VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen
VORDEN brengt uw

gewonnen prijzen thuis
VORDEN heeft wel 80 zaken met een

breed assortiment
én voor iedere beurs

VORDEN geeft u een

persoonlijke bediening
VORDEN heeft 'n centrum met ruime

parkeergelegenheden

WAAROM DAN NIET UW INKOPEN

DOEN IN VORDEN

VANZEEBURG
& VISSER

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON 0575-551531

Uw vertrouwde adres in Vorden
(19
NVM
MAKELAAR
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