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Aanbieding kerstidok

760 deelnemers
Midwinterwandeling
Mede door de fraaie weersom-
standigheden waren er zondag
meer deelnemers tijdens de
Midwinterwandeling dan vorig
jaar. Dit jaar gingen er 760 per-
sonen bij de Kapel in de Wil-
denborch van start (vorig jaar
circa honderd minder).

De Kapelcommissie die de tocht
organiseerde had in het Groote
Veld, Mossel en in het buurtschap

Wildenborch twee routes uitge-
zet, eentje met een lengte van 7 ki-
lometer en één van veertien kilo-
meter. De meeste wandelaars ko-
zen voor de grootste afstand.
Onderweg waren op diverse plaat-
sen midwinterhoornblazers actief.

De wandelaars kregen halverwege
de routes erwtensoep en Glüh-
wein c.q. chocolademelk aangebo-
den.

Geld voor instrumenten-
fonds "Concordia',99

De oliebollenactie die de mu-
ziekvereniging "Concordia" het
afgelopen weekend heeft ge-
houden, is een groot succes ge-
worden. Toen de bakkers vrij-
dagavond klaar waren, werd di-
rect met de verkoop begonnen.

Aan de glimlach van de pennings-
meester was duidelijk te zien dat
het met de verkoop goed ging. De
verkopers kwamen s'avonds met
een goed gevulde portemonnaie
terug.
Zaterdagmorgen ging de verkoop,

wellicht mede door de gure weer-
somstigheden, eveneens crescen-
do en in no-time was men uitver-
kocht. Het geld'dat deze oliebolle-
nactie heeft opgeleverd wordt in
het instrumentenfonds gestort. Er
kan nu weer gekeken worden
naar nieuwe investeringen met als
uiteindelijke doel: de klank van
het orkest te verbeteren. Uiteraard
is "Concordia" de plaatselijke be-
volking erkentelijk voor het sla-
gen van deze actie. Voor eind 2003
staat er wederom een oliebolle-
nactie op de agenda.

Vrijdagmiddag bood de fa. Ba-
rendsen de door haar ver-
vaardigde kerstidok aan, aan de
voorzitter van de VOV, dhr. H.
Kettelerij. Onder politie-bege-
leiding reed men rond 18.00
uur de verlichte klok het dorp
binnen.

Nadat de klok op zijn plek was ge-
hangen bedankte de voorzitter de
fa. Barendsen voor dit mooie ca-
deau.
Namens de gemeente sprak ook
wethouder Mulderije een dank-
woord voor zo'n stukje dorpsver-
fraaiing.

Hierna bleef men onder het genot
van een hapje en een drankje, ver-
zorgd door restaurant "de Roton-
de" en café-restaurant "de Her-
berg", nog even nagenieten van
het sfeervolle werkstuk.

De medewerkers van de fa. Barend-
sen ontvingen nog een presentje
voor hun inzet.

AANHANGWAGENS EN
PAARDENTRAILERS

Steenderen
De Berken 19

7221 GH Steenderen
(0575)451532

NB v. Plattelands-
vrouwen van Nu
Woensdagavond 18 december
kerstfeest van de NB v Plattelands-
vrouwen van Nu afd. Vorden in
Oostenrijkse sfeer m.m.v. "die
Echo's" uit Beek in de Herberg.
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JUWELIER - OPTICIEN
Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 1374

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

-» (a„ - u, ,,,„„,„, tot 1000 personen
/.aicn. <-„.m», . schietkelder

De Mtetiwe Aanleg . bowlingbanen
yl Pa-.-,;ti>lritli;i»rn

kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 december (avondmaal) 10.00 uur ds. B. Seelemeijer uit
Steenderen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 december 10.00 uur ds. A. llagoort, doopclienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag J5 december 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 december 10.00 uur Woord- en Communieviering, ni.m.v.
30+ koor.

R.IC kerk Vierakker
Zaterdag 14 december \7.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
Zondag 15 december W.00 uur Woord-/Communiedienst. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
15/16 december H. Jacobs, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spit taal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
14-15 december P.J. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Urenscweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg lc, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. ,

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsoncnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maallijclverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag-en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculose-
weg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• 14 december 2002: Gerrit
en Frieda samen 100 jaar!
Gefeliciteerd!

• Met de feestdagen fit en
strak in 't pak? Bel Jerna
Bruggink, die kent dat vak! Tel.
(0575) 46 32 05.

• Moet er een kerstboom ko-
men? Denk dan aan Bertus'
bomen! Diverse soorten en
maten. Hamsveldseweg 2, Kra-
nenburg.

• Te koop: 1 compressor 3 cil.;
1 formaatzaag Attendorf; 1 stof-
zuiger; 2 afkortzagen Harwi; 1
verstekkortzaag; ± 25 spijker/
nietmachines; 1 kolomboorma-
chine; 1 wandplatenzaag Eicon;
1 Toyota heftruck 2,5 ton, die-
sel; 1 Elu tafelzaag op voet. Te-
vens partij marmer ven-
sterbanken. Tel. 06 5050 2680.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86 /553081 en 55 1673.

• Te koop: Opel Astra 1.6
Station bj. 1995; Hyundai Po-
ny 1.5 l LS bj. 1994; Peugeot
306 XR 1.4 5-deurs bj. 1994;
Toyota Corolla 1.6 XLT He-
adsbag bj. 1993. Rietman
autobanden, Slotsteeg 18,
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46
27 79.

• Ierse middag met
PROVIDENCE
Zondag 15 december
Erve Kots, Lievelde
Aanvang 15.00 uur
Entree € 12,50
Info/res. (0544) 37 37 01
b.g.g. (0543) 46 62 94
www.stonevalley.nl

• Te huur: Kerstmankos-
tuums. DS design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel.
(0575) 452001.

• Te koop: kerstbomen. G.
Walgemoet, Brandenborchweg
10, Vorden.

• 14 december zijn wij op de
kerstmarkt te vinden. U toch
ook? Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: ontijzeringsin-
stallatie, merk Remon. Tel.
(0575) 46 73 36.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.

• Groot, klein of in de hoek?
Bertus heeft de kerstboom
die u zoekt! Hamsveldseweg 2,
Kranenburg.

• Te koop: kerstbomen, vers
uit de grond. Donderdag- en
vrijdagavond zijn wij extra
open tot 21.00 uur. Ruur-
loseweg 87, Kranenburg, tel.
(0575) 55 69 35.

• Te koop: crossmotor 125
cc merk Honda, bj. 1985,
goedlopend. Vraagprijs €350,-
M. Robbertsen, tel. (0575) 55
12 14.

• De Openbare Bibliotheek
verkoopt afgeschreven boe-
ken. Alle boeken voor €0,75
per stuk.

• Al een beetje kerstgevoel?
Miniatuur kerststalletjes bij
Wereldwinkel Vorden.

Waarom

elders

gezocht

wanneer

het in

Vorden

kan

worden

gekocht!

Bus bestellen?
Harren bellen!

Wie gaat er mee naar de

Kerstmarkt
in Munster

en Düsseldorf?
Beide ritten op 11-12.14-12,16-12,

18-12,21-12.
Kosten € 18,-p.p.

Vertrek vanaf Ruurlo, Vorden
en Zutphen.

Alleen bij voldoende deelname.

Inlichtingen en opgave bij:
MAVI Reizen J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken \ donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, .Héëlweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 1T 69,
www.tcrenovatie.com

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, arwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Veel gezondheid van de echte groenteman in ..

GEMAK VOOR WEINIG.
Geldig maandag 9 t/m zaterdag 14 december.

Vers gesneden ...

rode kool
400 gram

Alleen opwarmen ...

oosterse maaltijden
100 gram "€

Vers gesneden...

hutspot
500 gram 039

Heerlijk van smaak...

ei van Columbus- -j 4Q
Salade 200 gram € l iT

Heerlijke vitaminen...

kiwi-fruit
10 forse voor € 2J9
Voor een grote pan ... verse

bami/nasigroenten
500 graqi €

Extra stempel bij... Elstar appelen hele kilo O?9

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letlnk
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

internet: www.de-echte-groenteman.nl

LET OP! LAATSTE WEEK DAT U STEMPELS KRIJGT
OP UW STEMPELKAART!

Kersenvlaai

590 090
mklein € groot €

Kerstkransjes

O-50 korting
Proefstolletjes

nu € 3;75

Aanbiedingen geldig van 11 t/m 17 december 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT ®

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

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

'born
&

Vordens
Mannenkoor

Willibrorduskerk Hengelo (Gld)
Zondag 22 december

Aanvang 20.00 uur
Toegang: Gratis

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF
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1 december 2002.

Onze vreugde kan niet meer stuk,
met de geboorte van onze kleine uk.

Chico
Jan Willem

zoon van
Anita Lindenschot-Wolters
en Dick Lindenschot
broertje van
llse, Daphne en Esli

Hij weegt 4100 gram en is 51 cm lang.

„Zonnehoek"
N ij land weg 1
7251 KK Vorden
Tel. (0575) 55 65 04

Langzaam open jij jouw oogjes,
verwonderd kijkje ons aan.
Onze ogen zijn gaan stralen,

wij zijn met z'n drietjes voortaan.

Dolblij zijn wij met de geboorte van

Emma

Ze is geboren op 6 december 2002,
weegt 3105 gram en is 49 cm lang.

Jeroen en Sandra Tijssen

Hoetinkhof 7
7251 XM Vorden
Tel. (0575) 55 50 31

Voor je naar ons toe komt snellen,
graag eerst even bellen.

»
Op vrijdag 20 december 2002 geven

Gerwin Harmsen
&
Miranda Roenhorst

elkaar het ja-woord om 14.00 uur in het
gemeentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt om 15.00 uur
plaats in de N.H. kerk van Vorden.

Ons adres blijft:
De Hanekamp 14
7251 CJ Vorden

.. . ............. . ..... — . . T

Hierdoor willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties die wij mochten ontvangen in de
vorm van cadeaus, kaarten en dergelijke bij ons 50-
jarig huwelijksfeest.

Het is voor ons een onvergetelijke dag.

L.W. Harmsen
A. Harmsen-Weevers

Memelinkdijk 2, Hengelo (Gld.)

Verhuisd
2 december 2002 van Riethuisweg 6 naar

de Decanije 19, 7251 CG Vorden

«J. Veenendaal
J.M. Veenendaal-Smit

Na een jarenlange strijd is toch nog onverwacht van
ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster, mijn
schoondochter en onze tante

Betsie Jacoba Klein Zessink-Buunk
echtgenote van Gerrit Johan Klein Zessink t

in de leeftijd van 48 jaar.

Haar positieve levenshouding blijft voor ons
een groot voorbeeld.

Familie Buunk
Familie Klein Zessink

Hengelo (Gld.), 5 december 2002
Raadhuisstraat 8a

Correspondentieadres:
Fam. Buunk
De Boonk 35, 7251 BT Vorden

Haar wens was om in stilte begraven te worden.

Ons bereikte het droevige bericht dat op 5 december
is overleden

Betsie Klein Zessink-Buunk

Ze zal in onze herinnering blijven als een gezellige,
humoristische en krachtige vrouw.

Wij wensen familie Buunk en familie Klein Zessink veel
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Familie A. Scheffer

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie her-
inneringen, delen wij u mede dat, na een veelbewogen
leven, van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma
en overgrootmoeder

Gesiena Groene-Blom
Siny

Sedert 4 juli 1958 weduwe van
Johannes Marinus Groene

op de leeftijd van 85 jaar.

Hans Alex Groene
Gonny Groene-Klaasen

Edwin en Juliëtte
Sophie, Bastiaan, Emma

Olaf en Yvette
Hugo

AÜCe AntOnette t overleden op 6 november 1966

Joke Hermance Groene
Francien en Carola
Thomas

Zutphen, 3 december 2002 .

Correspondentieadres:
Hof van Oxford 88
7007 GT Doetinchem

De crematie heeft zaterdag 7 december jl. plaatsge-
vonden in het crematorium Slangenburg te Doetin-
chem.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorder) / /
Telefoon (0575) 55 29 28

Kijk voor meer nieuws op: www.contact.nl

Na een kortdurende ziekte is in volle vrede overleden
mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Berend Bloemendaal
(Bernard)

*Vorden, 05-04-1911 t Zutphen, 06-12-2002

Vorden: Jo Bloemendaal-Scholten

Hoogeveen: Annie

Bredevoort: Jan

Vorden: Gerrit

Vorden: Bennie en Erna
Frank en Josien
Joost
Rutger

De Delle 79
7251 AJ Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag
11 december a.s. om 11.00 uur in de Nederlands
Hervormde kerk te Vorden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop hiervan is er gelegenheid tot condoleren in
zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Heden is na een kortstondige ziekte overleden onze
lieve broer, zwager en oom

Bernard Bloemendaal
echtgenoot van J. Bloemendaal-Scholten

op de leeftijd van 91 jaar.

Zutphen: G. Jansen-Bloemendaal
Wichmond: G.J. Bloemendaal

Z. Bloemendaal-Greutink
Vorden: H.J. Bloemendaal-Golstein

Neven en nichten

Vorden, 6 december 2002

Dankbetuiging

Woensdag 6 november jongstleden hebben wij vanuit
de St. Antoniuskerk te Kranenburg onze (schoon)
moeder en (over)oma

Tilda Zents

ten grave gedragen.

De belangstelling was overweldigend. Wij hebben ook
op andere wijze vele blijken van medeleven mogen
ontvangen. Wij hebben ervaren hoezeer velen haar
toegenegen waren. Dat heeft ons diep geraakt.

Onze hartelijke dank voor uw blijk van belangstelling.

Familie Zents

Vorden, december 2002

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde -adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

x.oals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen wee 6
(Industriëlen-fin 'De Mars' l.o. Woonboulevard Eijencamp)

7202 IJP /utphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581



EMEENTE B ULLETIN y ORDEN

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

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

• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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 14.00 tot 20.30 uur

• .woensdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• donderdag
van 14.00 tot 1730 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 20.30 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

www.vorden.nl

f &URFEENS OVER WWW.VORDEN.NL
OM MEER TE WETEN TE KOMEN OVER DE GEMEENTE!

Www.vorden.nl is in de lucht! Heeft u al een kijkje genomen op de site
van de gemeente? Bijvoorbeeld om meer te weten te komen over de pro-
ducten van de gemeente, zoals de milieu- of evenementenvergunning,
reisdocumenten etc. of om aan één van de twee webwedstrijden mee te
doen en een cadeaubon van € 100,- te winnen?

de mogelijkheid uw zienswijze op het ontwikkelingsplan kenbaar te ma-
ken. Hiervoor ligt het plan overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht ter inzage bij de sector samenleving in de units van 12
december 2002 tot 16 januari 2003. Het is de bedoeling dat de gemeente
raad in de vergadering van 27 februari a.s een definitief besluit neemt
over de ontwikkelingsvisie.

'N,OTEER NU VAST IN UW AGENDA:
DE NIEUWJAARSRECEPTIE MET DE BEKENDMAKING
VAN DE VRIJWILLIGER VAN HET JAAR!

Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie 'nieuwe
stijl' op 6 januari 2003 om 20.00 uur in het Dorpscentrum in Vorden.
Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven zijn van harte
welkom! Een prima gelegenheid om in ongedwongen sfeer onder het
genot van een hapje en drankje (nader) met elkaar kennis te maken,
de banden te verstevigen en elkaar het beste toe te wensen. Een goede
muzikale achtergrond ontbreekt
vanzelfsprekend niet. Belangrijk
onderdeel op het programma is na-
tuur l i jk de verkiezing van de 'Vrij-
williger van het jaar'. Wie wordt
het? Het aantal aanmeldingen is
enorm en de keuze moeilijk.
Binnenkort maakt de jury de geno-
mineerden in Contact bekend. U
wilt de nieuwjaarsreceptie toch niet
missen? Noteer het nu vast in uw
agenda.

NTWIKKELINGSPLAN POORT TOT T GROOTE VELD
TER INZAGE

De gemeente Vorden is, mede ter compensatie van wegvallende agrari-
sche werkgelegenheid, op zoek naar nieuwe economische impulsen. Be-
vordering van recreatie en toerisme is één van de speerpunten. Daarom
heeft de gemeenteraad in maart 2001 een krediet beschikbaar gesteld
voor onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van toeristische/re-
creatieve voorzieningeïi op de locatie bij het zwembad In de Dennen: de
Poort tot 't Groote Veld. De gemeente heeft Bureau Vandertuuk in de
hand genomen om een ontwikkelingsplan op te stellen. De Poort beslaat
het gebied van de Ruurloseweg, Wildenborchseweg, Enzerinckweg tot de
Hamelandweg en vormt zoals de naam al zegt de toegang tot natuurge-
bied 't Groote Veld. Door hier een geheel van voorzieningen op te zetten
zoals in het plan is aangegeven, draagt het bij aan de bescherming van de
natuur in 't Groote Veld. Bij voorkeur hebben de voorzieningen een dag-
recreatief karakter. De voorzieningen moeten in de toekomst zowel fi-
nancieel als organisatorisch op eigen benen kunnen staan en geëxploi-
teerd worden door één of meerdere private partijen. Bij het zoeken naar
een invulling van de voorzieningen is een aantal uitgangspunten opge-
steld, waaronder:

Het te ontwikkelen project moet een passende entree bieden voor na-
tuurgebied 't Groote Veld. Informatieve voorzieningen over natuur,
landschap en cultuurhistorie kunnen hier mede een invulling aan ge-
ven.

* Zwembad In de Dennen maakt onderdeel uit van het geheel aan voor-
zieningen, maar moet als afzonderlijke voorziening toegankelijk blij-
ven voor de inwoners van Vorden.
Ontwikkeling van verblijfsvoorzieningen als camping en hotelaccom-
modatie vormen geen doel op zich, maar worden niet uitgesloten.
Realisering van een Toeristisch Overstap Punt (TOP) in het gebied (is in-
middels gebeurd)

' Verhuur van faciliteiten als fietsen en mountainbikes
Men elke-weer-voorziening en sport-, spel- en speelvoorzieningen

De opzet van de Poort tot 't Groote Veld voorziet in een geheel van voor-
zieningen die gericht zijn op twee belevingen:
* Activiteiten en avontuur
* Rust en inspiratie
Het concept houdt in dat er naast het zwembad ruimte is voor een hore
cavoorziening met informatiecorner, detailhandel, buitensportcentrum
en een soort minigolfbaan. De Poort tot 't Groote Veld richt zich op de vol-
gende bezoekersstromen: de Vordense bevolking, verblijfsrecreant, bui-

tensporter en de zakelijke markt.

Op 8 juli heeft Bureau Vandertuuk
in bijeenkomsten voor de gemeen-
teraad, ondernemers en omwo-
nenden/belanghebbenden een eer-
ste presentatie van het ontwikke-
lingsplan gegeven. De opmerkin-
gen die tijdens deze presentatiebij-
eenkomsten naar voren kwamen,
zijn meegenomen in de eindrap-
portage, die nu gereed is.

Burgemeester en wethouders van
Vorden hebben besloten dit ont-
wikkelingsplan van Bureau Van-
dertuuk als denkrichting voor te
leggen aan de raad. Op 9 januari
a.s. zal de gemeenteraad in de niet
besluitvormende raadsvergade-
ring het plan bespreken. U krijgt

EESTDAGEN IN ZICHT, DENK AAN BRANDGEVAAR

Ieder jaar weer zorgen de feestdagen voor veel gezelligheid en vertier.
Kerstboom, kerststukjes, fonduen, kaarsen, vuurwerk enz. Dat deze za-
ken kunnen lijden tot gevaarlijke situaties, zal u niet onbekend voorko-
men. Het gebeurt elk jaar weer dat er slachtoffers vallen als direct gevolg
van onvoorzichtig omgaan met brandgevaarlijke situaties. De afdeling
preventie van de brandweer heeft voor u een aantal aandachtspunten op
een rij gezet.

Kerstboom
De kerstboom in de kamer is vaak een naald-(spar)of een kunststof boom.
Sparren hebben een hoog gehalte (zeer) brandbare hars. Al bij een gerin-
ge hoeveelheid vuur staat de boom binnen enkele seconden in brand.
Kunststof bomen zijn veelal gemaakt van kunststof die niet direct in
brand vliegt. Maar toch is ook hier voorzichtigheid op z'n plaats. Het
plaatsen van kaarsen in kerstbomen is elk jaar weer aanleiding voor de
nodige woningbranden. Het is aan te raden kunstverlichting te gebrui-
ken! Test ook de stabiliteit van de kerstboom. Kleine kinderen en katten
vinden het een uitdaging om een wedloop met de stabiliteit van uw
boom aan te gaan. Als dit gebeurt op een moment dat er een kaars in de
nabijheid van de boom brandt, kan dit ernstige gevolgen hebben.

Kerststukje
U kent ze wel. De kerststukjes voor op tafel of in de vensterbank. Door
uzelf kunstig in elkaar gezet of op school gemaakt door uw kinderen. De
ze traditionele kerststukjes kunnen verraderlijk zijn. Het materiaal waar-
van de bodem van het kerststukje is gemaakt (oase) is zeer brandbaar en
geeft bij verbranding giftige gassen af. Zorg er daarom voor dat deze al-
tijd vochtig is. Dit bevordert bovendien de levensduur van het kerststuk-
je. Laat de kaars nooit te ver doorbranden in het stukje. De kans is groot
dat het dan in aanraking komt met takjes etc. Let er ook op dat de kerst-
stukjes niet in een omgeving staan die snel vlam kan vatten.

Kaarsen
De brandduur van een kaars is afhankelijk van de dikte, lengte en kwa-
liteit van de kaars. Hou een kaars die bijna opgebrand is extra goed in de
gaten: houten kaarsenstandaards zijn brandbaar en ook rozetten om
kaarsen veroorzaken vaak een bijna brand. De stabiliteit van een kaarsen-
standaard is altijd het testen waard. Verder zijn gordijnen en vitrages
zeer brandbaar. Let er dus op dat brandende kaarsen hier niet te dichtbij
staan.

Fonduen
Kaas- en vleesfondue staan vaak op het menu tijdens de feestdagen. Pas
goed op met de met spiritus gevulde brandertjes. Om deze bij te vullen,
moet u er zeker van zijn dat de brander uit is. Wat niet aan te bevelen is,
maar waarschijnlijk wel noodzakelijk, is het tijdelijk verwijderen van de
batterijen uit uw rookmelders. Dit omdat de door het fonduen afgegeven
rook, de rookmelder alarmeert. Denk er aan de batterij na afloop van het
eten direct terug te plaatsen!

Vuurwerk (preventie)
Tijdens en rond de jaarwisseling is het
afsteken van vuurwerk een vast ritu-
eel. Kleding wil tijdens het ontsteken
van vuurwerk nog al eens vlam vatten
en ongewild voor grote problemen
zorgen. Trek daarom nooit nylonkle
ding aan tijdens het afsteken van
vuurwerk. Neem ook nooit grote hoe-
veelheden vuurwerk in één keer mee
naar de plaats waar u het gaat afste-
ken. Lees voor gebruik altijd eerst de
handleiding door. Vuurwerk in kin-
derhanden kan onherstelbaar leed
veroorzaken. Zowel bij het kind (lichamelijk) als bij de persoon die het
vuurwerk heeft gegeven (schuldgevoel). Ga nooit zelf experimenteren
met het maken van vuurwerk. Elk jaar weer zijn er in Nederland mensen
die een paar vingers, een hand of zelfs hun leven verliezen. Ook zij dach-
ten dat dit hun nooit zou overkomen.
Zorg ook dat uw huis tegen vuurwerk beschermd is. Brievenbussen zijn
vaak een geliefd object om vuurwerk in te deponeren. Een klosje hout in
of een plankje tegen de brievenbus aan de binnenzijde van uw deur kan
deze verrassing buiten uw deur houden. Vuurpijlen en andere objecten
met het doel hoog in de lucht te ontploffen, kunnen door diverse oorza-
ken hun geplande route niet altijd vlekkeloos afleggen. Het gevolg hier-
van kan zijn dat deze objecten klapramen, dakramen of ventilatie-
roosters kiezen om hun lading te deponeren. Met alle gevolgen van dien
(kapotte ruiten, schade aan meubilair, brand). Het is aan te bevelen ra-
men en roosters tijdens de jaarwisseling zo veel mogelijk gesloten te hou-
den.

Huisdieren en vuurwerk
Vuurwerk moet niet alleen mooi zijn, maar ook lekker 'knallen'. Voor
ons dan. Onze huisdieren vinden het 'geknal' echter juist vaak beangsti-
gend. Het gehoor van bijvoorbeeld honden is aanzienlijk groter dan dat
van de mens. Zij nemen trillingen waar, die onze oren niet kunnen ho-
ren. Het is dus logisch dat het snerpend fluiten of knallen van vuurwerk
voor dieren bedreigend is. Het is uw taak ervoor te zorgen dat uw huis-
dieren ook een goede jaarwisseling hebben. Uw kat kunt u rond de jaar-
wisseling beter binnen houden, en bij het uitlaten van honden moet u er
rekening mee houden dat er altijd vuurwerk (bedoeld of onbedoeld) in de



buurt van de hond terecht kan komen. Voor dieren die een vreselijke angst voor vuurwerk hebben, is een kal-
merend middel verkrijgbaar bij de dierenarts.

laten we er samen voor zorgen de feestdagen veilig te vieren!

LUITING GEMEENTEHUIS/ BEPERKTE OPENSTELLING BURGERZAKEN

Evenals in voorgaande jaren is het gemeentehuis dit jaar ook tussen kerst en oud & nieuw gesloten. Op 23
en 24 december en op 2 en 3 januari is de bezetting minimaal en de dienstverlening beperkt. Op 2 januar i
is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur geopend. Op 27 en 31 december is de burgerlijke stand van 10.00 tot
11.00 uur geopend voor aangiften van geboorten en overlijden.

PENBARE VERGADERING REGIO STEDENDRIEHOEK

De Regio Stedendriehoek vergadert op 18 december a.s. in het regiokantoor op de Wilmershof 9 in Apeldoorn.
De vergadering begint om 11.00 uur. De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen ter inzage op het
gemeentehuis.

>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de kerstmarkt is de Kerkstraat vanaf de RK-kerk tot de bibliotheek op 14 december a.s. van 09.00
tot 20.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-
of trekdieren of vee.

VER DE VERKIEZINGEN

Op 22 januari a.s zijn de Tweede Kamer-verkiezingen. U kunt clan ook weer uw stem uitbrengen. Dat kan door
zelf in het stembureau dat op uw oproepingskaart is aangegeven uw stem uit te brengen, in een stembureau
naar keuze of door te stemmen bij volmacht.

Voor het uitbrengen van uw stem in een stembureau naar keuze gelden de volgende bepalingen:
• Schriftelijk verzoek

1. Bij het gemeentehuis van Vorden zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 8 ja-
nuari 2003, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van
de kandidaatstelling (10 december 2002) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt om-

gezet in een kiezerspas.
• Mondeling verzoek

5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich
onder overlegging van zijn oproepingskaart melden bij het gemeentehuis van de gemeente waar hij op de
dag van de kandidaatstelling (10 december 2002) als kiezer is geregistreerd, om deze te laten omzetten in
een kiezerspas. Dit kan tot vijf dagen voor de stemming, dus uiterlijk op 17 januari 2003.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich aanmelden in elk stembureau van zijn keu/e in
Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de af-
deling burgerzaken in het gemeentehuis.

Voor het stemmen bij volmacht gelden de volgende bepalingen:
• Machtiging op schriftelijke aanvraag

l.Op het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de
dag van de stemming, dus voor of op 8 januari 2003, door de kie-
zer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente,
waar hij op de dag van de kandidaatstelling (10 december 2002)
als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker
is toegestaan in een stembureau naar zijn keuze aan de stem-
ming deel te nemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te tre-
den, moet op de dag van de kandidaatstelling als kiezer zijn gere-
gistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een vol-
machtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen
stem uit te brengen.

• Machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen,

na ontvangst van zijn oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (10 december 2002)
in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in het stemdistrict
waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet be-
voegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis.

RIJSTELLING VOOR VERGROTEN WONING HOETINKHOF101

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel 8, lid 7 sub d van het bestem-
mingsplan 'Vorden west en zuid 1992' vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel
Hoetinkhof 101. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij de openbare ruimte, voor de topgevel van
de woning, te bouwen. De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 12 tot woens-
dag 25 december 2002 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar ma-
ken.

RIJSTELLING OVERGANG AGRARISCHE- NAAR WOONDOELEINDEN OKHORSTWEG l

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen verlenen van het bestemmings-
plan 'Buitengebied 1982' voor het inpandig verbouwen van een woning, gelegen op het perceel Okhorstweg l,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, no. 63. Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 12 decem-
ber 2002 tot en met woensdag 8 januari 2003 op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

ET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluiten
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau mil ieu) en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingsti jden,
liggen met ingang van 13 december 2002 tot en met 10 januari 2003 ter
inzage de ontwerpbesluiten op de aanvragen van:
1) naam aanvrager:

adres:
woonplaats:
voor:

datum aanvraag:
adres van de inr icht ing:
kadastraal bekend gemeente:

2) naam aanvrager:

adres:
woonplaats:
voor:

da tum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

3) naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

4) naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:

da tum aanvraag:

adres van de in r ich t ing :
kadastraal bekend gemeen Ie:

DeJ.H.Bessel ink
Maalderinkweg 6
7251 NT Vorden
een revisievergunning voor een rund-
veebedrijf
18 jun i 2002
Maalderinkweg 6
Vorden, sectie O, nr. 352

R.G. Menn ink & G. Mennink-Struik &
A.J. M e n n i n k
Galgengoorweg 19
7251 K I ) Vorden
een revis ievergunning voor een melk-
veehouderij
oktober 2002
Galgengoorweg 19
Vorden, sectie L, n r. 1392

Mts. Klein l lanevekl-'ljoonk
Ka IK-l weg 2
7233 SC Vierakker
een revisievergunning voor een nielk-
rundveehouderij
21 februari 2002
Ka pel weg 2 te Vierakker
Vorden, sectie N. nr. 69

D r u k k e r i j Weevers BV
Postbus 22
7251 AA Vorden
een ve rgunn ing voor hel u i t b r e iden
van werk t i j den op maandag t/m vrij-
dag tot 23.00 uur en op zaterdag van
07.00 tot 17.00 uur
27 september 2002 (het akoestisch
rapport is gewijzigd op 31 oktober
2002).
Nieuwstad 3()a
Vorden, sectie M, nr. 1048

Strekking van de ontwerp-besluiten:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de in r ich t ingen zelf en ontwikkelingen
in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen opge-
steld onder de voor dat soort inr icht ingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het m i l i eu .

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de onlwerp-besluiten kunnen zowel
schrif tel i jk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons
worden ingediend vóór 11 januari 2003. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schrifteli jke bedenkingen, niet
bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen,
schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kun t u op ver-
zoek inbrengen tot 11 januari 2003.

i vRIJSTELLINGEN LINDESEWEG 2 ENALMI-NSIWEG 41

l (Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend
van het verzoek van s t icht ing 'Het Gcklersch Lindschap' om vrijstel-
ling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtel i jke Ordening van het be-
stemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het verbouwen van een
woonboerderij en schuur tot (regio)kantoor en ontvangstruimte op het
perceel Lindeseweg 2.

2) Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend
van het verzoek van de heer B.J. Groot lebbink om vrijstelling ex artikel
19 van de Wet op de Ruimte l i jke Ordening van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' voor het bouwen van een woning met schuur op
het perceel Almenseweg 41 te Vorden.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen de verzoeken niet in-
gang van 12 december 2002 tot en met 9 januari 2003 ter inzage op het
gemeentehuis (afdeling volkshuisvesting en ruimtel i jke ordening/koets-
huis) en in de bibliotheek, gedurende de openingstijden. Gedurende de
termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze
(schriftelijk) aan het college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis over de verzoeken
van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdel ing volkshuis-
vest ing en ruimtelijke ordening. Na afloop van de inspraaktermijn beslis-
sen burgemeester en wethouders over eventuele medewerking aan deze
vrijstellingsprocedures. Bij positieve beslissingen zullen zij hun voorne-
men clan met een ruimtel i jke onderbouwing publiceren, waarbij een ie-
der opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze ken-
baar te maken.

Haal de winst
uit je afval



EKENDMAKING BELASTINGVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf 29 no-
vember 2002 voor een ieder bij de sector middelen (kasteel) ter inzage ligt
de: Tweede wijziging van de verordening op de heffing en invordering
van rechten 2002, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente
Vorden op 28 november 2002. Deze verordening treedt in werking op de
achtste dag na die van de bekendmaking. De bekendmaking heeft plaats-
gevonden door opneming van het besluit op 29 november 2002 in het re
gister 'Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en mandaatbe-
sluiten en regeling gemeentelijke belastingen'. Een ieder kan op verzoek
tegen betaling een afschrift krijgen van dit besluit.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
- het heffen van rechten voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot planschadevergoeding;
- verhoging van de kadastrale tarieven;
- verhoging van het tarief voor een rijbewijs.

afval apart
MOOIMEEGENOMENVT

EEN BETER
MILIEU BEGINT

BIJ JEZELF

OUWAANVRAGEN

Plaats

Industrieweg 10
Hoetinkhof 101
Almenseweg 41
Almenseweg 41
Mosselseweg 16

aanvrager

A. W.M. Wolbrink
A. Schut
B.J. Groot Jebbink
B.J. Groot Jebbink
H.W. Reintjes

inhoud

vergroten en veranderen bedrijfshal
vergroten woning
verkleinen twee bijgebouwen
bouwen woning met bijgebouw
inpandig vergroten bedrijfswoning

datum
ontvangst
27-11-2002
28-11-2002
28-11-2002
28-11-2002
29-11-2002

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

J v,ERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats
Biesterveld 16
IJselweg 8

aanvrager
E. Oosterhoff
H.Jansen

Schapenmeer 9 E. Wesselink

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

inhoud
veranderen woning
bouwen garage

bouwen recreatiewoning

vrijstelling

bouw garage
hoogteoppervlakte

Plaats
De Doeschot 2

aanvrager
W.F. Hiddink

inhoud
vergroten bergruimte

vrijstelling
bouwen voor de gevel
van het hoofdgebouw,
grenzend aan de
openbare ruimte

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

Kerstmarkt Vierakker/
Wichmond zonnig en gezellig

Thijs v Amerongen
kampioen regio noord-oost

Kou of geen kou, over het alge-
meen heeft het bezoek aan een
Kerstmarkt daar niet onder te
lijden. Bovendien zorgen olie-
bollen, snert en Glühwein er-
voor dat de bezoekers inwendig
ook warm blijven. Zo ook tij-
dens de Kerstmarkt die zondag
in- en rondom het Ludgerusge
bouw in Vierakker/Wichmond
werd gehouden.

De laatste jaren steevast op zater-
dag. Ditmaal was voor de zondag
gekozen omdat, zo vond de organi-
satie, er overal in de regio op de za-
terdag al zoveel te doen is. Wel het
publiek bleek deze opvatting te de
len, want het was zondagmorgen
tegen de klok van twaalf al gezel-
lig druk. De Kerstmarkt in Vierak-

ker is niet "professioneel" van op-
zet, waarmee bedoelt dat de kra-
men vrijwel uitsluitend door hob-
byisten worden bemand.

Neem bijvoorbeeld Henk Harm-
sen. Hij had o.m. een kraam waar-
in allerhand door hem zelf ge-
maakte houten poppen, ledikan-
tjes en vrachtwagens waren uitge
stald. "Ik verkoop deze dingen al-
leen maar hier op de Kerstmarkt
en verder bij GG NET, het voorma-
lige Spectrum Oost in Warnsvekl.
Niet om er aan te verdienen, want
het geld dat de verkoop opbrengt
wordt direct weer aangewend om
er nieuwe materialen van te
kopen. Ik doe dit alleen maar om-
dat ik er lol aan beleef', zo sprak
Harmsen.

Mevrouw Harmke Sprenger uit
Warnsveld staat in feite met de-
zelfde gedachte op de kerstmarkt.
"Ik moet altijd wel een plekje
"binnen" hebben, want in de bui-
tenlucht trekken mijn mappen en
"toverboekjes" krom en dat zou
jammer zijn", zo legt zij uit. Ook
Harmke besteed de opbrengst voor
de aanschaf van nieuwe materia-
len. Zij overweegt om binnenkort
ook een cursus "cartonages" op te
zetten. "Gewoon omdat ik dat leuk
vind", zo zegt zij.
Verder op deze kleine "intieme"
kerstmarkt in Vierakker de speci-
fieke kerstartikelen zoals kande-
laars, kerststukjes, verlichting,
kerstkaarten, c.d"s met kerstlied-
jes, poppetjes die zongen "I wish
you a very Christmas" etc.etc.

Thijs v Amerongen reed zater-
dag naar een mooie overwin-
ning in het jaarlijkse district-
kampioenschap, dit alles ge-
beurde op het clubparcour van
de Zwaluwen de wielerclub uit
Almelo.

Hij reed vanuit het vertek weg en
liet de sterke 2e jaars junior Torn
Stamsnijder gemakkelijk achter
zich. Voor v Amerongen de Ie over-
winning in zijn nieuwe Junioren
categorie, met deze vorm en met
vormbehoud komt hij zeker in
aanmerking voor de W.K selectie.
Ook de jonge Nieuweling Richard
Sleumer reed in Almelo, hij reed
naar het brons,een verrassende
uitslag voor de nog zeer wisselval-
lig rijdende Sleumer. De wedstrijd
op zondag in Lieshout verliep voor
Sleumer uit op een debacel.
Alles liep mis en hij eindigde clan
ook in de achterhoede.

Martin Weijers reed in de sport-
klasse naar een perfecte 3e plaats
op het regio kampioenschap.
De sterke Weijers kwam vanuit de
achterhoede en reed knap en ijzer-
sterk naar een bronzen plak.
In Lieshout reed Weijers minder
hij behaalde daar een 13e plaats,
een plaats waar Weijers ook abso-
luut niet tevreden mee was.
Gretha kl Brinke reed naar een 4e
plaats op het regio kampioen-
schap, zij had zware benen deze
dag.
Rucli Peters reed in Almelo naar
een 6e plaats en ook in Lieshout
deed hij het in de nationalecross
niet slecht, 3/4 van de wedstijd lag
hij nog 5e in de laatste ronde bleef
hij met zijn stuur achter het lint
hangen en maakte hij een flinke
val.dit koste hem enkele plaatsen
uiteindelijk werd hij 9e. Frans de
Wit reed ook deze wedstrijden hij
eindigde in de middenmoot.

Reis Amerika Operation
Friendship in 2003 onzeker!
De doorgang van het uitwisse-
lingsprogramma van de Vor-
dense afdeling van Operation
Friendship is voor 2003 onze-
ker!

In 2003 bestaat de mogelijkheid
voor 10 Vordense jongeren om
naar Amerika af te reizen in het
kader van het jongerenuitwisse-
lingsprogramma van Operation
Friendship. De groep is echter nog
lang niet compleet en wij zijn op
zoek naar reislustige jongeren die
in mei 2003 minimaal 15 jaar moe
ten zijn. De maximum leeftijd is
20 jaar. Een uitwisseling bestaat
uit drie weken reizen in 2003 en in
2004 drie weken Amerikaanse
gasten ontvangen in Vorden.
Operation Friendship biedt jonge
ren een unieke gelegenheid om
vanuit een verblijf in een gastge-
zin een land, in dit geval Amerika,
van binnenuit te leren kennen in
plaats van alleen maar als toerist.
Tien Vordense jongeren zijn in
2001 drie weken in Amerika ge-
weest en hebben afgelopen zomer
elf Amerikanen op bezoek gehad.
In 2001 waren de Vordenaren in
de omgeving van Boston. Ze zijn

ook twee dagen in New York ge-
weest. Daarbij bezochten ze Wall
Street, Broadway, het Vrijheids-
beeld, maar ook de Twin Towers.
Uiteraard de gebruikelijke Ameri-
kaanse activiteiten zoals McDo-
nalds, Drive-in bioscopen, barbecu-
en en bezoeken aan een honkbal-
wedstrijd en een echter gevange-
nis.
Ook de Amerikanen hebben Ne-
derland afgelopen zomer leren
kennen als gast in een Vordens ge
zin. Wadlopen, klompenmaken
(en dragen), molens, Rotterdam en
Amsterdam, maar ook Westerbork
stonden op het programma. Te-
vens de Vordense kermis, disco ü-
do, de Grolsch brouwerij en een
bezoek aan smederij Oldenhave.
Deze uitwisselingen draaien al bij-
na 20 jaar in Vorden en er was
nooit gebrek aan belangstelling,
maar momenteel komt het uitwis-
slingsprogramma op losse schroe
ven te staan.

Lijkt het je leuk om mee te doen in
de uitwisselingscyclus 2003-2004,
neem dan contact op met Theo
Derksen, voorzitter van OF Vor-
den, 0575-553678.



ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

v'-.
1 <••»

DE /HOLLE
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Kerststal
rijkelijk gevuld vanaf €, 4>2j

Proefstolletje nu € 2,95

Nieuw
Stratiatella kerstcake

€3,25
Kaiserbroodjes
5 halen 4 betalen

Als enige in Vorden
hebben wij de befaamde Belgische

Leonidas bonbons
Salade voor de kerst, bereid in eigen keuken.

Huzarensalade € 3,00 p.p
Russische eieren €3,85 p.p
Zalmsalade € 4,30 p.p

Graag tot zietis bij Mirjam Menlenbroek

Muziekvereniging

Concordia
dankt iedereen die eraan heeft
bijgedragen dat onze

OLIEBOLLENACTIE
een groot succes is geworden.
De eerstvolgende oliebollenactie is in dec. 2003.

DRUKWERK

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Boterhamworst
1 00 gram

Lekker voorproefje
op de Kerst

O75
€ U.

500
•

155
€ l •

085
•

398
•

Halve kipfilets
4 stuks

Engelenhaar
7 00 gram

Ham-preisalade
7 00 gram

Rib-haaskarbonade
500 gram

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

Een vorstelijke zaak bij vorst!
Grote collectie
gebruikte schaatsen
Schaatsen slijpen
Inruil schaatsen
mogelijk

Netwerkweg 7, Vorden
Telefoon (0575) 55 42 28 www.rree-whee/.com

Extra koopavonden op woensdag 11 en
donderdag 12 december.

Banken:

Weekblad Contact editie Vorden
vanaf woensdag 4 december 2002 tot 11 januari 2003

ij Weevers kunt u alle kanten op.

Rabobank
ABN-AMRO
S/VS bank
Postbank

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

ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

Er zijn drie mogelijkheden om te betalen:

1
drukke r i j Weevers

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

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

3

Contant betalen aan de balie, pinnen kan ook, bij Drukkerij Weevers
vóór 11 januari 2003.

Betalen per bank of giro vóór 11 januari 2003
(u ontvangt geen acceptgirokaart).
Betaalt u na 11 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
€ 3,50 administratie- en incassokosten bij.

Machtigen. Wilt u Drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan
tot het uitschrijven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld
af te schrijven van uw bank- of girorekening.

Machtigingen welke voorgaande jaren zijn verleend, behoeven niet op-
nieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld over 2003 voor Weekblad Contact bedraagt

€ 1 9,00 incl. 6% BTW wanneer u vóór 11 januari betaalt.
Betaalt u na 11 januari dan brengen wij u € 3,50 adm.kosten in rekening.

U verdient dus € 3,50 als u vóór 11 januari betaalt!

M H l l N

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

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening

Deze machtiging terugzenden of bezorgen vóór 1 januari 2003 bij Drukkerij Weevers,
postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.
Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

L



Vanaf 29 januari weer gelegenheid om mee te doen. Gezamenlijke website gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen:

Cursus "Wegwijs
in de Gemeente"

Nieuwe website in de lucht
Het CDA van het cluster VHS++
organiseert in de komende
maanden opnieuw de cursus
over de gemeente en de ge-
meentepolitiek. Eerder werd
deze cursus "Wegwijs in de Ge-
meente" met succes in Hengelo
gehouden. Dit keer is de locatie
Steenderen gekozen. In oktober
j.l. was de aanmelding beperkt,
zodat deze is uitgesteld en er op
woensdag 29 januari een nieu-
we start gemaakt wordt. Vanaf
deze datum komen in een
zestal avonden alle aspecten
van het besturen van een ge-
meente in politieke en organi-
satorische zin aan de orde. Om
deel te kunnen nemen behoeft
men geen lid van het CDA of
een andere politieke partij te
zijn. Iedereen is van harte wel-
kom!

De cursus "Wegwijs in de Gemeen-
te" over gemeentepolitiek is be-
doeld voor hen die graag iets meer
over het functioneren van een ge-
meente willen weten. In eerste in-
stantie gaat het steeds om basisin-
formatie, maar in overleg met de
docenten kan op bepaalde onder-
delen desgewenst dieper op de ma-
terie worden ingegaan. Ook is het
mogelijk één of enkele avonden te
volgen, als iemand geen /in of tijd
heelt alle avonden te be/oeken. Zo
is de cursus geschikt gemaakt voor
iedereen, al wil het CDA in het bij-
zonder jonge mensen uitnodigen
deel te nemen. De verschillende
docenten komen al lemaal uit
Steenderen of omliggende ge-
meenten en zijn nauw betrokken
bij gemeentelijke organisaties als

bijv. wethouder of hoofd van een
afdeling. De onderwerpen die aan
bod komen zijn:
Woensdag 29 januari
de gemeente en het gemeentebe-
stuur.
Woensdag 5 februari
hoe veilig is onze gemeente (in
samenwerking met de regionale
brandweer en politie.
Woensdag 12 februari
alles over onderwijs en sociale za-
ken.
Woensdag 19 februari
ruimtelijke ordening, wat is een
bestemmingsplan en het hoe en
wat met bouwvergunningen.
Woensdag 26 februari
volksgezondheid en milieu, wat
doen we hieraan'?
Woensdag 5 maart
wat heeft de provincie te maken
met de gemeente en wat de ge-
meente met de provincie?
Als afsluiting kan er in overleg een
excursie naar de Tweede Kamer
worden georganiseerd, want van-
uit de Tweede Kamer worden
medebewindstaken opgedragen
aan provincies en gemeenten. Zo
is het plaatje met de drie verant-
woordelijke bestuurslagen dan
weer rond.

De cursus wordt gehouden in de
avonduren in het gemeentehuis
van Steenderen. Voor opgave of in-
formatie kunt u de volgende per-
sonen bellen.
Vorden: Rob van Overbeeke, tel.
0575-551495. Hengelo: Gert Wen-
neke, tel. 0575-462334. Steende-
ren: Rieky Linde, tel. 0575-452084.
Een e-mail sturen naar
Iindel04@zonnet.nl kan ook.

Winnaars
Wereldwinkelprij svraag
Dit jaar hebben Ineke Helmink
en Carry Spiegelenberg van de
Wereldwinkel enkele scholen
in Vorden bezocht en de kinde-
ren informatie gegeven over de
Wereldwinkel. Zoals ieder jaar
was er ook weer een prijsvraag
voor de kinderen.

Uitslag prijsvraag:
A Hoeveel wierookstokjes zitten er
in een klein wierookpakje? Goed
antwoord: 6
B Uit welk land komen de zorge-
poppetjes? Dat is Guatemala.
C Waar komt de koffie Corazon va-
daan? Dat moet zijn Nicaragua.
Uit alle goede, ingeleverde ant-
woorden kozen we drie winnaars:
Debbie van de Vlekkert, Loes Rik-
kers en Anne de Klein. Van Harte
Gefeleciteerd! Zij hebben inmid-
dels iets mogen uitzoeken in de
winkel.

KERSTARTIKELEN
Dit jaar zijn er overigens veel nieu-
we kerstartikelen te koop waaron-
der kerststallen van groot tot mi-
nuscuul klein. De kleine kleurrijke
kerststalletjes heten "Retablos'.

Deze worden gemaakt door de
mensen uit de Andes. De Retablos
brengen hen geluk, gezondheid en
bieden bescherming. De figuurtjes
worden van gips en meel gemaakt,
dan gedroogd, geverfd en daarna
krijgen ze een waslaagje.
Voor de doosjes wordt eerst hout
op maat gezaagd dan aan elkaar
gelijmd, gewit en dan geverfd.
Daarna worden de scharniertjes
van leer aangebracht. Een heel
werk dus.

Men kan ze natuurlijk komende
dagen op uw gemak in de winkel
komen bekijken.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op donderdagavond 12 de-
cember a.s.. De inwoners worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze
contact te leggen met de leden
van de CDA-fractie voor vragen,
opmerkingen of gewoon eens iets
kwijt te willen over gemeentelijke
zaken. Iedereen die dat wil, kan
zich tot de CDA-fractie wenden,
hetzij voor zichzelf danwei na-
mens een vereniging of instantie.
Het is wenselijk, dat men zich van
tevoren telefonisch meldt, zodat
er zonodig nog wat kan worden
voorbereid en in ieder geval diege-
ne van de CDA-fractie aanwezig is,
die het betreffende onderwerp in
zijn portefeuille heeft. Om vooraf
telefonisch te melden dient men
contact op te nemen met Ab Boers
(fractievoorzitter CDA).

veld r i j den

VELDRIT "DE
ACHTKASTELENRIJDERS"
Rijwiel-en Toereiub "De Achtkaste
lenrijders" organiseert zondag 15
december een veldrit. De start is
vanaf het gemeentelijk sportpark
aan de Oude Zutphenseweg. Door
Harry Eggink zijn in het Grote
Veld, het Galgengoor en de Wil-
denborch een tweeteal routes uit-
gezet. Men kan starten voor een
route van 25 kilometer of 45 kilo-
meter.

De routes rondom prachtige nau-
urgebieden zijn duidelijk met pei-
len aangegeven. Bij het sportpark
is de mogelijkheid om zich te dou-
chen, terwijl ook apparatuur aan-
wezig is om de fiets schoon te spui-
ten.

Van links naar rechts de burgemeesters Van Beeck Calkoen (Hengelo), Appeldoorn (Steenderen) en Kamerling
(Vorden).

De burgemeesters van Vorden,
Hengelo en Steenderen hebben
vorige week dinsdag de geza-
menlijke internetsite van de
drie gemeenten geopend. "Een
heel dynamische site", aldus
systeembeheerder Peter Geer-
dink. "Maar het kan nog veel
interactiever. De volgende fase
is dat je straks ook vergunnin-
gen via het net kan aanvragen."

De officiële presentatie van de
websites vond plaats in de raad-
zaal van het gemeentehuis in Hen-
gelo. Zoals bekend werken de drie
VHS-gemeenten al enige tijd sa-
men als het gaat om automatise-
ring. De stap naar één gezamen-
lijke website was dan ook een lo-
gisch vervolg. Zeker met het oog
op de aankomende gemeentelijke
herindeling.
De informatie op www.vorden.nl,
www.hengelogld.nl en www.steen-
deren.nl is samengesteld om geïn-
teresseerden te helpen zo goed
mogelijk hun weg te vinden
binnen de Vordense, Hengelose en
Steenderense samenleving. Er is
een keuze gemaakt voor één lever-
ancier (PinkRoccade) en de sites
van de VHS-gemeenten hebben
een zelfde uiterlijk en stramien ge-
kregen. De informatie op de sites
is echter vanzelfsprekend wél ge
heel op de eigen gemeenten afge-
stemd.

Op de sites staan de producten van
de gemeenten, nieuws en actua-
liteiten en informatie over bestuur
en politiek, wonen en welzijn, eco-
nomie en werken, geschiedenis,
recreatie en cultuur, verenigingen
en instanties. De websites zijn een
eerste stap tot het digitaal aanbie-
den van informatie. In de komen-
de jaren worden de sites zodanig
aangepast dat de bezoekers steeds
meer mogelijkheden krijgen om
interactief contact te onderhou-
den met de gemeenten.

AANVULLING
Peter Geerdink, door de drie ge-
meenten aangesteld als systeem-
beheerder, zei vorige week dins-
dagochtend dat de gezamenlijke
website moet worden gezien als
een aanvulling op de huidige com-
municatiemiddelen zoals de publi-
caties in Weekblad Contact. "Het is
absoluut geen vervanging. Dat kan
ook niet want uit landelijke cijfers
blijkt dat op dit moment nog maar
55 procent van de huishoudens
een internetaansluiting heeft. Ook
die andere 45 procent moet je van
informatie blijven voorzien", zei
hij.

Geerdink wees erop dat de nieuwe
internetsite ook een heel andere
instelling van de ambtenaren
vraagt. "Bij een brief duurt het
soms een tot twee weken voordat

de burger antwoord krijgt. Bij e-
mail kun je dat niet maken. De
mensen verwachten gewoon on-
middellijk een bericht. En daar
moet je dus je service op af gaan
stellen", aldus Peter Geerdink. Hij
riep de drie gemeentebesturen
dan ook op om na te denken over
de vraag hoever zij met deze serv-
ice willen gaan. "Het is aan u om
aan te geven welke richting we op
gaan."

WEDSTRIJDEN
Om direct bezoekers naar de sites
te trekken én mensen te laten ken-
nismaken met de nieuwe internet
sites hebben de gemeenten twee
webwedstrijden uitgeschreven,
waaraan geïnteresseerden vanaf
vandaag mee kunnen doen. Bij de
ene wedstrijd willen zij de bezoe-
kers stimuleren eventuele fouten
op de sites en/of aanvullingen door
te geven. Onder de deelnemers van
deze wedstrijd worden per ge-
meente drie cadeaubonnen van
€25,-verloot.

De andere webwedstrijd levert de
winnaar een cadeaubon van €100,-
op (deze wordt ook per gemeente
uitgereikt). Bij deze wedstrijd moe
ten de deelnemers zes vragen goed
beantwoorden die op de sites
staan aangegeven. De antwoorden
vinden zij door te surfen over alle
drie de VHS-sites.

Word lid van Unicef en bel: 0800 - 1133

Geeft kinderen een toekomstunicef &;



Appelkruimelvlaai € 5,50

KerStkronSJGS gemaakt met roomboter en

omandelspijs, 250 gram t O/UU

Proefstollen 450 gram € 3,00

Vrijdag en zaterdag
bij de Welkoop-kerstmarkt

11 oliebollen voor € 4,50

De kerstbestellijst ligt voor u klaar.

Na* ™* •"•*- &3£'ts'
v, rw?\

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

De woonwinkel
van Warnsveld

PU mn

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Ka a si innen • Aida • Aid a band

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Audi cabriolet 2.6 V6 110 kw '94 full options € 16.950
BMW316ii.z.g.st.'91 € 6.350
Citroen Jumper open laadbak met huif '98 € 9.750

excl. BTW
Hyundai Excel 1.3 LS i.z.g.st. '97 € 5.500
Hyundai HlOOdubbel cabine diesel '94 € 4.750
Lexus LS400 8 cilinder full options '94 € 14.750
Mazda 323P 1.5 LX'99 € 8.500
Mazda 323 coupé 1.5i LX '96 € 6.750
Mazda E2200 dubbel cabine diesel '94 € 4.500
Mercedes C180 Esprit '94 € 10.500
Mercedes Sprinter 212 diesel dubbel cabine 197 € 10.950
VW Passat station 2.8 VR6 GT '91 i.z.g.st. € 3.350

Zutphen-Emmerikseweg 75a, Baak
Tel.(0575)442976
Fax (0575) 44 27 83
www.vangeldereautos.nl

DO mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

van Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers • Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen "Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wifook.

fe,

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-1 2.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN

Z O N D A G 15 D E C E M B E R

Liedjes
en teksten
rond de dood

Wilt u eens op een andere manier kennismaken met Yarden Uitvaartcentrum Berkeloord?
Kom dan op zondag 15 december a.s. om 15.00 uur naar Rijksstraatweg 75 te Warnsveld.

Op die dag is Uitvaartcentrum Berkeloord het decor voor een bijzonder muzikaal gebeuren.

Dan worden namelijk serieuze maar vooral ook vrolijke liedjes gespeeld en gezongen die met

de dood te maken hebben. Zo kunt u o.a. luisteren naar liedjes van Koos Speenhoff, Drs. P. ,

Cornelis Vreeswijk en Jan Boerstoel. De liedjes worden ten gehore gebracht door Ida

Voorberg (zang), Harry van Veen (piano), Andre de Craeff (bas). Herman Hafkamp zorgt

voor de gesproken intermezzo's.

DE A A N V A N G IS 15.OO UUR

DE T O E G A N G IS G R A T I S !

Yarden

zorg voor een goede afloop

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

In verband met echtscheiding te huur gevraagd:

zelfstandige woonruimte
omgeving Hengelo of Vorden.

Gerda Bannink
Telefoon (0570) 51 00 92 of 06 30193864

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat, met ingang van donderdag 12 tot woensdag
25 december 2002, ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt
het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 van stichting Het Geldersch
Landschap, voor het verbouwen van een woonboerde-
rij tot (regio)kantoor op het perceel Lindeseweg 2.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 11 december 2002,

'burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Bestel vroegtijdig uw:
vissalades, visschotels,

alles vers uit eigen keuken

Zalmsalade €5,75 P.P.

Huzarensalade f4,75 P.P.

Visschotel f 4,75 P.P.
Bestellen kan tot

maandag 23 december 12.00 uur

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 34 60



Informatie-avond op dinsdag 18 december a.s.

Schaatsen op natuurijs
vereist een goede
voorbereiding

Tien duizend kilometer "brandend
woestijnzand voor Henk Hellegers
in "Dakar-race"

Nu het er naar uit gaat zien dat
eind deze week de kleinere
vaarten en ook verschillende
plassen grotendeels bevroren
zullen zijn, komen de schaats-
tochten op natuurijs weer in
beeld.

De laatste tochten werden gereden
in de winter van 1996/1997, met
als meest bekende de F.lfsteden-
tocht van 4 januari 1997.
Voor een grote groep schaatsers is
het schaatsen over grotere afs tan-
den in Nederland een nieuw feno-
meen. In combinatie met de kou-
de wind, die de gevoelstempera-
tuur aanmerkelijk laat dalen zijn
er een aantal zaken waarop zowel
de beginnende als de geoefende
schaatser goed moet letten.
Het allerbelangrijkste is dat men
zich niet op ijs begeeft dat niet be-
trouwbaar is.
Het verstandigste is om deel te ne-
men aan uitgezette tochten en
zich daar aan de regels te houden.
Het is zeer gevaarlijk om alleen op
pad te gaan, zeker als men het ge-
bied niet kent.
Met de wind, die de afgelopen da-
gen nog wel zal blijven waaien is
het risisco groot dat er zgn. wind-
wakken ontstaan, die maar lang-
zaam dichtvriezen. Deze zijn nau-
welijks te onderscheiden van stuk-
ken waar het ijs voldoende dik en
dus wel betrouwbaar is.
Er zijn ijsprikkers in de handel
waarmee men gemakkelijker uit
een wak komt als er toch iets mis
gaat.
Voordat men een langere tocht
gaat schaatsen, is het belangrijk de
schaatsen te laten controleren.
Schaatsen moeten goed scherp
zijn en een juiste ronding hebben.
Voor natuurijs rijdt men meestal
op een vlakkere schaats dan op
kuns t i j s , waar ongeveer de hel f t
van de baan uit bochten bestaat.

De juiste kleding, zeker bij veel
wind en lage temperaturen, is ook
van belang.
Niet te veel kleding en meerdere
dunne lagen over elkaar heen is
het devies.
Dus geen ski/jack maar een trai-
ningsjack en geen 2 paar sokken in
de schaatsen, maar l paar sokken
en een hoes of een oude sok over
de schaatsschoen heen.
Bij een koude snerpende wind
moet ook een bril worden gedra-
gen om bevriezing en uitdroging
van ogen en oogleden tegen te
gaan. Ook is het beter om wanten
te dragen dan handschoenen om-
dat de vingers elkaar zo beter kun-
nen opwarmen.
Als men toch handschoenen draagt,
is het verstandig hieronder dunne
onderhandschoenen te dragen. Bij
felle kou is het aan te bevelen om
de tenen en de onbedekte delen
van het gezicht in te smeren met
een dun laagje watervrije vaseline.
Dit is slechts een greep uit een aan-
tal zaken, die van belang zijn bij
het schaatsen op natuurijs.
Al deze onderwerpen, maar ook
zaken als voeding, klunen etc, ko-
men aan de orde op een avond
over schaatsen op natuurijs die op
dinsdag 18 december in het nieu-
we pand van free wheel aan de
Netwerkweg 7 in Vorden wordt ge
houden.
Marathonschaatsers Arjan Mom-
barg uit Vorden en Han Donder-
winkel uit Eeefde zullen ook bij de
ze avond aanwezig zijn.
Uiteraard kan men de komende
week al terecht bij free-wheel,
waar op woensdag- en donderdag
extra koopavonden zijn ingelaste
om iedereen zo goed mogelijk van
schaatsen te kunnen voorzien.
(Zie ook de advertentie)

Voor meer informatie kan men
bellen met 0575 554228.

voor het allerlaatste nieuws:
www.contact.nl

Kerstwandeltocht
Kranenburgs Belang
Deze wandeltocht wordt dit
jaar gehouden op zondag 15 de-
cember a.s.

Een mooie route van ongeveer 10
km is er uitgezet door enkele le-
den. Iedereen is van harte welkom
om mee te genieten van de prach-
tige omgeving, de klanken van de
midwinterhoornblazers en een
"warm" drankje. Ook de hond
mag aangelijnd mee.

De start en inschrijving is 's mid-
dags bij Pannenkoekrestaurant
Kranenburg.

Na ailoop van de wandeling kan
men deelnemen aan een heerlijk
s tamppot ten buffet bij Pannen-
koekrestaurant Kranenburg.

Voor meer informatie en opgaven
graag bellen naar tel. (0575) 55 68
53 of (0575) 55 64 32.

Lezing "Vogels en hun
geluiden' op Kasteel Hackfort
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op donderdag-
avond 12 december een thema-
avond over vogels en hun gelui-
den.

Aan de hand van dia's en geluids-
materiaal vertelt de heer W. Was-
sink, als vrijwilliger werkzaam bij
Natuurmonumenten, over het on-
derwerp. Het circa twee uur duren-
de programma wordt gehouden in
de Van Westerholtzaal in kasteel
Hackfort, Baakseweg 8. Voor deze
lezing geldt een minimum en een
maximum aantal deelnemers: re
servering is daarom verplicht. Bel
hiervoor de Ledenservice, tel. 035-
6559911.

VOGELGELUIDEN

Het tjilpen van een huismus, het
fietspomp-achtige geluid van een
koolmees, het klinkende waterval-
letje van een roodborst: wie kent
ze niet? Maar hoe klinken andere
vogels? En hoe kunnen in het don-
ker de verschillende soorten uilen
aan hun geluid worden herkend?

Vrijwilliger Wim Wassink kan er
op boeiende wijze over vertellen.
Hij zal met name ingaan op vogel-
geluiden die in de Graafschap te
horen zijn.

Na deze lezing zal men met ande-
re oren door de natuur wandelen!

Henk Hellegers als huisvader met zoontjes Jurriaan en Ties.

Het is zaterdagmorgen, de tem-
peratuur schommelt rond het
vriespunt, het is koud. In Fries-
land wordt al voorzichtig over
een Elfstedentocht gesproken.
In het buurtschap Delden zit
een 44 jarige huisvader op
bank. Op schoot zijn halfjaar
oude zoontje Jurriaan. Hij
krijgt de fles. De andere zoon,
de 4 jarige Ties, speelt in de ka-
mer op de grond met een paar
speelgoedauto's die Sinterklaas
twee dagen geleden door de
schoorsteen heeft gedropt. Een
alleraardigst familietafereeltje,
zo aan de vooravond van Kerst.

Aan niets is te merken dat vader
Henk Hellegers ( over hem hebben
we het) over een paar weken deel-
neemt aan de rally "Parijs- Dakar",
of beter gezegd dit keer "Marseille-
Dakar". Dat wil zeggen negentien
dagen rijden door zandwoestij-
nen, in totaal 10.000 kilometer.
Ogenschijnlijk is Henk de rust zel-
ve. "Dat moet ook wel, want als je
aan de Dakar- race mee wilt doen
moet je stressbestendig zijn en
moet je goed kunnen improvise-
ren, anders kun je het wel verge-
ten.

Het is ook moeilijk uit te leggen,
"Parijs- Dakar" is net een virus, je
raakt ermee besmet. Het is een ver-
slaving. Rijdend in de woestijn
denk je maar aan één ding: rijden,
rijden, rijden. Bezig zijn met de
elementen in de natuur", zo zegt
Henk Hellegers. Vorige week zon-
dag is hij terug gekeerd van een
test in Tunesië, een "haast-klus" zo
bleek. "Vlak voor het vertrek raak-
te één der medewerkers vrij ern-
stig geblesseerd en moest er hals-
over-kop een vervanger worden ge-
zocht. Gelukkig was Hans Wagen-
voort bereid om als bijrijder mee
te gaan.

Eerst met de vrachtauto en buggy
naar Genua voor de oversteek naar
Tunesië. We waren bijna te laat,
de auto was amper tien minuten
aan boord of de boot vertrok. Ver-
volgens 6000 kilometer rijden
door zandduinen en omstandighe-
den waar we straks in de Dakar-
race ook mee te maken krijgen.
Achteraf een zeer goeie test want
de buggy heeft alles goed door-
staan", zo zegt Henk Hellegers die
al drie keer "Parijs- Dakar" heeft
gereden.

TEAMMANAGER
Thans voor de Vordenaar in een
andere rol, namelijk die van team-
manager. Deze 25e editie van "Pa-
rijs- Dakar" ( met totaal andere

routes, zoals ook dit keer de start
in Marseille) is voor Henk Helle-
gers c.a. niet alleen een avontuur-
lijke onderneming maar ook een
rally met een commerciële achter-
grond.

Tot voor kort was Henk Hellgers
mede- eigenaar van "HT Suspen-
cion" een bedrijf dat zich toelegt
op de fabricage van schokdempers
en veren. "Samen met mijn com-
pagnon reed ik ook rally's. Diverse
andere rijders waren tevens klan-
ten van ons". Intussen is Henk uit
het bedrijf gestapt en houdt hij
zich thans bezig met het beden-
ken van concepten voor rally-auto-
's en alle "rompslomp" daarom-
heen. Augustus vorig jaar ont-
stond het idee om deze buggy's te
bouwen.

Dat bouwen gebeurt bij "Fast &
Feed" in Ulft, waar Johnny Hak-
voort directeur is. Het doel van de
ze samenwerking is om in 2003
deze buggy's te verhuren. Henk:
"Een voorbeeld, iemand wil bij-
voorbeeld meedoen aan "Parij s-
Dakar" of aan andere rally's. De
man stapt in het vliegtuig, vliegt
naar de plaats waar de rally van
start gaat. Daar staat onze auto
kant-en-klaar en de bewuste man
kan rijden", zo zegt Henk Helle-
gers.

Dus breken voor het team "Al Off-
Road" daar in het oneindigende
woestijnlandschap belangrijke
weken aan. Henk: "We starten met
twee auto's. In de ene buggy rijdt
Bob ten Harkel met navigator Hen-
ny den Toom. In auto "twee" rijdt
de Fransman Thierry Magnoldi al-
leen, zonder navigator dus. Mag-
noldi weet wat het is om alleen te
rijden, hij heeft Parijs- Dakar al
twaalf keer op de motor afgelegd.
Het afgelopen jaar was hij wereld-
kampioen "Rallyraid". Onze "der-
de" auto zal waarschijnlijk thuis
blijven. We hebben daar nog geen
bestemming voor gevonden en ge
zien de korte tijd die ons nog rest
verwacht ik niet dat we daarvoor
nog rijders kunnen vinden. Het
"Al Off- Road" team wordt onder-
steund door een jeep (Toyota) en
door een vrachtwagen van DAF
530 PK- 6x6. Wagens die de "alter-
natieve" routes zullen afleggen.

Henk: "Dat wil zeggen, de rallyrij-
ders rijden elke dag ( 19 dagen
lang) 600 tot 700 kilometer. De
volgauto's rijden evenredig aan
die routes, ook dezelfde dag naar
de plek waar voor s'nachts het bi-
vak wordt opgeslagen. Daar zal tot
vaak diep in de nacht aan de auto-

's worden gesleuteld opdat ze de
andere morgen weer optimaal aan
de start zullen staan", zo zegt
Henk Hellegers, de man die als
teammanager al dat soort zaken
moet regelen. En nu maar hopen
dat het team goeie resultaten
boekt.

"De rally is voor mij geslaagd, wan-
neer beide auto's de finish halen,
met daarbij hopelijk een auto bij
de eerste vijftien of misschien wel
een auto die een etappe wint. Dat
zou mooi zijn. Vergeet niet dat we
het op moeten nemen tegen wel
zeer goeie fabrieksteams", zo zegt
hij. Zoals gezegd, Henk Hellegers
weet waar hij over praat. Zelf drie
maal "Parijs- Dakar" gereden
(1995 t/m 1997) waarbij in 1997
met de vrachtauto zelfs een fraaie
derde plaats!

MEXICO
Ooit reed Henk ook de "Baja"-
woestijnrace, non-stop 1720 kilo-
meter door Mexico in 33 uur en 40
minuten, een prestatie die hem
tot op heden geen Europeaan
heeft nagedaan. Ook was hij volop
actief in de motorsport, 12 jaar
crosswedstrijden ( 500 CC) en acht
jaar Enduro. Hij werd in deze tak
van sport met het team van "De
Graafschaprijders" clubkampioen
van Nederland.

En dan nu op l januari aanstaan-
de als teammanager van start in
Marseille om vervolgens via Span-
je, Tunesië, Libië te finishen in
Sharmel el Sheik een badplaats in
Egypte aan de Rode Zee. Dat bete
kent veel afzien ( "je moet ui-
teraard een goeie basisconditie
hebben") en heel veel water drin-
ken. En dat alles voor die ene fan-
tastische hoofdprijs: "Roem en
eeuwige glorie"!!

Zo rond 22 januari 2003 zal Henk
zijn echtgenote Barbara en de kids
in Vorden weer in de armen kun-
nen sluiten. Tot slot: " Ik heb heel
veel steun aan Barbara. Zonder
haar zou ik dit soort dingen nooit
kunnen doen. Neem alleen maar
het afgelopen jaar, geen vacantie,
slechts een halve dag met het ge
zin naar het Dolfinarium in Har-
derwijk. Maar ja, dat virus hè! Of
ik door deel te nemen aan deze
woestijnrally grote risico's neem?
Nee hoor, een aanvaardbaar risi-
co"!

De verrichtingen van de verschil-
lende Nederlandse teams zijn van-
af l januari 2003 dagelijks tussen
18.00 en 20.00 uur op RTL 5 te
zien.



Knalaanbieding

Compacte en handige
multifunctionele schuurmachine

M 55 Watt (permanent magneet motor)
Ü Onbelast toerental 1 1 .000 tpm
il 1 snelheid

Stofafzuigmogelijkheid

IJZERWAKEN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 461220

DO
Kerkstraat 6 Groenlo

0544-461308
www.citylido.nl info@citylido.nl

mm

ROCK ON ACOPÖ yaii(ryitalDream

DAN(EPUlT Club Trance edition
met o.a Mhja Hehloot

H IKF& LIEKE vanl l\l l FXMONnLEXMOMD

TILT Vanaf 16.00 uur open podium.
Mujiciamarcwelcomeü

^D026" »k™C
*ZA 28 "KALIBER
^0 29" COMMERCIAL BREAK

TUL- >V»v>"

VAN GOGH
THE DJ'S»LAAAMERZ»OLIVER»DIGERw>DANIëLw> ARNO

Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden

discovervoer infolijn: O5-44 464145 of www.oitylido.nl (vervoer)
toegang onder voorbehoud

Directie en medewerkers wensen U
prettige feestdagen en een swingend 2003

ÏKMAN
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden
\

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Win een jaar lang
gratis frites!
Prijsvraag in de brievenbus gemist?
Formulieren nog verkrijgbaar.

Ook zijn wij op zoek naar een

schoonmaakster
voor minimaal 6 uur tot
maximaal 14 uur per week.

Uren zijn flexibel in te vullen. for all

Vorden, Dorpsstraat 8
Dinsdags gesloten.

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl

Centrum
l D E N

Overweg 18
7251 JS Vorden

Tel. (0575) 55 18 44
www.squashcentrumvorden.nl

Wij zijn 7 dagen per week geopend:

ma. t/m vr. van 09.00 tot 24.00 uur
za. en zo. van 09.00 tot 18.00 uur

Het centrum beschikt over 5 banen en een
gezellige bar met de mogelijkheid om
te darten.

Gratis,
squashen!
Bij inlevering van deze bon kunt u een
baan reserveren voor een periode van
3 kwartier. Geldig t/m 28 februari 2003
tussen 09.00 en 18.00 uur.
Max. 2 personen per baan.



GENDA V O R D E N
Iedere dag:

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

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

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

DECEMBER
11 ANBO Klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege
11 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
11 Kerstcontactmiddag Welfare

Rode Kruis Wehme
11 EHBO Herhalingslessen in

Dorpscentrum
12 Klootschieten bij de Vordense

Pan
13 ANBO Dialezing in 't Stamper-

tje door dhr. Wullink
14 Kerstmarkt Vorden

15 Kerstconcert Vordens Mannen-
koor in Chr. Koningkerk

15 Kerstwandeltocht Kranen-
burgs Belang v.a. Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg

16 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

17 Chr. Vrouwenver. Passage Kerst-
viering

18 HVG Wichmond Kerstviering
18 ANBO Klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege
18 HVG Linde Kerstviering
18 N.B. v. Plattelandsvrouwen van

Nu Kerstviering in de Herberg
18 EHBO Herhalingslessen in

Dorpscentrum
18 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
19 PCOB Kerstbijeenkomst in het

Stampertje m.m.v. dhr. H.G.
Dijkman

19 Klootschieten bij de Vordense
Pan

19 Bejaardenkring Dorpscentrum
Kerstviering

23 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

23 HVG Dorp Kerstviering
30 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum

Verschijning Contact/Elna
eind 2002/begin 2003
De vier edities van Contact zullen, op editie Ruurlo na in
week l iedere week verschijnen. Uiteraard gelden er wel
gewijzigde aanlevertijden.

Editie Warnsveld en Hengelo Gld.:
Voor Contact van week l (30/12 - 3/1) dient de kopij maandag
23 december om 12.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week 2 (6/1 - 10/1) dient de kopij dinsdag 31 december om
12.00 uur binnen te zijn.

Editie Ruurlo:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Dit Contact wordt op
vrijdag 27 december bezorgd. In week l (30/12 - 3/1) verschijnt er
geen Contact editie Ruurlo*.

* In verband met Gesloten tijdvak huis-aan-huis bezorging kan TPG
Post deze week geen Contact bezorgen.

Editie Vorden:
Voor Contact van week 52 (23/12 - 27/12) dient de kopij vrijdag
20 december om 9.00 uur binnen te zijn. Voor Contact van
week l (30/12 - 3/1) dient de kopij vrijdag 27 december om 9.00
uur binnen te zijn.

Editie Elna:
De Elna zal iedere week verschijnen. Uiteraard gelden er
wel gewijzigde aanlevertijden.

Voor week 52, de Elna verschijnt dinsdag 24 december. De kopij
dient vrijdag 20 december om 12.00 uur binnen te zijn. Hier-
bij wordt ingesloten het Kerst- en Nieuwjaarswensennummer,
waarvoor de kopij uiterlijk 13 december binnen moet zijn.

Voor week l, de Elna verschijnt dinsdag 31 december. De kopij
dient vrijdag 27 december om 12.00 uur binnen te zijn.

We verzoeken belanghebbenden met bovenstaande reke-
ning te houden.

Redactie Weekblad Contact/Elna

Paarden sport

P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 30 november was er een
springwedstrijd voor ponys in Lo-
chem, daar behaalde: Lisanne
Schippers met Pica een 3e prijs in

de klasse M cat. E; Bart Hartman
met Jemen een Ie prijs in de klas-
se Z cat. D; Lieke Beunk met Simba
een 4e prijs klasse B cat. C.
Zaterdag 30 november en zondag
l december was er een dressuur-
wedstrijd in Empe, daar behaalde
Linda Berenpas met Jasmine 2 x

Op vrijdag 13 december aanstaande houdt de
Marktvereniging Vorden de derde aktiemarkt van dit jaar.

Bij uw aankopen op de markt krijgt u één of meerdere
enveloppen, waarbij u kans heeft op een leuke prijs.

Bij de kraam van de Marktvereniging kunt u dan uw
gewonnen prijs uitzoeken.

We hebben weer vele leuke prijzen in de aanbieding.

Het bestuur.

DAMESSPORTSLIPS van elastisch katoen

- maten S t/m XL - per stuk € 2,70 - 3 stuks ̂  O j*jO

Dv/Jv t KoM wKTw van Glno Santi of Funderwear

nu 3 stuks voor ^^ l ^/j^JO

Tevens een uitgebreid assortiment BADSTOF P ¥ ÜAIVIA
vanaf babymaat 62 t/m XXL

Sterken
nacht- en ondermode

OOK IEDERE ZATERDAG OP DE MARKT IN ZUTPHEN

Wees en Weeswaren

1kg€4."

1kg€3."

1kg€4."

Rundersucadelappen
Varkenslappen
Varkensrollade
Verse-, Droge- of
ROOkWOrStper stuk 1,75-3 voor € 5.°°

Onze Kerstfolder ligt voor u klaar bij
de kraam

Weekpakket vleeswaren:

100 gr VARKENSROLLADE

100 gr ONTBUTSPEK

100gr AMBACHTERHAM

NU VOOR

Bke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

een Ie prijs klasse B cat. C 159 en
160 punten. Sindy Elizen met Nob-
les 2 x Ie prijs klasse B cat. E 159-
161 punten. Lisette Bijenhof met
Survivor 2 x Ie prijs klasse MI cat.
D 2 x 164 punten.
Zondag 8 december springwed-
strijd in Gorssel, daar behaalde:
Marieke Rouwenhorst met Kaylie
een Ie prijs klasse L cat. C.; Lisanne
Schippers met Pica een Ie prijs
klasse M cat. E.
Paarden: zondag l december was
er een dressuurwedstrijd in Bar-
chem, daar behaalde Cintha Kor-
negoor een 6e prijs in de klasse L.

Bridge

BRIDGECLUB BZR
Op woensdag 4 december heeft de
bridgeclub BZR een St. Nicolaasdri-
ve gehouden. Alle paren bleven ge-
durende de hele zitting NZ of OW

zitten. Er werd gespeeld met voor-
af gestoken spellen, die zodanig
waren samengesteld, dat er op elk
spel tenminste een manche kon
worden gespeeld. Soms konden zo-
wel NZ als OW op hetzelfde spel
een manche spelen. Ook was er op
diverse spellen groot of klein slem
mogelijk. De mogelijke manches
en slems waren eerlijk verdeeld
over NZ en OW, zodat iedereen on-
geveer gelijkwaardige spellen kon
spelen. In beide lijnen waren ook
prijzen te verdienen. De kunst was
om het optimale contract uit te
bieden en daarna af te spelen. Voor -
zowel het bieden als het spelen
konden de spelers bonuspunten
en strafpunten krijgen. Velen za-
gen zich voor een welhaast onmo-
gelijke opgave gesteld. Met name
spel 10 gaf de nodige problemen
bij het bieden. Vrijwel alle OW-pa-
ren kwamen in een 4 Schoppen
contract terecht, terwijl de enige

maakbare manche 3 Sans Atout
was. Merkwaardig genoeg haalde
ook vrijwel iedereen het geboden
contract, terwijl het bij goed
tegenspel l down kon.
De uitslag werd uiteindelijk:
A- lijn NZ:
1 dames Vruggink / Hofijzer 15 pt;
2 echtpaar Fuhrï Snet 3 pt; 3 brid-
gepaar Lamers / Kip O pt.
A- lijn OW:
l bridgepaar Hooyveld / Duinker-
ken 3 pt; 2 bridgepaar Gerichhau-
sen / Hissink O pt; 3 heren Wagen-
voorde / Holtslag A pt.
B- lijn NZ:
1 bridgepaar de Bruin / Snel 5 pt;
2 echtpaar Speulman -7 pt; 3 echt-
paar Polstra-l l pt.
B- lijn OW:
l bridgepaar v.d. Vlugt / Lammers
-7 pt; 2 echtpaar Vreeman -13 pt;
3/4 dames den Ambtman Thalen
-15 pt; dames Machiels / Kamp -15
Pt-



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

Reurlse Winterdag
zondag 15 december

geopend van 12.00-17.00 u.

Wij zijn gesloten
van 23 dec. t/m 4 jan.

DE
BESTE
KEUS

HOLTSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Reparatie van alle merken
TV,Video}Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuurfmet garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en iaat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v. a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 06^3784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten

E3-ZONÏ mooi

Zondag
a.s.

geopend
van

12.00 - 17.00
uur

ALEX
Dorpsstraat 21
7261 AV Ruurlo
tel: (0573) 45 13 07

Kerstbomen
Groene P/cea Abies 100-250 cm
Blauwe P/cea Omorika 100-250 cm
De Groene Nor d ma n 150-250 cm

Gratis coniferengroen.

We willen ze voor u in een pot zetten en in de
gemeente Hengelo bezorgen we gratis!
Gratis coniferengroen.

Tevens het adres voor:
Groene beuken
Groene beuken
Laurier
Laurier

80-100 cm €0,80
100-120 cm € 1,00
80-100 cm € 5,00

100-120 cm € 6,00

Particuliere verkoop t/m zaterdag 21 december
van 9.00 tot 18.00 uur iedere maandag en zaterdag.
U kunt ons vinden richting Varsselring
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92 of 06-53 36 23 00

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

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Tonny Jufetërfs
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Coma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 120 medewerkers) is een door Lloyd's gecertificeerde onderneming, die
zich beweegt op het gebied van de toelevering van halffabrikaten en complete eindproducten. Deze producten
worden in hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat- of bandstaai. De fabricage vindt plaats op moderne groten-
deels CNC-gestuurde machines (kleine tot middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt
wordt van C AD/CA M faciliteiten. Voor de grote series wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde en gefabri-
ceerde stempels of speciaalmachines.
Coma B. V. is gevestigd aan de Ruurloseweg 8ff' te Hengelo Gld.

Ter versterking van het onderhoudstcam zijn wij op zoek naar een:

• Onderhoudstechnicus
Bijdragen aan de automatisering en optimalisering van productieprocessen, alsmede het
uitvoeren van voorkomende onderhoudswerkzaamheden.
U heeft een elektrotechnische opleiding en kennis van elektronica, computcrbesturingen en
PLC's (Siemens S5-S7).
De werkzaamheden worden uitgevoerd in een 2-ploegendienst.

• Onderhoudsmedewerker
Uitvoeren van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden alsmede las- en constructie-
werkzaamheden voor de afdeling onderhoud.
U heeft een werktuigbouwkundige opleiding en enige elektrotechnische kennis.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in dagdienst.

Functiebeschrijving:
• Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan o.a.: metaalbewerkingmachines

(incl. CNC-besturingcn), poedercoatinstallatic, elektra, handgereedschap, gebouwen, etc
• Opsporen en verhelpen van storingen aan deze apparatuur.
• Aangeven, meedenken en uitvoeren van verbeteringen voor wat betreft machineveiligheid,

machinepcrfonnancc, Arbo-wetgeving en milieucisen.

Functie-eisen:
• MBO werk en denkniveau.
• Ervaring met onderhoudswerk en metaalbewerkingmachines is een pré.
• Kennis van hydrauliek en pneumatiek en een pragmatische en inventieve instelling.
• Bereidheid om incidenteel buiten het normale rooster te werken als ook het volgen van

cursussen.
• Kennis van Duitse taal is vereist, Engelse taal wordt aanbevolen.

Wilt u nadere inlichtingen? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website: www.goma.nl

Wilt u voor één van deze functies in aanmerking komen, stuur dan uw brief of e-mail, voorzien van c. v., aan de
afdeling PZ, t.a.v. dhr. A. Abbink

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek. Postbus 8, 7255 ZG HENGELO GLD.

Tel: 0575-468211 Fax: 0575-468275 E-mailadres: infoC</]noma.nl



Kia Bremer voelt zich nog betrokken

"Even nadenken en je hebt een donor"
Ria Bremer mag wel de koningin van de medische
journalistiek worden genoemd. Ze kreeg er een belang-
rijke onderscheiding voor van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ria
Bremer is nog steeds persoonlijk begaan met het lot
van patiënten en met donoracties. "Soms vragen men-
sen aan mij waar ze zich als donor moeten opgeven."

Ze is n ie t meer op de huis , maar pro-
duceert via haar bedrijf Medieal Mul t i
Media Productions in Hilversum nóg
steeds medische programma's. Onder
andere voor Avro's 'Vinger aan de
pols', het programma dat ze in 1982
bedacht, maakte en 15 jaar lang pre-
senteerde. Het eerste programma over
medische /aken voor gewone kijkers.
Ze mocht mee de operatiekamer in,
op zaal praten met patiënten. Dat was
nog eens iets nieuws.

Ria Bremer is gehard geraakt door
alle belangen die op het spel staan. De
farmaceutische industrie, de gezond-
heidsfondsen, de patiëntenverenigin-
gen, allemaal willen ze toegang tot de
media. Sponsors staan in de rij, in ruil
voor vermelding van hun naam of
product. "Ik ben in al die jaren gebeld
door de hoogste mensen met de gek-
ste verhalen. Ik neem niks zomaar
aan. Zelfs niet van de koningin. Er
gaat bij mij geen programma de deur
uit als ik er niet 100 procent achter
sta. Ik maak voor RTL een serie die
volledig is gesponsord. Daar doen we
niet moeilijk over. Pas als ik dingen
moet doen die ik journalistiek niet
wil, zouden er problemen ontstaan."

Invloed
Transplantaties en het eeuwige tekort
aan donoren was een terugkerend
onderwerp in 'Vinger aan de pols'.
Via haar eigen bedrijf maakte ze een
paar jaar geleden de serie 'Te koop

gevraagd: organen' voor Bart de
(I raa i ï van BNN. Hoe groot is de
invloed van televisie als het gaat om
het werven van nieuwe donoren'.'
Bremer: "Ik weet niet ot 'dat ooit is
gemeten. Het is in ieder geval /o dat
er een aanleiding moet /.ijn voor
mensen om erover na te denken. Die
aanleiding kan een boek zijn. een
film, een tv-programma of een
gebeurtenis in het privéleven. Opeens
heeft die vraag om donor te worden
dan je aandacht. Mensen hoeven
maar even na te denken en je hebt een
donor."

"De aanleiding kan
van alles zijn"

Een voorbeeld is Erik, een jongen die
/.at te kijken naar 'Te koop gevraagd:
organen'. "Als mij wat gebeurt,
mogen ze alles hebben,' zei hij plot-
seling. Zijn ouders schreven een brief
naar Bart de Graaff waarin ze meld-
den dat zijn programma had aangezet
tot een discussie in het ge/.in. Een
paar weken later kreeg Erik een
ongeluk en raakte hij hersendood.
Bremer: "Toen wisten zijn ouders wat
hun zoontje had gewild en met een
aantal van zijn organen zijn mensen
heel gelukkig gemaakt. Of neem mijn

Ria Bremer: "Ik geloof dat

gezin. Een van mijn kinderen komt
thuis en vertelt dat de moeder van
zijn vriend een hersenbloeding heeft
gehad en daar waarschijnlijk niet
meer uit komt. Wat zou hij doen als
het mij, zijn eigen moeder, over-
kwam? Er zijn dus constant aanlei-
dingen nodig om de discussie op
gang te brengen en daar kan ook
televisie voor zorgen."

Twijfel
Ze twijfel t wel eens of alle voorlich-
ting via de media tot nu toe effect
heeft gehad. Er zijn nog veel misver-
standen. "Nog steeds krijg ik heel
persoonlijke brieven waarin mensen
schrijven dat donor zijn geen gezicht
is voor de nabestaanden. Of dat er
met hun organen vast niks te begin-

nen is. Verkeerd begrepen, dus. En
soms vragen de mensen nog aan
mij waar ze zich als donor moeten
opgeven."

Het tv-aanbod is moordend. Ria
Bremer is groot geworden met twee
netten. "Het is niet te geloven wat er
nu allemaal op de buis wordt gesme-
ten. In de ziekenhuizen zijn meer
camera's dan patiënten. Niemand
weet nog wie bij wat hoort. De
ziekenhuizen zijn het ook moe. Ze
worden steeds kritischer. Het valt
voor serieuze programmamakers niet
mee om zich op een goede manier te
onderscheiden. Eerst de kijker lok-
ken, dan zijn aandacht vasthouden en
daarna laten nadenken. Dat kan niet
binnen één minuut."

Professor H.J.M. Völker-Dieben over hoornvliestransplantatie:

"Ik vraag altijd: Bent u zelf geregistreerd als donor?"
Scherpte, diepte, kleuren, afstan-
den; zien heeft vele dimensies. Ons
gezichtsvermogen stelt ons in staat
te bewegen, te onderscheiden en te
anticiperen. Wanneer je je gezichts-
vermogen verliest, verlies je onher-
roepelijk je bewegingsvrijheid en je
baan. Prof. dr. Völker-Dieben, oog-
arts en hoogleraar aan de VU:
"Met een kunstheup of -been kun
je veelal weer lopen, maar met een
kunstoog kun je niet zien. Wanneer
de oorzaak van blindheid in het
hoornvlies ligt, kan een hoorn-
vliestransplantatie het enige red-
middel zijn. De baat die mensen bij
zo'n transplantatie hebben is dan
ook enorm."

"Ik word wel eens moedeloos als de
kosten van een transplantatie worden
benadrukt, terwijl over de baten niets
gezegd wordt", aldus prof. Völker-
Dieben. "Afgezien van de menselijke
ellende die je ermee kunt verlichten,
maak je het iemand mogelijk (weer)
aan het arbeidsproces deel te nemen,
waardoor hij in eigen levensonder-
houd kan voorzien, maar ook sociale
premies zal afdragen. Dat is driedub-
bele winst."

Wachttijd
Wachtlijsten zijn in elke tak van de
gezondheidszorg een grote bron van
ergernis, maar wat betekent 'wach-
ten' voor iemand die een hoorn-
vliestransplantatie nodig heeft?
Mevrouw Völker-Dieben: "Veel men-
sen hebben voortdurend pijn, voor
jonge mensen dreigt vaak de WAO en
ouderen lopen het risico een heup of
pols te breken doordat ze over iets

Professor H. J.M. Völker-Diehen

struikelen. Verder z i j n er legio verve-
lende situaties. Blindwordende
ouders bijvoorbeeld, doen alles om
hun kinderen niet onder de s i tua t ie te
laten lijden. Ik ken een moeder die
het verkeerde meisje vastpakte toen
ze haar dochter van school wilde
ophalen en een vader die bij het
verkeerde hockeyveld stond aan te
moedigen. Tieners kunnen hun diplo-
ma niet halen en niet meer sporten,
ouderen kunnen niet meer lezen en
tuinieren . . . " Patiënten hebben alti jd
maar één wens en dat is zo snel
mogelijk weer kunnen zien. Het komt
vaak voor dat mensen pas over donor-
schap denken als ze er in de naaste
omgeving mee worden geconfron-
teerd. Prof. Völker-Dieben: "Als
mensen vragen waarom het donoroog
voor hun moeder zo lang op zich laat

wachten, is mijn wedervraag 'Heeft
u zelf een donorcodicil, of bent u
geregistreerd donor?'"

Individuele situaties
Donorogen worden centraal gecon-
troleerd door de oogbank in Amster-
dam en toegewezen aan de persoon
die bovenaan de wachtlijst staat. Ter
indicatie: op l november dit jaar
wachtten 349 patiënten op een hoorn-
vliestransplantatie. "Slechts in heel
u i t z o n d e r l i j k e gevallen, wanneer
iemand ondraaglijke pijn li jdt, wordt
er wel eens voorrang verleend", a ldus
oogarts Völker. "Verder is er geen
onderscheid tussen jong, oud of per-
soonl i jke s i t u a t i e s . Gelukkig maar,
want iedere patiënt behoort ge l i jk ie
worden behandeld en van geen van
mijn patiënten kon ik mij voorstellen
dat zij wel wat langer konden wach-
ten dan anderen. Ik heb een dove,
hoogbejaarde patiënt behandeld die
een pacemaker nam om de hoorn-
vl ies t ransplanta t ie te k u n n e n onder-
gaan. Na de t r ansp l an t a t i e kon hij
weer zien én horen, want hij kon nu
liplezen. Tot zijn dood - hij werd
achtennegentig - heeft hij de kranten-
koppen gelezen."

Van angst naar actie
Op Sri Lanka kr i jgen donoren een
speciale vlag op hun kist , zodat ieder-
een kan zien dat de overledene iets
van zichzelf aan zijn medemensen
heeft geschonken. In onze cu l tuu r
zijn wij nog lang niet zo ver. "Velen
kijken met angst naar het donor-
schap," aldus prof. dr. Völker-Dieben.
"Meestal uit onwetendheid. Iemand
die kl inisch dood is, heeft geen her-

Hoornvlies is i>oed te transplanteren

sen func t i e meer en is dood. Het wordt
algemeen geaccepteerd als we zeggen
dat het voor iemand die als een kas-
plant aan de beademing l igt beter
afgelopen kan zijn. maar we gruwe-
len als zo'n actie samenvalt met
orgaandonatie." Hoe k u n n e n we het
aantal donoren dan toch vergroten?
Volgens professor Völker zouden we
dat stap voor stap kunnen aanpakken.
"Mensen kunnen eerst 'non heart
beat ing donor' worden. Dat betekent
dat ze alleen donor zijn als hun hart
niet meer klopt. Donorschap bij
k l in i sch dood zijn s lui t je zo uit . Als
de ouders van nu dit allemaal doen,
zullen hun kinderen meer openstaan
voor orgaan- en weefseldonatie. Ze
wijst trots naar de kast die vol staat
met borduur- en haakwerk, schilderij-
en en gedichten. "Ik heb het mooiste
beroep dat er is en dit zijn mijn
trofeeën: allemaal bewijzen van goed
zien die patiënten na hun hoornvlies-
transplantat ie spontaan voor mij
hebben gemaakt."

"Toch geloof ik dat er meer mogelijk
is. De gezondheidsfondsen en pro-
grammamakers /ouden de handen
meer ineen kunnen slaan, (ia soaps
maken met een boodschap, mooie
l i lms of docudrama's en laat daarin
pat iën ten of donors optreden als
ambassadeurs. Of begin nog eens een
actie, zoals Eén voor Af r ika . Daar is
weinig voor nodig. We deden dat
vroeger toch ook binnen twee weken'.'"

Wat u altijd al heeft

willen vragen

Wat is het verschil tussen
'gewoon' donor zijn en mee-
werken aan onderzoek?

Een 'gewone' donor kan met zijn
organen en/of weefsel zieke mensen
redden. Het lichaam komt na de uit-
name weer terug bij de familie en
toont normaal voor de begrafenis of
crematie. Heel af en toe is een
orgaan of weefsel niet te plaatsen in
een patiënt. In dat geval mag het
orgaan of weefsel worden gebruikt
voor verder wetenschappelijk
onderzoek alleen gericht op
transplanuuiegeneeskunde. Denk
bijvoorbeeld aan bestudering van
het orgaan of weefsel onder de
microscoop en experimenten om
organen of weefsel langere tijd te
bewaren.

Dit onder/oek gebeurt alleen aan
het orgaan /.elf. De donor toont na
afloop normaal. Wie zich heeft
opgegeven als donor maar toch
tegen onder/oek is, moet dit apart
melden op het formulier 'Bezwaar
Wetenschappelijk Onder/oek' Dit
formulier is verkrijgbaar via tel.
0900-821 21 66 of via e-mail:
info@donorvoorlichting.nl.

Een andere mogelijkheid is dat het
lichaam volledig ter beschikking
wordt gesteld aan de wetenschap,
dit is heel iets anders dan orgaan-
donatie. Dit melden kan ook
(beslist) niet via het registratie-
formulier. Men is dan geen directe
donor om anderen te redden, maar
helpt wel artsen om onderzoek te
doen en goed onderwijs te krijgen.
In dit geval wordt het lichaam
geschonken aan een anatomisch
instituut en niet overgedragen aan
de familie. Er is in dat geval ook
geen begrafenis of crematie.



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluids dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraakvertragend

Toegevoegde waarde

HOLTSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Komt uw
koopsompolis vrij?
Bel De Regt
Financiële Planning
Lochem 0573-255300

voor een optimaal
resultaat

deregt@deregt.nl

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

Telefoon (0575)516635
Internet www.debos.nl

PRO CURA
PARTICULIERE THUISZORGORGANISATIE

zoekt

ZORGVERLENERS
voor de 24-uurs zorg

in deze regio.

Telefoon (071) 58 20 957

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aan-
bod!

n e t e v e n ^ idPfeT s

van 11.00 tot 17.00 uur

L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j De W o n e r i j goed.
C o m f o r t a b e l e f a u t e u i l s en b a n k e n , s a l o n t a f e l s , s m a a k v o l l e
e e t h o e k e n en d r e s s o i r s z i j n s l e c h t s v o o r b e e l d e n van wat u
b i j De W o n e r i j zoa l zu l t v i n d e n . Maar ook v o o r uw r a a m d e -
c o r a t i e , v e r l i c h t i n g of v l o e r b e d e k k i n g bent u b i j De W o n e r i j
aan he t j u i s t e a d r e s . De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n
s f e e r m a k e r s b i j u i t s t e k en z o r g e n v o o r een p e r s o o n l i j k
k a r a k t e r in ieder hu is .

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.woneri j .nl

D e W o n e r l j C o m p l e e t i n s f e e r v o l l e inr i c h t i n g e n

Inname van: Tevens verkoop van:
• schoon puin • ophoogzand
• puin/zand • zwarte grond
• bouw- en sloopafval • gebroken puin
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

S C H I L D E R S B E D R I J

geven ook deze winterschilderperiode weer een leuke korting.

U ontvangt maar
liefst 15% korting
op de totaalf aktuur
Schildersbedrijf vof - Berentsen, Bargeman, Besselink
Netwerkweg 10 - 7251 KV Vorden • Telefoon (0575) 55 67 67 • Fax (0575) 55 69 09

Vorden, Herberg 2J.-45 * Warnsveld, de Kap 21:55 * Eefde,
pand Uitrusting 22.OO * /Urnen, Kazerne 22-.OO 'tforculo,
busstation 21:45 * Qeesteren, tfaan 21.55 * (jelselaar, Jloryn
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.1O * Ruurlo,
tapperij 22.3O * garchem, Kerk 22AO * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * tfathmen, ffrink 22.3O * gorssel,
Koskamp 22-A5 * Harfsen tfuitenlust 22:55 uur .
Meer info ? %el O9OO-Witkamp of kijk op www.witkamp.com

Installatie computernetwerken

Weevers Net

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

Weevcrs

* zaterdag 14 en
* zondag 15 december.
*
**
*

• gehele binnenstad in kerstsfeer
met vele kramen

• winkels geopend
• 3 kerstmannenorkesten
• jachthoornblazers
• paardentram/arresleeën
• demonstratie schapendrijven

met echte bordercollies in de Laarstraat
• diverse kinderattracties waaronder
ponyrijden op de Nieuwstad

• optredens van o.a. zanger „Richard Hekkert"
(zondag 17.00 uur)



Ratti F in het nieuw olitievaria

Bertus Waalre, de Kranenburgse kerstbomenspedalist, bood onlangs de F-pupillen van S.V. Ratti nieuwe
shirtjes aan met de heuse afdruk van een kerstboom!

Biej ons in
d'n Achterhoek
Zo, 'n Sinterklaos he'w weer ehad. Volle kedootjes bunt t'r
weer vergeven waor weer een hoop luu meer of minder bli'j
met bunt. Veur 'n enen zal 't metvaln, veur 'n ander tegen. In
dizze weald van oaverconsumptie volt 't neet altied met veur
iederene een passend kedo te koopn. Waor ze dan ok nog te-
vreane met bunt.

Of de winkeliers ok an eur trekken bunt ekommen, da's neet
te zeggen. Hoewel, an de meniere van handelen van wat win-
keliers zo'j wel zeggen dat ze 't heel goed heb ehad. Want wie
dut anders op een vastgestelde koopaovend de winkel dichte.
Een koopaovend die'j samen af-esprokken hebt. Dan heurt ie-
derene in 't darp los te wean. Maor jao, an de eensgezindheid
schient ok biej de winkeliers nog wel 's wat te mankeern.

Zonder an Sinterklaos afbreuk te doen kan iederene zich now
opmaakn veur de kerstmissen. Met weer heel volle mooie ver-
lichte beumkes in 't darp. En met dit jaor een grote klokke
midden in 't darp. Een heeln mooien waor heel volle wark in
hef ezetten, de fundering inbegreppen. Maor 't is wel anders as
een kerstboom met 't gruun en de lichtjes. Zo'n kerstboom
straolt warmte uut en eerlijk ezeg mis ik dat biej die klokke, 't
Dut gewoon kold en kaal an, hoe goed bedoeld 't ok is. Alle ver-
andering is neet altied gin vebettering.

Gelukkig maor dat de beumkes langs de straoten d'r wel blieft
en die geeft Vodd'n dan weer een heel mooi anzien. Kommen-
de zaoterdag he'w de kerstmarkt weer waor 't altied gezellig
toogeet. Dit jaor met een iets andere opzet he'k wel eheurd. D'r
was namelijk een koor dat tot nog toe altied metewarkt had an
de kerstmarkt en al een paar wekke duftig an 't oefenen was
veur weer een optrean daor.

Tot een van de lejen in Hengel een paar boodschappen dei. En
in een filiaal van een Voddense winkel kwam. Daor een beken-
den zaog die met 't reilen en zeilen van de kerstmarkt in Vod-
d'n zo'n betjen op de heugte was. Dus vroog:"hoe late motte
wiej eigenlijk optrean, daor he'w nog niks van eheurd". En te
heurn kreeg: Oh, iejluu hoeft daor helemaols neet te zingen.
Dit jaor komt t'r kinderkoren veur de verandering".

"Bezint veur a'j begint", geet ok altied nog op biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestmnn

Voetbal

V.V. VORDEN
UITSLAGEN 7 EN 8 DECEMBER
AZC Fl -Vorden Fl 1-1; Vorden F2 -
Brummen F3 2-1; Vorden El - Does-
burg El 1-7; Steenderen E2 - Vor-
den E2 2-6; Vorden E3 - Drempt
Vooruit E2 8-3; Keijenburg. Boy E4
-Vorden E4 1-10; VIOD Dl -Vorden
Dl 0-2; Zelos D3 - Vorden D2 6-6;
Vorden D3 - WHCZ D 6D 10-1; Lo-
chem SP C2 - Vorden Cl 2-1; Lo-
chem SP C3 - Vorden C2 20-1; Ga-
zelle Nieuwla B2 - Vorden/Ratti 131
7-2; Ratti/Vorden Al - Terborg Al
0-3; Dinxperlo l - Vorden l afge-
last; Vorden 2 - Grol 3 afgelast; Vor-
den 3 - Keijenburg. Boy 3 afgelast;
GFC 4 - Vorden 4 afgelast; Stok-
kum 2 - Vorden 5 afgelast.

Programma 14 en 15 december
Vorden F4 - AZSV F6; WHCZ E2 -
Vorden El; Keijenburg. Boy H2 -
Vorden E2; Vorden E3 - VIOD E8;
Vorden E4 - Doetinchem E5; Vor-
den Dl - Concordia-W Dl; Pax D3 -
Vorden D2; Vorden D3 - Steende-
ren D2; Vorden Cl - VIOS B. Cl;
Vorden C2 - Be Quick Z. C2; Vor-
den/ Ratti BI -WHCZ B3; Zelos Al -
Ratti/Vorden Al; Vorden l - WG
'25 l;OBW4-Vorden 2; Zutphania
2 -Vorden 3; Vorden 5 - Ratti 3.

S.V. RATTI
Programma
zaterdag 14 december
Ratti Fl - Lochuizen Fl; Baakse
Boys El - Ratti El; Zutphania Dl -
Ratti Dl; Ratti Cl - Oeken M C2;
Vorden/Ratti BI - WHCZ B3; Zelos
Al - Ratti/Vorden Al; SSSF, 3 - Ratti
5.

zondag 15 december
Ratti l - Wolfersveen 1; Ratti 2 -
Rietmolen 3; Vorden 5 - Ratti 3;
Ratti 4 - Mariënveld 3; Ratti l - H en
K l (dames).

Sociï nieuws
Omdat koning winter zijn intrede
heeft gedaan was het complete
programma van afgelopen zondag
geschrapt. Zaterdag werd er bij de
jeugd wel gewoon gespeeld en

Maandag 2 december
Aan de Baakseweg vond een aanrij-
ding plaats. Een bestuurder van
een personenauto reed frontaal te
gen een ree aan. De ree heeft het
niet overleefd.

Aan de Horsterkamp werd een ver-
keerscontrole gehouden. Er wer-
den 6 procesverbalen opgemaakt
voor het niet dragen van een auto-
gordel.

Dinsdag 3 december
Aan de Zuivelhof heeft een kleine
brand gewoed in een metalen con-
tainer. De brandweer heeft het
brandje geblust.

Woensdag 4 december
Aan de Addinkhof heeft een aanrij-
ding plaats gevonden tussen een
personenauto en een fietser. De

fietser had ten gevolge van deze
aanrijding licht letsel aan zijn
been.

Gevonden en verloren
voorwerpen, met ingang
van 27 november
Gevonden:
- Sleutel - met sleutelhanger met

daarop-genoteerd 18
- Uiars - groen

Verloren:
- Sleutel - Peugeot 205
- Bril - goudkleurig montuur

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Kerstconcert met Vordens
Mannenkoor & Reborn
Op zondag 22 december a.s
wordt de Willibrorduskerk te
Hengelo Gld het decor voor een
kerstconcert. Dit concert wordt
georganiseerd door het Vor-
dens Mannenkoor uit Vorden
en Reborn uit Hengelo Gld. Men
kan wel zeggen, een samenwer-
king waarin een verrassende
mix van kerst-repertoire ten ge-
hore zal worden gebracht.
De achtergronden van beide koren
zijn zeer verschillend.

Zo werd in 1936 al de basis gelegd
voor het Vordens Mannenkoor.
Het was toen een koor van werkne-
mers van de Empo rijwielfabriek,
gevormd ter gelegenheid van de
opening van een nieuw fabrieks-
complex. Het plezier van het sa-
men zingen deed de deelnemers
besluiten ermee door te gaan. Zo
kwam eerst het "Empo's Mannen-
koor" tot stand, waarvan de naam
al snel veranderde in "Kunst na Ar-
beid".
Toen echter ook leden van buiten
toetraden werd de naam daaraan
aangepast. Zo kwam het Vordens
Mannenkoor aan haar naam.
l let koor telt momenteel ruim 50
leden en staat sedert augustus
2000 o.l.v. Frank Knikkink.

Reborn bestaat pas sinds april
1996 en is ontstaan vanuit een re-
ünie voor koorleden van een voor-
malig kerkkoor/jongerenkoor uit
Vierakker. Hier is ook de naam
"Reborn" = "opnieuw geboren" uit
voortgekomen. Reborn is destijds
begonnen met 12 mensen. Mo-
menteel telt het koor ongeveer 40
leden. De dirigente is Sabine Schijf'
uit Arnhem.

In november 2001 heeft Reborn
haar 5-jarig jubileum gevierd met
een concert in de Willibrordus-
kerk te Vierakker. Aan dit concert
verleende het Ulfts Mannenkoor
haar medewerking. In juni van dit
jaar werd nogmaals ter gelegen-
heid van het jubileum een concert
gegeven in Sporthal "De Veld-
hoek" waarbij Muziekvereniging
Crescendo te gast was.

De koren op zondag 22 december
a.s. in de Willibrorduskerk te Hen-
gelo Gld. een sfeervolle avond te
bezorgen met bekende en minder
bekende kerstliederen. Ook zullen
zij enkele liederen gezamenlijk
uitvoeren. De toegang is gratis.
Noteert u deze datum alvast in uw
agenda???
Tot ziens op 22 december!!

mocht Sociï Dl zich herfstmeister
noemen door een 0-13 overwin-
ning op S.V.B.V. Dl.
De kleine kerels onder leidingvan
A.J. Jebbink, M. Gr. Roesink en G.
Loman zijn terechte kampioenen.
Vele grote uitslagen, een keer
werd zelfs 26-0 gehaald, het is clan
ook goed dat deze heren na de
winterstop zwaarder ingedeeld
worden zodat winnen niet altijd
vanzelfsprekend is.

Verdere uitslagen:
Sociï Hl - Halle El 2-5; Sociï Cl -
Brummen C2 2-2; Oeken BI - Baak-
se Boys BI 2-3.

Programma 14 en 15 december
Sociï El - Wolfersveen E l ; H.se/
Brein D5 - Sociï Dl; Baakse Boys Bi
- Voorst BI; W.H.C.Z. C4 - Sociï Cl;
Anadollu '90 - Sociï; Sociï 2 -
W.H.C.Z. 10; Sociï 3 -Turkse Kracht
4; E.D.S. 2 - Sociï 4; Oeken 4 - Sociï
5; Sociï 6 - Concordia W 8.

Volleybal

Pelgrum Makelaars
Dash - Orion 2,3-2
De wedstrijd begon om kwart voor
zes i.v.m uitloop van vorige wed-
strijden. De eerste set gingen pun-
ten over en weer. Orion stond en-
kele punten voor, maar Dash
vocht zich goed terug en deze set
werd gewonnen met 25-23. De
tweede set leek absoluut niet op

de eerste set. Er waren veel pass
fouten, dit kwam door een erg
goede sprongserve van Orion.
Dash kon het niet meer recht zet-
ten, en de set werd met 17-25 ver-
loren. De derde set had veel weg
van de tweede, de dames kregen
de serve niet onder controle en ke-
ken al snel tegen een achterstand
aan. Ook deze werd verloren, 15-
25. De vierde set wist Dash meer
druk uit te oefenen op de tegen-
stander. Door goede services en
blokkeringen werd er een voor-
sprong opgebouwd, dat leidde tot
set winst, 25-18. In de vijfde set
was het duidelijk dat Dash het
sterkste was, met de wissel van
speelhelft stonden de dames met
8-3 voor. Deze set werd ruim ge-
wonnen met
15-9.
A.s. zaterdag speelt Pelgrum Make-
laars Dash tegen Halley in Kon.
Beatrixzaal, in Wehl.

Uitslagen
dames Dynamo Neede 7 - Pelgrum
Dash 7 1-3; dames Pelgrum Dash 3-
Marvo 76 l 3-1; dames Pelgrum
Dash 4 - Vios Beltrum l 1-3; dames
Pelgrum Dash 6 - Sparta 4 2-3; da-
mes Pelgrum Dash 2 - Orion 3 0-4;
dames Pelgrum Dash l - Orion 2 3-
2; heren Dynamo Neede 3 - Pel-
grum Dash l 04; meisjes Pelgrum
Dash MC2 - Dijkman WSV MCI 2-3;
meisjes Pelgrum Dash MB1 - Longa
'59 MB1 1-3; meisjes Pelgrum Dash
MCI-Vios Eefde MCI 4-0.



Gedenken
van een overledene
In het afgelopen jaar hebben vele mensen in de
Gelreziekenhuizen, locatie 'Het Spittaal' afscheid
moeten nemen van een dierbaar familielid.

Op dinsdag 17 december is er gelegenheid om deze over-
ledene te gedenken.
Dit kan door in de stilteruimte van 'Het Spittaal' een
kaartje met de naam van de overledene, met eventueel
een korte tekst daarin geschreven, neer te zetten. Tevens
kan men hierbij een bloem plaatsen of een lichtje aanste-
ken.

De dienst Geestelijke Begeleiding is deze dag op de
achtergrond aanwezig.

As. zondag bij Erve Kots

Ierse middag
met Providence
Aanstaande zondag, 15 december geeft de. Ierse for-
matie Providence een concert in de grote zaal van
Herberg-Museum-Brouwerij Erve Kots te Lievelde.

Providence is een betrekkelijk jonge band uit het Ierse
Dublin. Vanaf het ontstaan van de band (voorjaar 2001)
hebben de leden het respect van collega muzikanten ge-
wonnen en, wereldwijd in korte tijd een flinke schare
fans opgebouwd. Joan McDermott is de leadzangeres van
de groep. John Wynne bespeelt de fluit en de tin whistle
op een bijna magische, onweerstaanbare wijze. Clodagh
Boylan laat haar keltische roots doorklinken in haar
vioolspel. Paul Doyle speelt gitaar en bouzouki. Hij zorgt
er met zijn frivole spel voor dat een gevoel van blijheid
als een deken over je heen rolt. Heerlijk om even je zor-
gen te kunnen vergeten. Michéal Ó'Raghallaigh is de mo-
tor van de band. Hij is een virtuoos op de accordeon en
de concertina. Op energieke wijze zwaait hij heen en
weer met zijn accordeon of concertina alsof hij de magi-
sche noten die hij zojuist heeft gespeeld moet verlossen.
Het repertoire van de band omvat een melange van
tunes en songs in een enorme diversiteit. In talrijke
recensies klinkt het advies door dat eenieder die in de
gelegenheid is naar een optreden van deze band moet
gaan.

Deze band moetje live zien. Sommige kranten zijn wel
erg rechtstreeks en schrijven letterlijk; "ga naar dit
optreden toe, want er is geen waarzegger voor nodig om
te voorspellen dat deze band héél beroemd gaat
worden". Proef de unieke sfeer van "een middagje
Ierland". Voor informatie over adres, aanvangstijd,
entree en telefoonnummers zie Contactjes.

Feestelijke opening
kantoor AB Oost in Almen

Op uw gezondheid!

Vrijdag 29 november jl. is op
feestelijke wijze het kantoor
van AB Oost (sinds kort de nieu-
we naam van de Agrarische Be
drijfsverzorging Oost-Neder-
land.) geopend. Na een uitge-
breide verbouwing en uitbrei-
ding biedt het kantoor aan de
Scheggertdijk ook ruimte voor
de dochterbedrijven Agro Bouw
en Telewerkcentrum Oost-
Nederland.

Richard Heerink, algemeen direc-
teur, blikte in zijn toespraak terug
op het begin van AB Oost.
In 1963 begonnen als kleine orga-
nisatie, de Bond van Bedrijfsver-
zorgingsdiensten in de Land- en
Tuinbouw in Gelderland en Over-
ijssel, zonder eigen kantoor. In
1970 verhuisde de organisatie
naar het kantoor van het Instituut
voor Landbouwcoöperaties dat op
het idyllische landgoed van Huize
't Velde te Warnsveld gevestigd
was. AB Oost had hier één ruimte
op de zolder ter beschikking, waar
in totaal vijf medewerkers werk-
zaam waren. Van 1974 tot 1981
was AB Oost gehuisvest in het kan-
toorgebouw van de plaatselijke
voercoöperatie in Almen. In juni
1981 was het huidige kantoor (al-
thans het eerste deel ervan) ge-
reed. Op dat moment waren er 10
medewerkers werkzaam. Aanvan-
kelijk was men bang dat het kan-

toor veel te groot was. Maar als ge-
volg van de voorspoedige groei
had men al snel het gehele ge-
bouw in gebruik. In 1992 kwam de
eerste grote verbouwing, in 1997
gevolgd door een tweede. In 2001
werd besloten het kantoor sub-
stantieel te vergroten. Anno 2002
zijn er naast AB Oost ook de doch-
terbedrijven Agro Bouw en Tele-
werkcentrum Oost-Nederland ge-
vestigd werken er circa 100 mede
werkers.

GEBOUWD DOOR EIGEN
BOUWBEDRIJF
Het kantoor van AB Oost valt op
door zijn markante bouw die qua
uitstraling past bij de agrarische
sector. Bovendien is het functio-
neel en past het wat dat aangaat
bij de "no nonsense" mentaliteit
van AB Oost. Het mooie is dat het
oorspronkelijke gebouw zoals
door Friso Woudstra ontworpen,
zo weer kon worden gekopieerd.
Een tijdloos ontwerp dat boven-
dien volstrekt onderhoudsvrij is.
Richard Heerink gaf aan trots te
zijn dat het eigen bouwbedrijf
Agro Bouw dit project tot een suc-
cesvol eind heeft gebracht.

Ook de inzet van medewerkers
van AB Oost bij de totstandkoming
(inclusief de ontwerpfase) van de
tuin en de bestrating verdient ze
ker aparte vermelding.

Bij offerte ontvangt u
gratis een luxe set

wenskaarten!

N a t u u r l i j k wenst l In ivé u een goede

ge/.oiulheicl toe. Voorkomen is immers
\

tvter dan gene/.en. Vandaar dat wij bij-

voorbeeld preventief onderzoek vergoe

den binnen on/e /eer aantrekkeli jke

ziektekostenverzekeringen. Ver/ekenngen

op maat, waarbij u /.elf" uw dekking bepaalt

Zo betaalt u dus nooit te veel premie

Bovendien profiteert u van diverse voordelen,

/oals geen eigen risico voor huisarts, tandarts en

medicijnen en een prima vergoeding voor orthodon

t ie . Dus als u lichamelijk én financieel ge/.ond wilt

blijven, kom dan eens langs bij ons kantoor, of bel voor

een afspraak. Op www.unive.nl kun t u 24 uur per dag terecht.

TJNWE\^S VERZEKERINGEN • é

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Markelo, Burg.de Beautor tple in 13, te l . (0547) 36 70 00
Ruurlo. Stationsstraat 12, tol . (0573) 45 83 20

Lochom, Graaf Ottowog 18, tel . (0573) 29 81 00
Delden, Langestraat 5, tel. (074) 377 17 10

Kerstmarkt-Zutphen

Zaterdag 14 december op diver-
se lokaties.
Zaterdag 15 december in het ge
hele centrum.

Voor de komende Kerstmarkt zijn
een 3-tal partijen al enkele maan-
den bezig met de voorbereidingen
t.w. OVZ (ondern.ver. Zutphen)
BOZ (binnenstadond. Zutphen) en
Marktkramenverhuur Zutphen.
Enkele lokaties zoals de korte Beu-
kerstraat, Laarstraat en de Nieuw-
stad hebben inmiddels hun voor-
bereidingen getroffen.
Naast de kramen van de onderne

mers staan er elke dag vele kra-
men van de ambulante handel in
de binnenstad van Zutphen veelal
met kerstartikelen.
Zaterdag en zondag zijn er ui-
teraard optredens van groepen
Jachthoornblazers, diverse koren
en kerstmannenorkesten in ver-
schillende outfits.
Het traditionele schapendrijven
met bordercollies zal dit jaar we-
derom plaatsvinden. Vorig jaar
kon dit niet doorgaan i.v.m. de
MKZ-crisis.
De organisatie is dan ook zeer te
vreden dat dit schouwspel dit jaar

weer zal plaatsvinden en ongetwij-
feld weer duizenden bezoekers
naar Zutphen zal trekken.
Een van de grote attracties op deze
dagen is ongetwijfeld het optre-
den van de zanger Richard Hek-
kert aan het eind van de zondag-
middag op de lokatie Laarstraat/
Beukerstraat t.h. rest de Ruif.

Vooral op zondag worden er ruim
60.000 bezoekers verwacht en
wordt iedereen verzocht zo veel
mogelijk met het openbaar ver-
voer naar Zutphen te komen.
(Zie ook de advertentie).



Saskia Sol- Vreeburg (NIBUD) blij met Financiële Bijsluiter

"Stap in de goede richting"
Het NIBUD is een onafhankelijke stichting die informatie geeft en
onderzoek doet naar de inkomsten en uitgaven van huishoudens.
De stichting houdt zich al jaren bezig met het verstrekken van voorlich-
ting op het gebied van financiële producten. Het NIBUD vindt de nieuwe
Financiële Bijsluiter een goed initiatief. NIBUD-woordvoerder Saskia
Sol-Vreeburg: "Het is belangrijk dat een consument in staat is om een
weloverwogen beslissing te nemen bij het kopen van een financieel
product."

"Vooraf de juiste informatie krij-
gen is van wezenlijk belang bij alle
aankopen die je doet", zegt Sol-
Vreeburg. Daarom vindt het
NIBUD het jammer dat de
Bijsluiter alleen voor 'complexe'
financiële producten geldt, zoals
een beleggingshypotheek of spaar-
en beleggingsconstructies." Het
NIBUD zou graag zien dat ook bij
eenvoudigere producten, zoals een
consumptief krediet, relevante
productinformatie wordt verstrekt.
"Ook hierover hebben consumen-
ten vaak vragen , zo blijkt uit tele-
foontjes die het NIBUD wekelijks
ontvangt. Daarnaast blijft het de
vraag of alle consumenten in staat
zijn de Bijsluiter te lezen en goed
te interpreteren. Denk bijvoorbeeld
aan allochtonen of jongeren. Het is
de vraag of je met deze Bijsluiter
ook hen bereikt."

Klachtenprocedure
De invoering van de Financiële
Bijsluiter heeft niet alleen het
voordeel dat de consument beter
en gemakkelijker verschillende

financiële producten kan vergelij-
ken. "Ook de consequenties die de
verschillende vormen van bijvoor-
beeld beleggingshypotheken met
zich meebrengen, komen beter in
beeld. Hiermee probeer je te voor-
komen dat consumenten zonder het
te weten, grote financiële risico's
lopen. Door het toegenomen inzicht
in de verschillende producten, z i j n
consumenten beter beschermd.
Daarnaast is er in de Bijsluiter
informatie over een klachtenproce-
dure opgenomen. Ook dat werkt
voor alle partijen verhelderend."

Allochtonen
Een Financiële Bijsluiter betekent
natuurlijk extra informatie en het
kan dus ook zijn dat de consument
denkt: nóg meer kleine lettertjes.
Saskia Sol-Vreeburg: "Dat is deels
het geval. Zoals eerder gezegd is
niet iedereen in staat om een derge-
lijke Bijsluiter te lezen of goed te
begrijpen. Het is daarom belangrijk
om deze groep mensen op een
andere manier te bereiken. Het
NIBUD is er voorstander van om

De Rnaiu'ii'ie

Surf naar www.definancielebijsluiter.nl
Kies Wijzer: kijk en vergelijk
Voor degenen die kunnen invoe-
gen op de digitale snelweg, is de
informatie op www.definanciele-
bijsluiter.nl van harte aan te
bevelen. Op deze splinternieuwe
site krijgt de bezoeker des-
gewenst stapsgewijs antwoord
op alle mogelijke vragen die met
de Financiële Bijsluiter of met
een complex financieel product
te maken hebben.

Wat moet er in de Bijsluiter bij-
voorbeeld vermeld worden over
de opbrengst van een belegging en
waar bestaat deze uit? Bestaat het
rendement uit obligaties, divi-
dend, al dan niet in combinatie
met aandelen en wat heeft dat
voor consequenties? De site geeft
informatie over de verplichte ele-
menten in de Financiële Bijsluiter.
Ook kan de bezoeker op de site
zien bij welke soorten producten
en op welk moment u de Finan-
ciële Bijsluiter moet ontvangen.

Rendement
Om inzage te geven in de rende-
menten en kosten van een com-
plex financieel product moet in de
Financiële Bijsluiter een tabel
worden opgenomen. De tabel is
weliswaar voorbeeldtabel, maar
hiermee krijgt de koper van een

complex financieel product een
goed inzicht in de structuur van
het product. De tabellen die ook
op de site te zien zijn, geven een
goede indruk van het rendement
dat er met het product in kwestie
kan worden behaald. Daarvoor
zijn er drie verschillende
scenario's geschetst. Een pessi-
mistische variant, voor als het
niet zo goed gaat op de markten,
een variant berekend op basis van
een doorsnee bruto rendement
van 4% en eentje op basis van het
historisch rendement.

Kies Wijzer
De Financiële KiesWijzer, die
ook op deze site te vinden is, is
een heel handig hulpmiddel bij
het vergelijken van producten.
Stel u overweegt een hypo-
thecaire lening af te sluiten met
een beleggingscomponent en u
heeft bij drie verschillende pro-
ducten de Financiële Bijsluiter
ontvangen. U kunt dan met
behulp van deze speciale
Financiële KiesWijzer een goede
productvergelijking maken.
Eén van de best gewaardeerde
pagina's is de quiz. Ook kijken
hoeveel u al van de Financiële
Bijsluiter weet? Surf dan naar
www.definancielebijsluiter.nl.

dat in een veel eerdere fase te doen.
Bijvoorbeeld door jongeren op
school les te geven over geldzaken.
Of om allochtonen tijdens de inbur-
geringcursus te informeren over
geldzaken in Nederland.

Ook mondelinge informatie
Het NIBUD betreurt het dat zij niet
betrokken zijn geweest bij het
bedenken of het ontwikkelen van de
Financiële Bijsluiter. "Als er ook
een Bijsluiter zou komen voor
andere financiële producten, zouden
wij natuurlijk graag onze expertise
willen inzetten", vertelt Saskia Sol-
Vreeburg. "Als budgetvoorlichter
vinden we de Financiële Bijsluiter
een stap in de goede richting. Maar
we zijn ervan overtuigd dat, naast
de Bijsluiter, duidelijke mondelinge
informatie van de verkoper uiter-
mate belangrijk is. En ook zullen
organisaties zoals wijzelf en bij-
voorbeeld de Consumentenbond
belangrijk zijn en blijven bij het
geven van duidelijke en eerlijke
voorlichting." Saskia Sol-Vreehurg (NIBUD): "Consument is nu beter beschermd'

Financiële Bijsluiter verplicht sinds l juli

Bepaal zelf welk risico je wilt lopen
Beleggen is spannend. Veel parti-
culieren hebben zich de afgelopen
jaren laten meesleuren door de
jubelberichten vanaf het Damrak.
Het spannende van beleggen is
dat je óf van je verworven tonnen
een luxe jacht kunt kopen óf voor
tonnen het schip in kunt gaan.
De laatstgenoemde variant heeft
natuurlijk niet de voorkeur.
'Resultaten uit het verleden
bieden geen garantie voor de
toekomst' is natuurlijk maar een
zeer beknopte waarschuwing.
Met de Financiële Bijsluiter in de
hand kan de consument zelf veel
beter inschatten of hij een te groot
risico loopt.

De Financiële Bijsluiter is echter
alleen bij complexe financiële pro-
ducten verplicht. Een product is
complex als het uit twee componen-
ten bestaat. Voorbeelden zijn een
beleggingsverzekering en een
aandelcnleasepakket.
De ontwikkel ing van een document
als de Financiële Bijsluiter heeft
na tuur l i jk alles te maken met de
toegenomen ondoorzichtigheid op
de markt voor financiële producten.

Vernuftig
Zo'n jaar of tien geleden was het
allemaal een stuk simpeler voor de
consument. Als je geld wilde lenen
dan ging je naar de bank en als je
een verzekering wilde afsluiten,
belde je een verzekeringsmaat-
schappij. En wilde je gaan beleggen
dan nam je contact op met een
beleggingsadviseur. Alles was zo
klaar als een klontje en de aanbie-
ders van deze financiële producten
fietsten elkaar niet in de wielen.
Maar daar is verandering in geko-
men. Verschillende aanbieders
bieden tegenwoordig gecombineer-
de producten aan.

Beleggingsverzekeringen, aandelen-
leasepakketten, beleggingshypothe-
ken, levensverzekeringen met een
beleggingscomponent en andere ver-
nuftige samensmeltingen van beleg-
gings-, verzekerings-, leen- en spaar-
vormen.

Behoorlijke kennis
Logisch dat de exacte werking van al
deze nieuwe producten voor de
gewone man of vrouw niet meer zo
gemakkelijk te volgen is. Om het
precies te begrijpen is tegenwoordig
een behoorlijke financiële kennis
nodig en die hebben de meeste men-
sen niet. Het is dus een goede stap
geweest van het kabinet om het
ministerie van Financiën opdracht te
geven voor de ontwikkeling van een
gebruiksaanwijzing voor complexe
financiële producten. Deze
Financiële Bijsluiter is vanaf l jul i
verplicht. Dat wil zeggen dat ban-
ken, verzekeraars en andere aanbie-
ders van een complex financieel
product de Bijsluiter aan iedereen
moet meegeven die de aanschaf van
zo'n product overweegt.

Vingers
Deze producten, waarbij de
Bijsluiter nu verplicht is, werden in
het verleden vaak zonder, of met
een zeer beknopte waarschuwing
verkocht. De consument kreeg in
reclamefoldertjes voor het product
een optimistisch rendement voorge-
spiegeld, dat vaak gebaseerd was op
fiscale voordelen. Dat je je daarmee
ook behoorlijk in de vingers kon
sn i jden , bijvoorbeeld als bepaalde
aandelen stevig in koers /ouden
dalen, werd dan niet vermeld. Nu
heeft de koper, met de Bijsluiter, een
boter i n z i c h t in de risico's die ver-
bonden zijn aan zo'n complex f i n a n -
cieel product. Deze risico's kunnen
vervolgens weer worden vergeleken

met soortgelijke producten op de
markt. Men denkt dat de Bijsluiter
per jaar bij 25 mil joen financiële
producten verstrekt gaat worden.

Foldertjes
In de Financiële Bi j s lu i te r worden
rendement en risico's kort en helder
uitgelegd. Naast de mogelijkheid tot
het maken van vergelijkingen, geeft
de Bijsluiter ook enkele handige
rekenvoorbeelden. Er is bijvoor-
beeld te zien hoeveel het product
oplevert bij een historisch, pessimis-
tisch of standaard rendement van
vier procent. Bovendien zijn aan het
afnemen van verschillende aan-
delenleasepakketten aanzienlijke
kosten verbonden, die niet altijd in
die foldertjes stonden vermeld. Als
een koper nu in de Bijsluiter ziet dat
bij een stijging van 5%, na aftrek
van kosten maar 2% overblijft, kan
hij op grond van een gedegen afwe-
ging, alsnog besluiten zijn geld
gewoon op een spaarrekening te par-
keren.

Wie controleert de
Financiële Bijsluiter?
De Autor i te i t Financiële Markten
(Autoriteit-FM) is verantwoorde-
lijk voor het toezicht op de Finan-
ciële Bijsluiter. Het document
moet een volledig beeld geven van
het aangeboden product en dient
toch kort en overzichtelijk te zijn.
Autor i te i t Financiële Markten is
ook aanspreekpunt voor de
consumenten die in aanraking
komen met deze Bijsluiter. Bij
overtreding van de voorschriften
voor de verstrekking van de
Bijsluiter kan de Autoriteit-FM
een boete opleggen. Dit geldt ook
wanneer er zaken niet in staan die
overeenkomstig de regelgeving
wel in de Bijsluiter hadden
moeten worden vermeld.

Vragen? De Toezichtslijn.
De lancering van de Financiële
Bijsluiter gaat gepaard met een
grootscheepse landelijke
publiekscampagne. Mochten er
desondanks nog vragen, opmer-
kingen of klachten zijn over de
Financiële Bijsluiter van een
complex financieel product, dan

kunt u als eerste terecht bij de
aanbieder van dat product. Mocht
u ten aanzien van uw klacht geen
overeenstemming bereiken met de
aanbieder kunt u uw klachten
deponeren bij de Toezichtslijn.

Dit is een initiatief van de
toezichthouder op de financiële
markt, Autoriteit-FM. Er kan op

werkdagen worden gebeld van
09.00 tot 17.00 naar nummer
0900 - 5400 540. Hen gesprek
kost 35 eurocent.
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zeer mooie kwaliteit
van eigen kwekerij
• Groene kerstboom
• Blauwe Servische spar
• Nordman
• Korea spar
• Picea Nobilis
gezaagd • wortel • kluit • pot
van 4O cm tot 10 m

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

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur (behalve op zondag)
Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd i nel. zijkanten

185.°°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225 f °

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Witkamp

Ceorge Baker - Piet Veerman - Annie Schilder
Begeleid door Nextone Showdand

* 3 verschillende zalen:
Balustrade zaal. Voiendarase avond
f unhar .me f reakv piano party
Kelder: Bacfc 10 the 70 a 80 s
* luxe hroodies huif enen -
«7 gezellige harreties

Vrijdag 21 februari
Aanvang 20:30 uur t/m 01:00 uur ^serveer

Kaarten reserveren tel 0900-9485267 W? H

Ne fit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de drie

Nederlanders die een HR-ketel in huis haalden voor

HR van Nefit. Tegenwoordig is dat meestal een Nefit
EcomLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,

energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig

alternatief is de compacte Nefit SmartLine HR

Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor

een 'middenklasser'. Nu met € 150 subsidie. •
l

Wij adviseren NEFIT •l'

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 513931

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

GRANDIOZE
KOOPJESAVOND
WOENSDAG 1 1 DECEMBER
Voor u als klant houden we op woensdagavond
1 1 december a. s. van 18.00 t/m 22.00 uur een
grandioze koopjesavond. Uitsluitend op
deze koopiesavond

in onze folder
voor de speciale actie artikelen.
* uitgezonderd professionele agrarische producten (b. v. gewasbescherming.

veevoeders), genotsmiddelen b v. tabak en koopjesavond aanbiedingen

Ruurlo, Krashof 10, tel. (0573) 45 25 00
Toldijk, Z-Emmerikseweg 35, tel. (0575) 45 14 41

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegers
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringcn.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

klik-LAMINAATPARKETACTIE
Eerste 10 QUICK-STEPVLOEREN (min. 25 m2)
(vanaf heden tot uiterlijk 18 januari 2003).
Gelegd inclusief ondervloer/afwerklijsten.
Glad of geborsteld 47,00 p.m2 35,95 p.m2

Idem met v-groef 54,00 p.m2 42,95 p.m2

Bij zelf plaatsen van de afwerklijsten /- 3,00 p.m2

In Ruurlo
(0573) 45 35 01
Uiteraard
vakkundig gelegd!

Lochem
Parket & Tapijt

ttOCMS POCMS
grootse uitverkoop van

Hoc us Poe ff s
- en

50%
Wat:

Hqjaarscollectie 20O2
Waar:

DorpsceMtruHt V 'orden
zaal 't Stantpertje

Wanneer;
zaterdag 14 december 2002

12.00 - 16,00 uur,

WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE
UJ

UJ

t-
o
<er
UJ

*OSMAN
•OROENSPECIALIST

grote voordeelactie

snoeien van tuinen, houtwallen, I
beplantingssingels, bomen, enz.

€ 50,- korting
per man per dag i
(min. 2 mandagen werk en geldig tot 1 maart "J
2003). >

o

Uitvoering door vakbekwame hoveniers met m
moderne gereedschappen en machines. <

Voor informatie en vrijblijvende offerte:
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)4626 19
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ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

VLEES
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

SCHOUDER-
KARBONADE

kilo

49

GROENTE

GROTE NAVEL-
SINAASAPPELEN

net 2 kg van 2.29

49
nu

VERKADE
CHOCOLADE

reep 75 gram a 0.85

nu 3 repen halen

2 repen betalen

PEPSI, SISI
7-UP

fles 1,5 liter è 1.22

nu 3 f/essen halen

2 flessen betalen

NESTLE
CHOCOLADE
MINIZAKKEN

diverse soorten, zak a 1.89

nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

HUGGIES
LUIERS

pak a 18.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

oh
PIZZA'S

doos 350 gram a 1.99

nu 3 dozen halen

2 dozen bèta/en

Altijd dagyers
Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openings-
tijden:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

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

GALLt^GALL

AMARETTO
Dl SARONNO
ORIGINALE

GALL^GALL

MO NHO K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G f L O

01 HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Schoonmaakbedrijf

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

De winterschilder:
vele euro's voordeel
op uw schilderwerk

Hij is er weer: de winterschilder.
Profiteer van een aantrekkelijke premie voor al

uw binnenschilderwerk en wandafwerking.

UW VOORDEEL: € 30.- PER MAN PER DAG.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar

het lage BTW-tarief van 6%.

Meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor
een vrijblijvende afspraak. r

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7a Zelhem Telefoon 0314 - 64 19 50

IN DIVERSE SOORTEN

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG

HALFMAN BV
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 24

Afwijkende
openingstijde

In verband met de komende feestdagen zijn de
openingstijden van onze kantoren

Vorden, Hengelo en Steenderen aangepast.

Dinsdag 24 december
geopend tot 16.00 uur

Dinsdag 31 december
geopend tot 12.00 uur

Op 25 en 26 december, alsmede l januari
zijn onze kantoren gesloten.

Belangrijke informatie
Moet u nog betalingen doen die in 2002 verwerkt moeten zijn, lever
uw betalingsopdrachten dan uiterlijk 19 december bij ons in.
Alleen dan kunnen wij voor een tijdige verwerking zorgdragen.

Heeft u nog guldens in uw bezit die u wilt omwisselen voor euro's,
dan kunt u deze tot en met uiterlijk 31 december bij ons inleveren.
Vanaf l januari 2003 is dit niet meer mogelijk.

Rabobank é
Graafschap-West

•*•»



BIJLAGE VAN WEEKBLAD CONTACT • Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30a, Postbus 22, 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 1010

't Is weer zowat Kasmissen.
Kasmissen: ne tied van kaer-
senlecht» ballen in de boom
en mangs ne bulte aeten in
de boek. Kasmissen: effen
net wat maer vrae in de weid
en het begunt ammaol met
dat ene varhaal van dat Kind
van Kerst. Lucas vertelt zien
verhaal aover den wónder-
lukken geboorte, ens lange
gelae'ne in ne stal in Bethle-
hem. En aoveral wordt dat
verhaal deurverteld; een ver-
haal van good ni-js veur leu
waor God wille an hef, "men-
sen van het welbehagen",
heet dat dan in het Neder-
lands. Hoo vake at dat ver-
haal ook verteld wödt het
blif altied waer een verhaal
dat leu good dut. Kasmissen
is metkieken ower de schol-
der van Lucas, bevorbeeld
deur de ogen van ne ezel...

Is 't owleu wal is op-evallene,
dat ezels mangs traöne in de
ogen hebt? Net asof ze verdreet
hebt, um iets wat wi-j neet wet.
Ne asof eur, a'j effen neet kiekt,
traöne oaver de wangen elope
ne bunt. Ik zal ow vertellen hoo
of dat kump.

Der was, 't is al lange haer, ne
ezel den van ne waerd van ne
harbarge in Bethelem was. Den
ezel ston daor achter de harbar-
ge op stal. Eiken dag bracht hee
zienen baas naor de markt um
de boodschappen te kopen. Op
den terugweg droog hee de
greunten en het brood veur de
gasten aan weerskanten van de
rugge. Den ezel trok den ploog
deur den kleinen garstenkamp
naeven de harbarge. En hee
trok de kaore met 't winterheui
veur den osse van den waerd.
Deur al 't wark dat den ezel sa-
men met zienen baas dee greu-
jen der ne starken band tussen
eurbeiden. Zee veulden mekare
merakels good an. Vake leep
den waerd hardop zien zorgen
of ziene bli-jdskap te vertellen
an zienen ezel. En den ezel
knikken, of schudden de kop,
net hoo't uut kwam, asof hee
alles wal begrep. No mo'j ne
ezel neet onderschatten, laot
ow neet veur de gek hollen. Ne
ezel is neet zo dom as wi-j
mangs denkt en wel zo stom is
as ne ezel, hef 't lange neet zo
slecht met zichzelf etroffene as
de leu denkt.

Den ezel, den ezel van den
waerd, was op ne dag nog heel
wat wiezer ewordene dan of
hee al was. Eigeluk was het in
ne nacht ewest, ne wonderluk-
ken nacht! 't Was in den oelen-

WAORUMME EZELS MANGS
TRAÖNE IN DE OGEN HEBT

vloch too't den ezel naeven den
osse op stal ston, dat den waerd
de deufe los dee. Met ne klei-
nen stallöchte hoge in de locht
schin hee een jong stel bi-j. No
gebeurn 't wal vaker dat der leu
in de stal slepen maor meestal
waarn dee neet op deurreize.
Ne zeken herder of ne herders-
jonge bracht de nacht wal is
deur in 't stro en ne enkele ke
re krop der ook wal is ne zwar-
ver stiekum naor binnen. Maor
dizze leu, ne man en ne vrouwe
(eigeluk was 't nog maor zo'n
deerntjen) zogen der uut as
nette leu. Dee zollen toch neet
in den stal slaopen blieven?
Maor bli-j kek dee jonge vrou-
we naor 't stro en eurn man
schudden dankbaor den waerd
de hand.
'n Ezel schudden de kop en den
waerd (wel 't wal zag) maken
naor den ezel zo'n gebaor van
"Jao, joa, ik wet het ok wal,
maor ik kan der jo ook niks an
done". "Het is neet anders. Der
is gin bedde, nog ginne harde
banke, meer aover in den har-
barg!" zei den waerd. "Dat stok
neet, wi-j bunt al slim wies met
'n plaetsken in 't stro!", zei den
man dankbaor. Zee was gaon
zitten en too't ze zo met de
hande in eure rugge zat, zoog
den ezel wat of der loos was.
Dee vrouwe, zo jong at ze was,
zol moder worden. Ze zol ne
kleinen kriegen en lange kon 't
neet maer duurn! Den Ezel bal-
ken as of hee dorst hadde, hee
balken der eigenwies op los. "Ik

hebbe ow toch al water edao-
ne?" zei den waerd. Maor den
ezel bief maor balken, hee bal-
ken der duftig op los. Der mos
j o schoon water waen veur at
het kind gebaorne worden zol!
No was het den waerd den de
kop schudden en too toch
maor ne emmer met schoon
water kreg. 'n Ezel knikken
dankbaor met de kop maor
dronk der ginnen droppel van.

Too worden het nacht. De stal-
löchte, dee't den waerd veur
eur achter elaotene hadde, was
laege edraeid zodat het in de
skemme lek as of der ne reus-
achtegen ezel en ne enorme os-
se stonnen. Van slaopen is der
neet volle ekommene den
nacht... en 't water in den em-
mer was al vlot neudeg! Het
was in den nacht dat het Kind
gebaorne wodden, het was een
jungsken. Zon wonder had den
ezel nog nooit ezene. En het
was in den nacht dat de ogen
van den ezel veur de aerste ke
re nat worden van de traöne,
too 't den kleinen ziene ogen
los deet en um ankek. In enen
ogenopslag zag den ezel wat of
der van dat Kind wodden zol.
Den ezel zag Zien laeven, Zien
lieden, Zien dood en Ziene op-
standing, dat alles zag den ezel!
Den Kleinen stok zien handjen
uut naor dat grote glanzende
oge, waor 't de traöne in ston-
nen waordeur de muurn van
den stal veur den ezel langzam
luk wazig wodden. En den ezel

zag in het duuster ne glimp
van het grote Lecht dat alles ao-
verwinnen zol: zo was het
good! Den nacht wodden van
ezel an ezel deurverteld en al-
tied weer schotten den olden
ezel den het vertellen de traöne
in de ogen. En wee't heurn?
Der was der ginne den het dro-
ge heel! No wet i-j waorumme
ezels mangs traöne in de ogen
hebt. (vri-je bewarking van een
verhaal uut "de Christuslegen-
den")

A'j no nog denkt dat ezels maor
domme beeste bunt, dan wil 'k
ow dit zeggen: zee wisten as
aerste van het Kind dat in den
stal gebaorne wodden. Mis-
schien wet zee wal meer dan de
meeste leu en in ieder geval
meer dan de meeste leu denkt!
Zee hebt 't van kotbi-j met-
emaakt: 't verhaal van 't kind
in den stal. Kasmissen, soms is
der ne ezel veur neudeg um
ons de weg te wiezen! Het lae-
ven mag good waen, dat is wa-
or God wille an hef. Um ons de
weg te wiezen kwam dat Kind
in de weid.

Kasmissen is en blif een mooi
verhaal. No bunt der verhalen
en verhalen. Maor hoo zit dat
no met dit ene verhaal, dit Kas-
verhaal? Is dat een verhaal
waor 'j naor kiekt, van een af-
standjen (zeg maor, met de af-
standbediening naost ow op de
banke) of is het een verhaal dat
ow wat zeg, een verhaal dat

ook aover owzelf geet? Kasmis-
sen, al dan neet deur de ogen
van ne ezel, lik mangs wal een
sprookjen aover vrae, lecht en
het good hebben met mekare.
Maor Kasmissen is wisse maer
dan aleneg een sprookjen.
Want dat laeven van dat Kind
van Kerst, van Jezus Christus,
was wisse gin sprookjen. Het
Kind van Kasmissen greujen op
en wodden groot. As de man
van Nazareth vertellen Hee de
leu aover God en hoo't leu met
mekare umme zollen motten
gaon, het geet aover laeven, no
en alle dage. Het geet um: vrae
veur de weid maor ook vrae
veur owzelf. God hef het good
met ow veur. In de biebel steet
der bi-j 't begin bi-j alles wat
God emaakt heft neet veur
niks: "en God zag dat het zo
good was". De mensen, de die
ren, de zonne, de maone, de
steerne: "en God zag dat het zo
good was!"

Het laeven mag good waen, dat
is waor God wille an hef. Maor
at het ow no ne kere neet zo
good geet en a'j neet laeft zoas
God dat graag zut dan is dat
neet het ende van 't verhaal,
daor hef dat Kind van Bethle
hem veur ezorgd. Dat is ook
waor 't kasfeest aover geet,
aover God wel zeg: "At et ow
good geet, waes dankbaor, en
a'j naregheid hebt: Ik bun der
veur ow, Ik zal ow nooit loslao-
ten". Zo as het in de biebel steet
in Johannes 3, vers 16: "Want
zo wies is God met de weid
ewest, dat Hee zienen enigge-
boren Zönne egowene hef, zo-
dat weet in Um geleuft, neet
verloorne geet, maor dat lae-
ven zal hebben dat veur altied
is". Het verhaal van Kasmissen
is een verhaal van grote waor-
den, een verhaal van heil en ze
gen, van God den het weer
good mek met de leu. Dat ver-
haal van God is een verhaal van
grote waorden maor het wödt
nooit schreeuwereg. Juust a'j
heel stille bunt, stille veur God,
dan kö'j het heurn. God
schreeuwt neet, Hee fluustert,
soms aoverdag, soms midden
in den nacht. Hee fluustert het
ons too, dee waorden van de
engeln: "Good ni-js veur ow,
vrae op aerde en vrae in ow har-
te. Want vandage is den redder
gebaorne, Christus den Heer".
A'j heel stille bunt veur God
kö'j het heuren, en zo is het
ook begonnen; in ne stillen,
heilegen nacht, met ne ezel as
stillen getuge.

Ne gezegenden Kasmissen!
ds. H. Hinkamp



Voor een sfeervolle Kerst

B/oembinder i j V orden

Zutphenseweg 64

7251 DL Vorden

Tel. 0575-551508

Fax 0575-553070

E-mail: info@kettelerij.nl • Internet: v/ww.kettelerij.nl

Wij wensen u allen Prettige Kerstdagen
en de beste wensen voor 2003

Fa. A. Beeftink & Zn. Loon- en grondverzetbedrijf

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

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

Erkend door Het Bosschap

Wij wensen allen prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 2003

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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

Wij wensen u
prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 2003

'Installatiebedrijf
Altena'

Borculoseweg 9, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 64

Vierakkersestraatweg 37 • Vierakker • Telefoon (0575) 44 1581

wenst u allen een prettig Kerstfeest en 'n voorspoedig Nieuwjaar

NU VUURWERK
BESTELLEN

Voorverkoopkorting l \J /Q t/m 24 dec. 2002

"KÉlHARDir

PRIJSGARANTIE

Wanneer bij aankoop van de
Vuurwerkartikelen in onze folder

een identiek artikel elders
aantoonbaar goedkoper is
tijdens deze actieperiode

dan betalen wij het
prijsverschil uit

VOORVERKOOP
WEES ER SNEL BIJ

MUL IMAT
SERVICE BOUW/MARKT

Fa.Heijink

en *"««***

Leestenseweg 10 - Zutphen
Tel. 0575 - 52 17 96

Ook tijdens de
3 voorverkoopdagen
voldoende voorraad.

De Vuurwerkspecialist

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

'Avondje uit
van de VW.

Een combinatie van een dinerbon
met een theater- of bioscoopbon

in stijlvolle verpakking
met een cd als bonus.

Vanaf € 37,O5
Er zijn natuurlijk ook de vertrouwde

geschenkbonnen in alle prijsklassen

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2003



Vordense kerstmarkt
weer bol van de activiteiten

Gospelkoor Young Church Singers
spetterend optreden op de Kerstmarkt

\

Gospelkoor Young Church Singers bestaat uit 50 leden tussen de 16 en
30 jaar. De liederen die ze vertolken doen ze in het engels.

Naast diverse stalletjes en
kraampjes zullen verschillende
koren en muziekverenigingen
hun medewerking aan deze
Kerstmarkt verlenen. Dit jaar
staan optredens op het pro-
gramma van o.a. Kinderblaas-
orkest Steenderen, Kinderkoor
de Kerkuiltjes, Vordens Dames-
koor, de muziekverenigingen
Concordia en Sursum Corda en
het 30+ koor. Boerendansgroep
de Knupduukskes en Midwin-
terhoornblazers zullen ook bij-
dragen aan een sfeervol kerst-
gebeuren.

SPECTACULAIRE AFSLUITING
De Kerstmarkt zal afgesloten wor-
den met een spetterend optreden
van Gospelkoor Young Church
Singers uit Apeldoorn. Na dit op-
treden zal, met medewerking van
notaris Das, de prijsuitreiking
plaatsvinden van de grote Kraslo-
tenactie van de Vordense Onder-
nemersvereniging, die op 18 no-
vember van start is gegaan. Hierna
kan men zich weer te goed doen
aan de boerenkool met worst.

VELE KINDERTHEMA'S
Op de Kerstmarkt is van 13.00 tot
16.00 uur veel aandacht voor de

kinderen. O.a. kan men zich laten
schminken en luisteren naar
kerstverhalen door een verteller.
Op het grasveld voor de kerk is een
dierenweide ingericht. De kinde-
ren kunnen ook zelf actief deelne-
men. Men kan kerstbakjes maken
en deelnemen aan een demonstra-
tie "Kerstspinning" door Strada
Sports. Van 12.00 tot 18.00 uur
rijdt een treintje rond waarvan de
kinderen gratis gebruik kunnen
maken. Slagerij Vlogman laat de
arrenslee weer rijden, terwijl in
het kampvuur brood kan worden
gebakken waaraan bakkerij Joop
zijn medewerking verleent.

SAARTJE
Riek Schagen zal als Saartje kerst-
groeten uitdelen op de Kerst-
markt. In haar kraampje zal ze en-
kele kleine werken van haarzelf
tentoonstellen. In de Vordense vi-
deotheek zijn meerdere werken te
bezichtigen. De boerenkoolbon-
nen zijn in haar kraampje te koop.

SFEER EN GEZELLIGHEID
Twee kerstmannen zullen de be-
zoekers trakteren op snoepgoed
terwijl ze ook waardebonnen uit-
delen die dan weer te besteden
zijn bij de deelnemers aan de
Kerstmarkt.
Scouting Vorden verzorgt in het
midden weer het grote kampvuur.
Smederij Oldenhave is met de
veldsmidse aanwezig. Zij maken
tijdens de duur van de Kerstmarkt
een voorwerp welke zij na afloop
aan de Vordense Ondernemersver-
eniging aanbieden.
De Kerstmarkt zal ook opgesierd
worden met door kinderen ge-
maakte kerstballen. Voor de
mooiste creatie's zijn drie prijzen
beschikbaar. Zie ook het berichtje
in deze Kerstkrant.

DORP WEER IN
KERSTAANZICHT
De Vordense Ondernemersvereni-
ging doet er weer alles aan het
dorp gezellig aan te kleden. Ruim
tweehonderd verlichte kerstbo-
men zullen de kerstsfeer zeker
voelbaar maken.

Reden te meer de Kerstmarkt te
Vorden op zaterdag 14 december
te bezoeken. Mocht men beslist
niet kunnen. De Vordense onder-
nemers ontvangen u ook graag in
hun winkels.

Op zaterdag

14 december

wordt op het

marktplein in

hartje Vorden weer

de jaarlijkse Kerst-

markt gehouden.

De vele bezoekers

beschouwen de

Vordense Kerst-
markt als een van

de gezelligste van

de Achterhoek.
Diverse activiteiten bij Welkoopwinkels in regio:

Welkoop in kerstsfeer
De vier Welkoopwinkels in deze regio zijn helemaal in kerstsfeer.
De klant kan dan ook kiezen uit een uitgebreid kerstassortiment.
Verder worden er het komend weekend bij de vier vestigingen tal
van activiteiten gehouden en de Welkoopwinkels in Hengelo en
Ruurlo zijn zelfs op zondag 15 december geopend, zodat u ruim de
tijd heeft om uw huis helemaal in kerstsfeer te brengen.

KERSTSHOW HENGELO
Wie deze week binnenloopt bij
Welkoop Hengelo ziet dat ze er he-
lemaal klaar voor zijn. De winkel
biedt een uitgebreid kerstassorti-
ment zoals decoratiemateriaal,
kerstbakjes, kerstballen, verlich-
ting en kaarsen. Maar ook de kerst-

bomen ontbreken niet. Welkoop
Hengelo heeft ze in allerlei soor-
ten en maten.
De kerstshow van de Welkoop in
Hengelo is niet alleen doorde-
weeks en op zaterdag geopend
maar ook op zondag 15 december.
Op deze dag wordt er namelijk een

grandioze koopjeszondag gehou-
den met allerlei aanbiedingen.
Daarnaast ontvangt men die dag
tien procent korting op het gehele
assortiment.

REURLSE WINTERMARKT
Welkoop Ruurlo houdt van vrijdag
13 tot en met zondag 15 december
weer een kerstmarkt. Met op de
zondag een heuse Reurlse Winter-
markt. Tijdens de kerstshow zijn
er volop kerstartikelen te koop.
Verder geeft Lenie Grootte Haar di-
verse workshops. Dit jaar zal ze
zich richten op het maken van een
kerstklok, inclusief verlichting.
Deelnemers voor de workshops
dienen zich bij de kassa op te ge-
ven. Verder is er tijdens de kerst-
show volop aandacht voor de in-
wendige mens. Zo staat er voor ie-
dere bezoeker een kopje koffie of
een glas glühwein klaar.

Zondag 15 december vindt de
Reurlse Wintermarkt plaats. Op
het terrein van Welkoop Ruurlo
worden er op deze dag diverse acti-
viteiten gehouden. Zo verzorgt Le-
nie Grootte Haar weer diverse de
monstraties en brengt ze u op leu-
ke ideeën als het gaat om het ma-
ken van kerstdecoraties. Verder
kunnen de bezoekers een tochtje
met de arrenslee maken en is er
een optreden van de Schadden-
stekkers. Tenslotte geeft Welkoop
Ruurlo op deze zondag op alle
kerstartikelen tien procent kor-
ting!

WINTERDAGEN TOLDIJK
Wie bij de Welkoop in Toldijk
komt, kijkt echt zijn ogen uit. Je
kunt het zo gek niet bedenken of

ze hebben het wel: van kerstversie
ring tot kerstbomen en van kerst-
bakjes tot kerstballen. Daarnaast
worden er dit weekend onder de
noemer van 'Welkoop Winterda-
gen' diverse activiteiten gehou-
den. Zo is er op vrijdagmiddag 13
december een workshop kerstbak-
jes maken. Er zijn diverse voorbeel-
den aanwezig. Ook op zaterdag 14
december bestaat de mogelijkheid
om mee te doen aan een van de
vier workshops die op deze dag
worden gegeven. Deelnemers kun-
nen zich nu al opgeven in de win-
kel van Welkoop Toldijk. De deel-
name is gratis. Men hoeft alleen
maar te betalen voor het materiaal
dat men gebruikt.

Ook de warme chocolademelk, de
glühwein en de erwtensoep zullen
niet ontbreken. En op zaterdag
wordt dit ook nog eens aangevuld
met nieuwjaarsrolletjes. Verder
kunnen de kinderen op beide da-
gen sneeuwballen grabbelen.

PLEINFESTIJN VORDEN
Het pleinfestijn van Welkoop Vor-
den is inmiddels een terugkerende
traditie, die niet meer weg te den-
ken is. Op vrijdag 13 en zaterdag
14 december is het weer zover.
Speciaal voor deze gelegenheid is
het magazijn van Welkoop omge-
bouwd tot kerstafdeling. En de
vaste bezoekers van het plein-
festijn weten het: Welkoop biedt
volop keus.

Naast een grote collectie kerstarti-
kelen en kerstbomen is er op beide
dagen weer van alles te doen bij
Welkoop Vorden. Zo worden er op
vrijdag 13 december kerstarrange

menten gemaakt door Mili Wol-
sink. U kunt bij haar de kunst af-
kijken maar er bestaat ook de mo-
gelijkheid om kerststukken te
kopen. Ook op zaterdag 14 decem-
ber is ze van de partij. Dan richt ze
zich meer op het bloemschikken.
Verder geeft Birgit Mulder op die
dag een demonstratie en work-
shop wilgenteen vlechten. Zij is
zeer bedreven in het maken van
allerlei creaties van wilgenteen, tij-
dens het pleinfestijn natuurlijk
speciaal gericht op de naderende
kerst.

Het werk van Birgit Mulder is te
gen aantrekkelijke prijzen te
koop, maar voor degene die zelf er-
varing op wil doen in het wilgen-
teen vlechten, bestaat de mogelijk-
heid tot deelname aan een work-
shop. Deelnemers kunnen kiezen
of ze een krans of een ster willen
maken. Deze krans of ster kan
naar eigen keus worden versierd
met een lint of een kerstbal. Opga-
ve is inmiddels mogelijk en dient
te geschieden in de winkel. Tevens
kan men aan de hand van de aan-
wezige voorbeelden kiezen wat
men wil maken.

Voor kinderen vanaf 6 jaar bestaat
de mogelijkheid om op zaterdag
tegen een kleine vergoeding een
leuke kerstdecoratie te maken. Zij
krijgen daarbij gratis een kop cho-
colademelk. Ook de Vrouwen van
Nu zijn op beide dagen weer van
de partij. Zij bakken nieuwjaars-
rolletjes en nieuwjaarswafels en
Bakker Joop is er weer met eigen-
gemaakte oliebollen. Ook de glüh-
wein, de vuurkorven en de kerst-
muziek zullen niet ontbreken.



niet op actie-artikelen

Ook het juiste adres voor carbid!

Zutphenseweg 15 • Vorden
Telefoon (0575) 55 21 59

Tegen inlevering van deze advertentie

Kerst-slagroom-
of mokkataart
van €15,- voor €12,95

-.

Graag van tevoren bestellen.

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

VERZEKERINGEN EN

FINANCIERING

wenst allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2003

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

waar u
goed kunt eten...
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en het awze

iedereen
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en een
voorspoedig 2003 Kerstdagen geopend.

Reserveer tijdig.

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

café-restaurant
't Wapen van 'tMedler
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden
tel. (0575) 55 66 34

De woonwinkel van Warnsveld
wenst u allen

interieuradviseurm

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

EN MEDEWERKERS

GARANT

NVOB

wenst allen
Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig 2003

Raadhuisstraat 6 • Vorden • Telefoon 0575-554155

Wereldwinkel Vorden
wensf al haar klanten

en medewerkers
hele fijne feestdagen.



Vocale sfeer tijdens de Kersttijd
In Christus Koning Kerk te Vorden

Optreden Neva-ensemble
uit Petersburg

Kerstsamenzang

Zondagmorgen 22 december zal het Neva-ensemble medewerking verlenen aan de ochtendviering van
10.00 uur in de Christus Koningkerk te Vorden.

Hun programma bestaat uit Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, volksliederen, licht klassiek en opera melodieën.
Na de viering zullen ze nog een kort concert verzorgen.

Dirigent Frank Knikkink en de uitdaging van het "Vordens Mannenkoor"

Twee Kerstconcerten op
zondag 15 december aanstaande
Even is het stil aan de tafel in
het Dorpscentrum. Dirigent
Frank Knikkink heeft daarvoor
heel enthousiast verteld over
het aanstaande Kerstconcert
van het 'Vordens Mannenkoor"
op zondag 15 december in de
Christus Koningkerk. Eigenlijk
twee concerten nl. 's middags
en 's avonds. De dirigent luis-
tert naar Jan van Heugten, de
voorzitter van het mannen-
koor. Die zegt: 'Toen Frank hier
als dirigent aantrad is ons koor
nadien alleen maar enthousi-
aster geworden en hebben we
er ook nog eens nieuwe leden
bijgekregen. Als bestuur zullen
wij ervoor zorgen dat het en-
thousiasme ook blijft", zo zegt
hij.

Frank Knikkink, die zijn voorzitter
van "onder" zijn bril met pretogen
aankijkt, is duidelijk blij met het
compliment. Dat vraagt natuurlijk
om uitleg! Frank Knikkink: "Ik ben
in augustus 2000 dirigent gewor-
den van het Vordens Mannenkoor.
Ik trof een goed draaiend koor aan.
Een mannenkoor met een goeie
basis. Een goeie "dracht", dat wil
zeggen, elke stem in het koor ligt
goed. Wel een erg traditioneel
koor. Als je namelijk naar het con-
cert van het "Vordens Mannen-

koor" ging, wist je van te voren al
precies wat er kwam.

Het "Vordens Mannenkoor" telt
plm. 60 leden. Frank Knikkink: "
Een dergelijk aantal is goed te
overzien. Daar kun je gemoedelijk
mee werken. Bovendien zijn de
"stemverhoudingen" binnen het
koor nagenoeg gelijk. Een goede
mix van bassen, tenoren en bari-
tons. Waar ik ook blij mee ben, we
hebben in elke stemsoort wel een
solist(en) met capaciteiten", zo
zegt de uit Terborg afkomstige di-
rigent. Behalve het "Vordens Man-
nenkoor" heeft hij onder meer ook
het mannenkoor "Arti Sacrum"
uit Terborg, het "Klein Mannen-
koor" uit Silvolde en het gemeng-
de R.K. Kerkkoor uit Bredebroek
onder zijn hoede. Door intensief
studies te volgen, aan b.v. het con-
servatorium ( ook heeft hij orgel
en piano gestudeerd ) heeft hij
zich het beroep van dirigent eigen
gemaakt. Om de schoorsteen hele-
maal te laten "roken" oefent Frank
Knikkink daarnaast de functie van
apothekersassistent uit.

KERSTCONCERT
Pratende over de Kerstconcersten
op zondag 15 december wordt
Frank Knikkink alsmaar enthousi-
aster. Zegt hij: " Zo zingt het koor

enkele liederen die ze nog nooit
eerder hebben gezongen. Neem
bijvoorbeeld :"Carmina Burana",
in feite geschreven voor gemengde
koren. Hierin hebben we enkele
passages geschikt gemaakt voor
het mannenkoor. De "mannen"
zijn daartoe in staat. Voor hen ook
een uitdaging om het te zingen",
zo zegt Knikkink.

Ook worden tijdens het concert
liederen gezongen uit "Chrismas
Carols", waarbij het "Vordens
Mannenkoor" in twee groepen te-
gen elkaar in zingt. "Een soort
echo- effect", zo verduidelijkt Knik-
kink. Het koor zingt ook het Russi-
sche nummer" Molitwa" eveneens
"twee- korig". Kortom een Kerst-
concert dat je volgens onze ge-
sprekspartners beslist moet bezoe-
ken en waarover we nu niet meer
zullen verklappen! Behalve het
"Vordens Mannenkoor" wordt aan
het Kerstconcert ook medewer-
king verleend door het sympho-
nie-orkest van de Universiteit
Twente en door pianiste Riet Lou-
wes.
Kaarten voor het concert zijn van-
af heden in de voorverkoop bij de
VW's in Vorden en Hengelo, bij
bakkerij Besselink in Wichmond
en bij schildersbedrijf Boerstoel in
Vorden.

Op donderdag 19 december is
er een kerstsamenzangavond
in de Lambertikerk in Zelhem.
Velen kijken daar hopelijk, den-
kend aan voorgaande jaren,
reikhalzend naar uit.

Dit jaar vindt de organisatie plaats
door het Chr. Gem. Koor "Hosan-
na" uit IJzevoorde en het Chr. Man-
nenkoor Zelhem.

Beide koren zullen enkele minder
bekende liederen ten gehore bren-
gen. Maar bovenal is er volop ruim-
te voor de aanwezigen om samen
naar hartelust bekende kerstliede-
ren te zingen.

Deze samenzang zal afwisselend
op het orgel worden begeleid door

één van beide dirigenten, resp.
Henk Peppelrïtan en Wilbert Be-
rendsen, die naast hun dirigent-
schap ook de zondagse kerkzang
in hun gemeente begeleiden.

De koorzang vindt, waar nodig
plaats met pianobegeleiding.

Deze kerstzangavond zal worden
besloten met het gezamenlijk zin-
gen van het prachtige "Ere zij
God", waarbij het mannenkoor de
tegenzang voor zijn rekening
neemt.

De toegang is vrij, maar om de on-
kosten te dekken zal aan de uit-
gang een vrijwillige bijdrage wor-
den gevraagd.

Mannenkorenconcert
Op zaterdagavond 21 december
vindt er een veelbelovend man-
nenkorenconcert plaats in de
H. Werenfriduskerk in Zieu-
went.

Dit concert, uitgaande van de afde-
ling Gelderse Mannenkoren van
de K.C.Z.B. (Kon. Chr. Zangersbond)
wordt georganiseerd door het Chr.
Mannenkoor Zelhem.

Naast dit koor nemen verder deel
het Chr. Mannenkoor Eefde, het
Chr. Mannenkoor "Door Een-
dracht Verbonden" uit Hattem en
het vocaal ensemble "Viri Canto-
res" uit Aalten.

Al deze koren zullen afwisselend,
onder leiding van hun eigen diri-
gent een deel van hun prachtige
kerstrepertoire zingen. Waar no-
dig worden zij begeleid door hun
eigen pianiste.

Openings- en slotlied zullen door
de dirigent van het Chr. Mannen-
koor Zelhem, Henk Peppelman, op
het orgel begeleid worden.

Voor de kerk in Zieuwent is geko-
zen omdat deze een geweldige
acoustiek heeft en bovendien zeer
veel toehoorders een prettige
plaats kan bieden.
Hopelijk bent u daar ook bij!

Kerstsamenzang 2002
Raad van Kerken AL WIE DOLEND
Vorden
Hierbij brengen wij u
de traditionele
Kerstsamenzang
onder uw aandacht.

Deze wordt gehouden
op zondagavond 22
december en wel in
de Dorpskerk, aanvang
19.00 uur.

Dit jaar zal medewerking
verlenen het R.K. Kerkkoor
Cantemus Domino.

Graag tot ziens in
de dorpskerk.

Namens de Raad van Kerken
Bart Hartelman, voorzitter

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

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

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

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

Henkjongerius.
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New Spirit, Royal Class
Next Generatïon voor profession

in sieryuurwerk 20 verschillende

Knalvuitrwerk O.a.siof TNT, 200 stuks

Vuurpijlen o.a. slof babypijlen, 144 stuks

Ratelbanden 350, ?6o, 1260,2000 schots
/ / ƒ en ook 10.000 schots

/ s.

steeds doeltreffend!

JACHT- EN WAPENHANDEI

Zu\pher)$evyèg 9, Vorgfén
Telefoon (0575) 6512 72
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met lage prijz<

^ L
VERKOOP VANUI1
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DE ALLERBESTE

WENSEN

Schildersbedrijf / DecoHome

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

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'
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HORSTMAN

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al meer dan 10 jaar nemen wij
de tijd voor kwaliteit en zekerheid

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een geslaagd 2003

A

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 53730183

Wij wensen u allen
fijne feestdagen

en een voorspoedig 2003

Wim, Harmien
Arno en Esther

Schuerink
Koningsweg 4 • 7255 KR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 34 47

STUKADOORSBEDRIJF

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

wenst u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2003

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 73 61



Maak
de
mooiste
kerstbal!!
Ook dit jaar wil men weer
een extra mooi versierde
Kerstmarkt in Vorden. De
Vordense Ondernemersver-
eniging organiseerd daar-
om "Wie maakt de mooiste
Kerstbal 2002".

WAAR MOET DE
KERSTBAL AAN VOLDOEN
- De Kerstbal mag maximaal

15 cm groot worden.
- Je mag alle soorten materia-

len gebruiken.
- Graag een ophanghaakje er-

aan bevestigen.
- Ook graag een kaartje eraan

maken met je naam en
adres.

Je kunt deze inleveren bij:
Juwelier Siemerink, Speel-
goed-huishoud-kadoschop
Sueters of Bistro De Rotonde.

Zaterdag 14 december komen
ze op de Kerstmarkt te Vor-
den te hangen bij alle kra-
men. Ook worden er dan prij-
zen uitgereikt voor de Ie, 2e
en 3e mooist versierde kerst-
bal. Graag inleveren voor 13
december.

Kerstmarkt, kerstfeest,
kerstkind, kerstsfeer, kerstkaarten,
koffie, koeken, bijbels, eventjes
bijkomen, even opwarmen, orgelspel,
praatje maken,
Welkom tijdens de kerstmarktü!

De dorpskerk te Vorden is op
zaterdag 14 december ook open.

Kerst in Barchem
Op dinsdagavond 24 december om 21.30 uur vindt in de Ned. Herv.
kerk te Barchem een kerstavonddienst plaats.

Medewerkenden zijn:
Solozang: Anneke Wesselink
Koorzang: Leden van de Zangver. Encore o.l.v. Ger Hovius
Koperkwartet uit de Muziekver. Crescendo te Barchem
Orgel: Ger Hovius
Midwinterhoornblazers
Voorganger: Ds. JA Antonides
Gedicht: Mw. G. Rietman

Op Kerstmorgen woensdag 25 december is er de Kerstviering.

Kerst Inn 2002
'Hoopvol zoekend
naar vrede'
Op zondag 22 december 2002
wordt in Ruurlo weer de jaar-
lijkse Kerst Inn gehouden in de
Ned. Herv. Kerk aan de Dorps-
straat. De Kerst Inn is een geza-
menlijke kerstviering voor ie-
dereen, van klein tot groot, en
waarbij niet van een kerkelijke
achtergrond wordt uitgegaan.

Het thema van dit jaar, "Hoopvol
zoekend naar vrede", is gekozen
om aandacht te geven aan de ve-
len op deze wereld die onder vaak
moeilijke omstandigheden, soms
van huis en haard verdreven, in
oorlogssituaties terecht zijn geko-
men. Maar ook denken we hierbij
aan de gebeurtenissen in ons ei-
gen leven die onze innerlijke rust
kunnen verstoren, die ons in op-
stand brengen.

Omdat muziek ons kan helpen
aan onze gevoelens richting te ge
ven, nodigen we u graag uit om de
ze Kerst Inn samen met ons te ko-
men beleven. Medewerking wordt

dit jaar verleend door Kon. Mu-
ziekver. Sophia's Lust, het Ruurlo's
Kamerkoor, door het kinderkoor
Sing a Song, het Meidenkoor, en
door Sursum Corda. Bovendien is
er veel ruimte in het programma
voor samenzang. Ook zullen de
prijswinnaars worden bekend ge
maakt van de kleurwedstrijd,
waaraan de kinderen van alle Ba-
sisscholen in Ruurlo meedoen.

De entree en het programmaboek-
je zijn gratis. De Kerst Inn wordt
financieel gesteund door het loka-
le bedrijfsleven. Daarnaast zal er
na afloop een collecte worden ge
houden om de overige kosten te
dekken.
De Kerst Inn begint om 19.30 uur,
de kerk is vanaf 19.00 uur ge
opend.

Voor verdere informatie kunt u
bellen met Peter J. Hendriks, be
stuurslid en penningmeester van
de Stichting Kerst Inn (tel. 0573-
453792).

Over de drempel
Dagen maanden jaren vliegen als
een schaduw heen.
Dat weet nu iedereen.
Met alles wat het achter liet,
Ook de zorgen en het verdriet.
Wij hebben er niet bij stil gestaan,
en zijn zonder omkijken verder gegaan.
Het was een optelsom van hindernissen,
die niet meer uit zijn te wissen.
Wij zullen het allemaal wel weten,
dit was een jaar om nooit meer te vergeten.
Toch mogen wij niet altijd klagen,
want er waren ook hele mooie dagen.
Maar nu is het eind van het jaar in zicht,
dat brengt ons een nieuw licht.
Want voor iedereen die het wil horen,
is in die kerstnacht, onze Redder geboren.
Laten wij op Hem vertrouwen,
dan kunnen wij pas aan een toekomst bouwen.
Het nieuwe jaar breekt nu aan,
Laten wij dan nu de handen ineen slaan.
Nooit meer zinloos geweld,
Alleen vriendschap die dan nog telt
Dan wensen wij groot en klein,
dat er vrede in de hele wereld mag zijn.

j.v.

t
ZORGCENTRUM "MARIA POSTEL" TE KEIJENBORG

KERSTMARKT
ZONDAG 15 DECEMBER

t

In een sfeervol versierd "Maria Poste!" vindt men op de kerstmarkt een schat aan kerstversieringen, kerststukjes, kransen en ander moois.

Kerstkaarten, warme sokken, kerstkleden en veel andere leuke cadeau-artikelen zijn te verkrijgen. *

Ook de kaarsenmaker is weer aanwezig en er zijn lekkere hapjes en drankjes.

Aan de kleintjes is eveneens gedacht: zij kunnen zich laten schminken of een mooie kleurplaat maken.

^^^^^^ **^^^^* ^^^^^^. .^^^^^^ ^^^^^^ .̂ ^̂ ^̂ . ^^^^^^. ^^^^^h. .^^^^^ ^^^^^W *^^^^^ *f^^^^* ^^^^^^ *^^^^<. ^^^^^^ ^^^^^* .̂ ^^^^ -̂ ^^^ .̂ ^^^^«k "̂̂ ^^ .̂ ^^^^^K. ^^^^^^ .^^^^**. -/^^^^w ^^^^r*.



Vanaf NUvolop

in alle maten
te koop.

<3b

SERVICE BOUW/MARKT

Leestenseweg 10 - Zutphen
Tel. 0575 - 52 17 06

).-'̂ A

KERSTSHOW
in onze kassen

• Kerstbloemwerk
• Kerstmaterialen en
• Kerstgroen voor D-H-Z
• Binnen- en Buitenplanten
• Kerstbomen vers van 't land

in alle soorten en maten

KOOPZONDAG 15 DECEMBER
van 11.30 tot 17.00 UUR

Kwekerij-Tuincentrum

H U B E R S
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06

Dagelijks open 8.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00 uur

Wij wensen iedereen prettige feestdagen

Prettige feestdagen
en een

smakelijk Nieuwjaar
Uw echte bakker heeft weer heerlijke,

ambachtelijk gebakken

KERSTSTOLLEN
bereid met zuivere amandelspijs

en echte roomboter.
Een smakelijke traktatie!

Hans Sluijter
De Echte Bakker

Muldershof 8
7221 EB Steenderen
Tel. (0575)45 1337
Fax (0575) 45 06 98

BestelIHI voor de feestdagen f
RUNDVLEESSALADE
ZALMSALADE
l JSTAARTEN (van boerenijs)

Altijd lekker en voordelig!
Vraag naar de vele mogelijkheden.

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

Schildersbedrijf

PETERS
en medewerkers
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

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

Winkels in verf, behang, etc.

Wij wensen alle relaties,
vrienden en bekenden

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig en Gezond 2003

SCHOENRJEPARATIES

vïSSS
SCHOENORTHOPEDIE

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

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

wensen we

fijne feestdagen
en een goed 2003

Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn we gesloten.

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

Wevo druk

Nieuwstad 29, 7201 N K Zutphen
Postbus 19, 7200 AA Zutphen
Telefoon (0575) 51 23 06
Fax (0575) 54 54 92

studio Contact
Barchemseweg 7
7261 DA Ruurlo
Tel.: (0573) 45 12 86
Fax: (0573) 47 14 02

Weevers d ruk
Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53
Fax(0314) 65 06 43

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

FELIX TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 62

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98



Restauratie priesterkoor voltooid
Openstelling kerk op Tweede Kerstdag
De restauratie van het priester-
koor van de Vierakkerse St.Wil-
librorduskerk nadert zijn eind.
Wat niemand had durven dro-
men, is dadelijk werkelijkheid.
Het priesterkoor van deze
mooie en bijzondere 19e eeuw-
se kerk zal dan in oude glorie
hersteld zijn. Bezoekers van de
vieringen met Kerstmis zullen
de primeur hebben, maar ook
niet kerkgangers kunnen het
resultaat van 9 maanden noeste
arbeid bewonderen. Tweede
Kerstdag is de kerk van 1330 -
16.00 uur voor belangstellen-
den geopend. Er zullen professi-
onele rondleiders aanwezig
zijn, die u graag over de kerk en
de restauratie zullen informe-
ren. Voor kinderen is een speci-
aal voor deze gelegenheid ge-
maakte rondgang met vragen-
lijst.

RESTAURATOR
MUURSCHILDERINGEN
AAN HET WOORD
Restauratieatelier "De Manenste
gell BV" is verantwoordelijk voor
de restauratie van de muurschilde-
ringen in de Vierakkerse St. Willi-
brorduskerk. Sinds mei van dit
jaar zijn André Verheij en zijn
medewerkers bijna dagelijks in de
kerk te vinden. Met zeer veel ge-
duld, uiterste precisie en met
enorm veel liefde voor het vak
wordt de restauratie onder han-
den genomen. Reden om eens te
gaan praten met de man, die zo'n
belangrijk en ook voor ieder zicht-
baar aandeel heeft in de restaura-
tie van de kerk.
Dat André Verheij nu als restaura-
tor verbonden is aan de restaura-
tie van de kerk, was een niet voor
de hand liggende zaak. "Ik hield al-
tijd al van kunst, maar ik ben, na
mijn studie aan de Kunstnijver-
heidsschool, begonnen als kunst-
schilder. Het is eigenlijk door een
toevallige ontmoeting dat ik in de
restauratiewereld terecht kwam.
Van een metselaar, die bij ons
thuis aan de verbouwing van de
schouw werkte, hoorde ik dat zijn
baas, de aannemer Henk Feberwee
uit Deventer, bezig was met de
restauratie van de Jacobuskerk in
Winterswijk. Daar had men muur-
schilderingen uit de 15e eeuw ont-
dekt. Op een avond ben ik naar
Feberwee toegegaan. Ik heb toen
gevraagd of ik met de restauratie
van de muurschilderingen mocht
meehelpen. Dat mocht en dat was
het begin."
Nu, vijfendertig jaar later, staat
Verheij aan het hoofd van zijn ei-
gen familiebedrijf, waar naast 3
andere medewerkers ook vrouw
Gerda en dochter Mijoes meehel-
pen. Hij kan terugkijken op vele
succesvolle en ook spraakmaken-
de projecten, zoals restauratie van
schilderijen van Bosboom, Musin,
Troost en Breitner, de restauratie
van de schilderijencollectie van
koninklijk paleis Het Loo en res-
tauratie van vele, vele schilderin-
gen in monumenten en gebou-
wen, zoals in Gelderland bijvoor-
beeld de Eusebiuskerk te Arnhem,
de RK kerk te Zieuwent en de Wal-
burgiskerk in Zutphen.
Verheij is trots op zijn werk, maar,
zo benadrukt hij, "Ik ben het niet
alleen. Wij werken in een fan-
tastisch team, met een heel goede
sfeer.Wij zijn net één grote fami-
lie. Mensen, die wel eens bij ons in-
vallen, zoals nu de mensen van
Van der Wal, ervaren dat ook zo."
"Was het niet een grote overgang,
zo vraag ik André Verheij, van het
creëren van iets heel eigens naar

André Verhey aan het werk.

het restaureren van de creatie van
een ander? Doet dat het kunste
naarshart geen pijn? "O nee", daar
is Verheij heel stellig in, "ik kan
hier volledig mijn gevoelens in
kwijt. Het scheppende in het kun-
stenaarsvak is dat je iets persoon-
lijks vastiegt, maar dat doe je met
restaureren ook. Een buitenstaan-
der zal dat misschien niet begrij-
pen. Voor een buitenstaander
werkje alleen maar naar een voor-
beeld. Maar het is niet zo simpel. Je
pakt niet zo maar een kleur uit
een kleurenwaaier en verft het
over. Je probeert de emoties van
het schilderwerk, zoals de kunste-
naar dat voor ogen had, te laten
herleven; die emoties vast te leg-
gen in de kleur, die de kunstenaar
bedoeld heeft. Om een kleur te be-
palen moetje diep in de kleur kij-
ken. Waar bestaat de kleur uit?
Welke samenstelling heeft hij?
Een normaal mens kijkt opper-
vlakkig, maar wij kijken driedi-
mensionaal. Wij kijken als het wa-
re er onder; door de kleur en door
de uitstraling van de kleur heen.
Kleur is zo bepalend. Door de keu-
ze van de juiste kleur kan je de
sfeer, de emotie van de kunste-
naar, terughalen."

"Uitgangspunt bij restaureren is
datje behoudt, watje hebt en dat
je respectvol omgaat met het be-

staande materiaal. Het is natuur-
lijk de eenvoudigste oplossing om
alles weg te poetsen en alles op-
nieuw te schilderen. Maar dan ga
je niet respectvol met het materi-
aal om. Je poetst mét de schilde-
ring de hele sfeer weg. Je bent alles
kwijt. Als je dat doet, dan krijg je
een 20e eeuws monument."
"Ook voor deze kerk is het belang-
rijk om de sfeer te handhaven. De
ze kerk is echt een verrassing. Ik
hoorde het nog vanmorgen van
een van de werklieden, die hier
nog niet was geweest. Als je langs
de kerk rijdt, dan is de kerk heel
gewoon. Niets bijzonders. Maar als
je de kerk dan betreedt, dan is het
een hele openbaring. Er zijn er
maar enkelen, die zo gaaf in poly-
chromie (=veelkleurige beschilde
ring) zijn. Vooral in de periode van
kardinaal Alferink is veel verloren
gegaan. Alles werd weggeschil-
derd."
"Deze kerk is volstrekt niet afstan-
delijk. De kerk omarmt je als je
binnenkomt. Het zijn de kunste-
naars die daarin zijn geslaagd. Hij
stoot nu misschien af doordat hij
zo vuil is. Daardoor geeft het je
geen feest meer. Maar daar moetje
doorheen kijken. Als je dat doet,
dan voel je de omarming, het
vreugdegevoel. Straks, wanneer de
restauratie klaar is, dan zal de pa-
rochie weer met veel plezier en

vreugde naar de kerk kunnen
gaan; dan geeft het weer vreugde.
En trots. Dit is echt een kerk om
als parochie trots op te zijn."
"Hoe wij te werk gaan bij deze
restauratie? De gewelfvelden en
het opgaande muurwerk is door
alle roet en stof enorm vervuild.
Wij maken dat met een droge rei-
niging schoon. Met kwasten en
penselen gaan wij over de be-
pleistering. Aan de muurschilde-
ringen zélf komen we niet. Daar
gaan we zorgvuldig omheen. Op
de pleisterlaag is namelijk een
heel dunne afwerklaag aange-
bracht. Deze afwerking is van sili-
caatverf. Silicaatverf wordt ge-
maakt van kiezel en werkt enorm
waterafstotend, maar ook vuilaf-
stotend. De verf van de schilderin-
gen heeft daardoor geen binding
kunnen maken met de onder-
grond. Het pigment lag als stof te
gen de gewelfvelden aan. Daar kan
je dus niet aankomen. Dat is ook
de reden dat wij zoveel tijd nodig
hebben.Wij moeten bij de reini-
ging om de decoraties heen.
De plekken die slecht waren heb-
ben we ingekapseld met kiezel-
zuur en aangepleisterd. Er is ver-
rassend veel goed gebleven. Nog
niet de helft van wat wij aanvanke
lijk dachten, hebben wij zo hoeven
behandelen. In de gewelfvelden
zijn aan nieuw materiaal maar

drie decoraties toegevoegd. Verder
is alles watje ziet origineel!
"De Willibrorduskerk in Utrecht

en de Walburgiskerk in Zutphen
beschouw ik a'ls mijn mooiste wer-
ken. Prachtige voorbeelden van
monumentale kunst. De kerk in
Vierakker lijkt wel op de Willibror-
dus in Utrecht. Verschil is dat de
kerk in Vierakker rustpunten
heeft in het opgaand muurwerk.
Er zijn minimale decoraties. De
sfeer is warm en, ik zei het al eer-
der, de kerk omarmt je. De Willi-
brordus in Utrecht is, behalve dat
hij natuurlijk veel groter is , wel
helemaal gedecoreerd. Als je er al-
leen inloopt, dan is de kerk na-
drukkelijk aanwezig. Je bent er
zelf niet meer. Utrecht is een kerk,
die pas echt tot zijn recht komt als
de kerk vol zit met veel gelovigen."
Gevraagd of de Vierakkerse St.Wil-
librordus zich na de restauratie
ook in dit rijtje mag scharen, ant-
woordt Verheij, positief. "Jazeker,
komen jullie daar straks ook in
voor. En weet u waarom? Omdat
deze kerk tot de top 100 van alle
monumenten in Nederland be-
hoort. Er zijn ook kerken in Am-
sterdam, ook neo-gothiek, maar
daar is alles -dat weet ik zeker-
nieuw. In deze kerk is in de gewelf-
velden voor maar 5% toegevoegd,
verder is alles origineel. Dat is
uniek! Om hier als restaurator te
hebben kunnen werken stemt
dankbaar."

Bovenstaand interview verscheen
eerder dit jaar in de nieuwsbrief,
die de Stichting tot Restauratie
van de Sint Willibrorduskerk te
Vierakker halfjaarlijks uitgeeft. De
stichting, op 19 september 2002
opgericht, heeft als doel: "de
restauratie van de Sint Willibror-
duskerk te Vierakker ten einde het
gebouw te behouden als een func-
tionele kerk".
"Dat wij nu al zo ver zijn dat het
priesterkoor gerestaureerd kon
worden, is een prachtig resultaat,
maar slechts een begin", zegt de
voorzitter van de stichting, de heer
J.D. Bouwmeister. "De rest van de
kerk -het middenschip en de zij-
beuken- moeten óók dringend
aangepakt worden. Als stichting
doen wij er alles aan om aan de be
nodigde gelden te komen. De
kosten van wat nu nog moet ge-
beuren bedragen ruim €1.5 mil-
joen. Een deel komt in aanmer-
king voor subsidie, maar onze ei-
gen bijdrage bedraagt toch altijd
nog tenminste € 550.000,=. Het is
een hele opgave om zoveel geld bij
elkaar te krijgen, dat zult u begrij-
pen, maar wij blijven optimistisch.
Iedereen is zó enthousiast over de
kerk. Het moet gewoon lukken!

Wilt u de stichting steunen, dan
kan dat! U kunt zich als "vriend" of
"begunstiger" van de stichting op-
geven. U kunt daarvoor bellen met
de heer Bouwmeister (telefoon:
0575-441216) of met het secretari-
aat (Vierakkersestraatweg 34, 7233
SG Vierakker, telefoon: 0575-
441261). Als "vriend" betaalt u mi-
nimaal €12,50 per jaar. Een twee
de lid op hetzelfde adres en jeugd-
leden (t/m 18 jaar) betalen slechts
€5,=.
Een "begunstiger" betaalt mini-
maal € 50,= per jaar. U ontvangt
de halfjaarlijkse nieuwsbrief en
uitnodigingen voor concerten en
excursies.
Men kan natuurlijk ook zonder "
vriend" of "begunstiger" te wor-
den, de stichting steunen. Het
banknummer van de stichting is
32 74 65 948.



Koud ?

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

www.Giesen.Shoes.nl El Giesen@Shoes.nl

AUTOSERVICE VAN DER WIEL

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar

Rijksstraatweg 91, 7231 AD Warnsveld

Tel. (0575) 52 99 28

Gasterij de Eikeboom
2e Kerstdag

Gezellig uit eten.
Uitgebreide Kerstkaart.

Menusuggestie
Kipcocktail

***
Krachtige Runderbouillon

met bospaddestoelen
***

Hazenpeper
of

Zalm verrassing
***
Us

€24,-
U bent van harte welkom
maar wel even reserveren.
Kerstkaart op aanvraag.

Gasterij de Eikeboom
St. Janstraat 69, Keijenborg Tel. (0575) 46 55 30

Wij wensen u een prettige kerst en een fantastisch 2003

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door krachtige emoties, onzekerheid en veranderde visies.
De economische neergang heeft ons -na jaren van conjuncturele welvaart- diep in het hart geraakt.

Het zet ons allen weer met beide benen op de grond.

Wij geloven nu dat het dieptepunt achter ons ligt en dat in het komende jaar de basis wordt gelegd
voor een zeker herstel van de economie. In samenhang met onze eigenzinnige adviezen,

creatieve geesten en bovenal onze kritische kijk op de markt, zullen wij ook in het nieuwe jaar
stevig blijven bouwen aan uw financiële toekomst.

Voor de zekerheid van financieel vooruitzien!

ptnsioenadvies

Ds, 'lekker zitten'

Helmink.
Dé specialist in
relaxfauteuils
Helmink heeft een ruime collectie relaxfauteuils

voor zitcomfort op maat. Met verstelbare rug/zitting,
zit- of fauteuillift of hoog/laag instelling. In zowel in
klassiek als modern. Alle modellen zijn leverbaar in
diverse kleuren stof of leer en met diverse massage-

programma's. En u kunt kiezen tussen electrische
of handbediening.

c
c

c
E

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

eigenschappen. Bel ons voor een vrijblijvende demonstratie.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514 meubelen

Eibergen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H e l m i n k maakt h e t m o o i e r bij u thuis

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en 'n Voorspoedig Nieuwjaar

Schoonmaakbedrijf

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

Wij wensen u allen
Prettige Feestdagen

en een Voorspoedig 2003
et adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk

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

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



Steeds vroeger gaan we de versieringen kopen waarmee we de sfeer
in onze woningen met de kerstdagen willen verhogen. Elk jaar zijn
er wel weer nieuwe trends te ontdekken en die vinden gretig aftrek
bij de consument. In de tuincentra kunnen we al vanaf half okto-
ber snuffelen tussen oude en nieuwe creaties en velen kopen dan al
vast wat in om te voorkomen dat de door hen gewilde objecten op
een later tijdstip uitverkocht blijken te zijn. De grote warenhuizen
komen wat later met hun kerstartikelen omdat zij weer wat meer
aandacht aan Sinterklaas zijn gaan besteden. Maar ook hier con-
stateren we een steeds grotere keuzemogelijkheid in sfeerartike-
len.

Intieme gezelligheid
Er is een hang naar knusheid en
gezelligheid waar te nemen. We
zien ook allerlei artikelen opdui-
ken die huiselijkheid en knusheid
symboliseren. We zien hele collec-
ties van huisjes met een lampje er-
in zodat de ramen verlicht wor-
den. Mini kunstkerstboompjes, die
we overal in huis neer kunnen zet-
ten en kerstmannen die vrolijke
kerstmelodietjes laten horen. Ook
de traditionele kerststallen zien
we weer in allerlei soorten en ma-
ten en die worden dan vaak onder
de kerstboom geplaatst. Ook voor
de aankleding van de tafel is er
voor de "kerstvierende" Nederlan-
der van alles te koop. Tafellakens
met bijbehorende servetten, ser-
viesgoed en ook theedoeken en
handdoeken met kerstmotieven.
Voor de creatieve tafeldekker is er
dus voldoende materiaal te koop.
Wat is de oorzaak van dat verlan-
gen naar huiselijke gezelligheid?
Het is natuurlijk niets nieuws. Al
vele eeuwen lang zijn in onze stre-
ken midwinterfeesten gevierd; al-
leen wordt er in de moderne tijd
eerder mee begonnen. We zijn het
gehele jaar druk en het is alge-
meen bekend dat er de afgelopen

decennia een grote individualise-
ring heeft plaatsgevonden. Ook
het algehele gevoel van onveilig-
heid is wellicht een onbewuste re-
den om vertrouwdheid in eigen
omgeving te zoeken. Misschien is
daardoor een grotere behoefte ont-
staan om speciaal in de donkere
dagen van december elkaar weer
te ontmoeten met de daarbij beho-
rende gezellige dineetjes.

In stijl
Ook de toegenomen welvaart is er
natuurlijk debet aan dat we zoveel
geld aan het 'kerstgebeuren' zijn
gaan besteden. Na de invoering
van de euro hebben veel mensen
het gevoel dat alles veel duurder is
geworden. Dit schijnt nogal mee
te vallen. Wel is het zo dat velen al-
les nog naar guldens omrekenen.
Vroeger werd elk jaar de doos met
ballen van zolder gehaald. Maar de
meeste mensen willen er nu toch
elk jaar weer iets bijzonders van
maken. De fabrikanten zorgen
dan weer dat aan deze honger
naar kerstnoviteiten tegemoet ge-
komen wordt. Het is ook de
maand van kerstgratificaties en

uitbetalingen van de dertiende
maand. Dus veel mensen kunnen
zich met een welgevulde porte-
monnee in het kerstgewoel stor-
ten en schromen dan ook niet om
flink in de buidel te tasten.
Kapitalen worden er ook uitge-
geven aan kleding. Iedereen wil er
op zijn "kerstbest" uitzien en we
zien daarom dat het kerstfeest
steeds vaker in 'stijl' gevierd
wordt. De kleurencombinaties van
de kerstversieringen moeten chic
zijn en ofschoon deze herfst de
trend in de kleding bruin was
wordt er vooral tijdens het kerstdi-
ner veel zwart gedragen.
De bloemisterijen beleven in de-
cember ook gouden tijden. De
peperdure kerstcreaties gaan vlot
over de toonbank. De traditionele

kersttakken en kerststerren wor-
den met de meest uiteenlopende
bloemen en vruchten gecombi-
neerd tot ware kunstwerken. Was
men vroeger tevreden met één
kerststukje, tegenwoordig zoeken
velen gewoon een plekje extra in
huis om een kerststukje neer te
zetten.

Kaarsen en
glaswerk
Kaarsen en kaarsenhouders zijn
ook niet aan te slepen. Ieder jaar
zien we dat er weer nieuwe vond-
sten gedaan zijn door de creatieve
geesten bij de fabrikanten. We
zien kandelaars van allerlei
materialen en in vele vormen. De

zeer grote kaars met meer dan één
pit is uit. We zien dit meer veelar-
mige kandelaars. Ze zijn prijzig
maar worden vlot verkocht.

Het ongekleurde wijnglas wordt
vaak vervangen door een gekleurd.
Voor witte wijn is een groen glas
zeer geliefd en het is tegenwoordig
zelfs gewoon om rode wijn in een
blauw gekleurd glas te schenken.
Het geeft aan de kersttafel in elk
geval een kleurrijk effect wat een
positieve bijdrage kan leveren tot
de gezelligheid van het huiselijk
gebeuren. Het Kerstfeest is bij uit-
stek de gelegenheid om de beslom-
meringen van alledag eens even te
vergeten en ons over te geven aan
de geneugten van het leven samen
met familie en vrienden.

Kerstboom voldoende water geven!
Twee tot vier weken een

frisgroene boom in de kamer.
Het lijkt moeilijker dan het is.
Maar we moeten alleen van te-

voren weten wat voor een
boom we moeten aanschaffen.

Dat wil zeggen mét of zonder
kluit. Het is natuurlijk belang-
rijk je van tevoren af te vragen
of je de boom gewoon weg wilt
gooien of dat je hem in de tuin
wilt planten. Vooral dan is het
belangrijk om voor een goede

vochtvoorziening te zorgen.
Gelukkig zijn er tegenwoordig

verschillende constructies in
de handel die er voor zorgen

dat uw boom niet wankelt en
tevens zijn stevige dorst kan

lessen.

Een aantal jaren geleden waren er
nog mensen die geen kerstboom
wilden plaatsen omdat ze het zon-
de vonden dat al die jonge bomen
werden gekapt. Nou, daar hoeven
we tegenwoordig geen wroeging
meer over te hebben, want alle
kerstbomen worden speciaal voor
de huiskamer gekweekt. Net zoals
andere kamerplanten en heesters
dus. Het verschil is alleen dat dit
gewas slechts enkele weken in on-
ze huiskamer mag vertoeven. Een
deel wordt in Nederland geteeld,
maar vooral Denemarken, Duits-
land en Luxemburg zijn grote
kerstboomleveranciers. Als we on-
ze sfeermaker voor de kerstdagen
gaan kopen, moeten we er op let-
ten dat de boom een goede vorm
heeft. De mooiste boom is regel-
matig van vorm. Ook de kleur en
de dikte van de takken zijn belang-
rijk. Naast de gewone fijnspar zien
we tegenwoordig veel de blauw-
spar uit Scandinavië (Nordmann).
Deze geeft een andere sfeer. Hij
ziet er niet zo frisgroen uit als de

fijnspar maar doet het vooral goed
in moderne interieurs.

Water geven
Hoe kunnen we voorkomen dat
onze kerstboom voortijdig zijn
naalden laat vallen? Door te zor-
gen dat hij voldoende water krijgt.
Ook een opstelling te dicht bij een
warmtebron is natuurlijk funest.
Als we een gekapte boom kopen is
het belangrijk om er voor te zor-
gen dat de boom voldoende water
kan opzuigen. Het is verstandig
om net zoals we bij onze rozen
doen thuis nog een stukje van de
stam af te zagen. Daarna halen we
nog een stukje van de bast van de
onderkant af. We verwijderen

eveneens de onderste takken en
zetten hem dan in een emmer met
flink nat zand.

Dit zand regelmatig nat maken,
vooral als het koud is en de verwar-
ming hard brandt.
U kunt ook gebruik maken van
speciale kerstboomklemmen in
een emmer. U hoeft de emmer dan
niet per se met zand te vullen,
maar in verband met het voorko-
men van omvallen is het toch
raadzaam om dat wel te doen. Het
is natuurlijk ook zo dat een frisse,
niet uitgedroogde boom, ook veili-
ger is omdat hij minder snel in
brand raakt, vooral als u in uw
boom échte kaarsjes brandt.

De wortels
De kerstbomen met'wortelkluit
zijn over het algemeen wat duur-
der dan de gekapte. Dat is natuur-
lijk logisch want de oogst brengt
veel meer werk met zich mee.
Vooral als de wortels ingegaasd
zijn zodat als de boom uit de
grond gehaald wordt de wortels
slechts minimaal beschadigd wor-
den. Deze bomen zijn natuurlijk
het geschiktst om later in de tuin
te planten. De kans dat de boom
het hele avontuur overleeft is fifty-
fifty. Dat planten kan altijd, mits
het maar niet vriest.
Laat het weer het niet toe om me-
teen te planten dan kunt u de
boom nog enige tijd binnen op een

vorstvrije plaats in de emmer la-
ten staan. Niet vergeten water te
geven. Als u uw boom met kluit
gaat optuigen snijd dan niet per
ongeluk (uit gewoonte) de top er-
uit voor de piek. Hij gaat er niet
dood van maar een spar zonder
top in de tuin is natuurlijk niet zo
fraai.

Versieren
Hoe wij onze boom optuigen,
hangt helemaal af van onze per-
soonlijke smaak. Er zijn natuurlijk
wel bepaalde trends waar te ne-
men. Het is heel erg in om de hele
versiering in één of twee tinten te
houden. De tijd is een beetje voor-
bij om elk jaar dezelfde versierin-
gen in de boom te hangen. Ook
wat de kerstboom betreft zijn ve-
len steeds op zoek naar iets
nieuws. Vooral jonge mensen heb-
ben vaak de echte kerstbal afge-
zworen en hangen alternatieve
dingetjes in de boom. We zien wat
dat betreft vele mogelijkheden.
Bijvoorbeeld, pakjes, vogeltjes,
trosjes namaakvruchten, engeltjes
en sterretjes, driehoekjes en krans-
jes enz. Ook zien we een steeds
grotere variatie in materialen. De
kerstboomversieringen worden
gemaakt van hout, papier, textiel,
kunststof, metaal en natuurlijk
het aloude glas. Of we nou een
boom mét of zonder kluit nemen.
Of we hem nou modern of klassiek
optuigen. De heerlijke geur van
hars en dennengroen is dezelfde.
Elk jaar worden er weer meer
kerstbomen verkocht en we zien
dat ze ook langer blijven staan. De
boom is een symbool van gezellig-
heid en saamhorigheid. Vooral in
een tijd dat alles steeds sneller en
harder moet, is het heerlijk om
eind december een paar dagen tot
bezinning te kunnen komen. Bij
de boom.



Vorden
voor een
sfeervolle

Kerstmarkt

Op de kerstmarkt
hebben wij ze weer voor u,

die overheerlijke kerstkransjes
''met amandel of suiker, groot en klein*;

Kom daarom
gerust proeven!

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 • Vorden
Tel. 0575-551384

Kerstmarkt
. Videobanden
Swiebertje"

gesigneerd
(Riek Schagen)

natuurlijk bij

Op de kerstmarkt:
iroodje warme ham.

Onze heerlijke
grillworst € 3,-

Aanbieding:
3 rookworsten voor € 5,-

VLOGMAN
vZutphenseweg 16 • Vorden

Tel. 0575-551321

Ook DA Ten Kate
is op de kerstmarkt aanwezig

met diverse kerstartikelen.

Tot ziens op de
kerstmarkt

Cora en Wietze ten Kate

Zutpnenseweg 2
Vorden

zaterdag 14 december
van 12.00 tot 18.30 uur op het marktplein
Vele kramen in kerstsfeer, houtvuur, bezoek van de kerstman, optredens van
Vordense zangkoren en muziekverenigingen, leuke kinderactiviteiten en te-
vens midwinterhoornblazers en boerenkool met worst. Prijsuitreiking Kras-
lotenactie VOV.

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

DEELNEMERS AAN DE KERSTMARKT
De Herberg café • Barendsen Fixet doe-het-zelf/Etos • Sueters speelgoed/huis-
houdelijke artikelen • Ten Kate drogist • Van Asselt bakkerij • Vlogman/Rodenburg
slagerij • De Rotonde petit-restaurant/kinderrestaurant • Bakkerij Joop brood en
banket • Asya pizzeria • Flash badmintonvereniging • Raad van Kerken gezamenlijke
Vordense kerken • Kluvers dierbenodigdheden • Anthony's Country Store cadeau-
artikelen • Vordense Tuin bloemen etc. • Roosenstein Quality Wear • Yvonne's
Kinderkleding.

14 december na de Kerstmarkt
'LAAIELICHTERS'

met die heerlijke

GLUHWEIN
gemaakt op originele
Oostenrijkse wijze.

Voor de kinderen warm
chocomel

^ ^We hopen u
ook te mogen

ontmoeten op de
Kerstmarkt

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden

Jel. (0575) 55 38 79

BISTRO
DE ROTONDE

kerstmarkt 14 december
Huisgemaakte glühwein

(rood of wit) €1,75
Echte Oostenrijkse Snaps €1,50

Warme chocolademelk €1,00
Warme chocolademelk met rum €1,75

Koffie/thee €1,00
Bratwurst met broodje €2,50

Champignons in bierbeslag gebakken
met saus tartar €3,00

Kinder- Chocolade-fruit spies €2,00
(3 voor €5,00)

Van 17.30 tot 18.30 is 2 halen maar 1 betalei
Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden

Jelefoon (0575) 55 15



AN'THONY'S

WE DOL BOL

kerstmarkt
aanbiedingen

Profiteer!
Top Geuren

50% korting
* Alleen op de Kerstmarkt

ttos
team

ARGNDSei

üfrrstmarkt 2002
14 ïtemnter

"ijdschema
12.00-13.30 uur
13.30-14.00 uur
14.00-14.30 uur
14.30- 14.50 uur
14.50-15.30 uur
15.30-15.45 uur
15.45-16.10 uur
16.10-16.40 uur
16.40-17.15 uur
17.15-17.30 uur
17.30-18.15 uur

18.15 uur
18.30 uur

Verenigingen
Kerstmuziek
Kinderblaasorkest Steenderen
Kinderkoor Kerkuiltjes
Vordens Dameskoor
Concordia
Midwinterhoornblazers
30+ koor
Knupduukskes
Sursum Corda
Midwinterhoornblazers
Eindafsluiting
"The Young Church Singers'
Prijsuitreiking Kraslotenactie
Boerenkool Bakker

Vorden:
voor kerstsfeer
en gezelligheid

Voor een
extra gezellige

Kerstsfeer in uw huis

De Vordense Tuin
Raadhuisstraat 11 • Vorden

Tel. 0575-555222

Een knus, gezellig
en vreugdevol
Kerstfeest 2002
Het vieren van Kerst heeft een dilemma in zich. Aan de ene
kant de vreugde van dat kindje in de kribhe, dat wij uitbun-
dig vieren met kerstverlichting, kerstbomen en cadeaus. Aan
de andere kant het besef dat er onder onze sterrenhemel
mensen door allerlei oorzaken de kerst niet of maar zeer
sober kunnen vieren. Staat u er even bij stil. Dan is kerst echt
wat er met kerst wordt bedoeld. Vrede en verdraagzaamheid.

Kerst is een mooi feest. Een gelegenheid om met familie en vrienden rond de
kerstboom te zitten. Lekker knus en misschien wel mooie cadeaus voor
elkaar. Een tijd om tot elkaar te komen. Een tijd om elkaar eens lekker te
verwennen.

Als voorpret op de kerstviering zetten de Vordense Ondernemers weer hun
beste beentje voor om er voor te zorgen dat Vorden ook dit jaar weer een
sfeervol dorp is. De kerstmarkt is er weer. Een plaats waar u elkaar kunt ont-
moeten en waar de ondernemers van Vorden weer hun beste waren hebben
uitgestald.

Het dorp zal weer oplichten door alle kerstbomen die er staan. Dat is Vorden!
De plek om te winkelen en te genieten van al het moois. Een aantrekkelijke
kraslotenactie kan uw kerstvreugde nog eens verhogen.

De Vordense Ondernemers Vereniging wenst u een sfeervolle tijd en fijne
kerstdagen toe.

Voorzitter VOV: H.H, Kettelerij

Knip, plak, brei, haak of
versier een eigen sok tot
een prachtige kerstsok
waar de Kerstman een

attentie 'm kan stoppen.
De 3 mooiste sok-

makers/sters krijgen
een extra verrassing.
Breng je versierde sok

op zaterdag 14 december
naar onze marktkraam

op de kerstmarkt Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden.
Telefoon (0575) 55 06 66

met je naam,
telefoonnummer en

leeftijd erbij of op
maandag 16 december

In de winkel. Van 23 t /m
28 december kan je de

sok weer ophalen
in de winkel.

De 3 mooiste sok-
makers/sters krijgen

op 27 december
bericht thuis.

Veel knutselplezler.



Verrukkelijk vuurwerk!
Het is uit overlevering niet bekend of de Chinezen ook 'ooooh' riepen wanneer zij vuurwerk afstaken
om de boze geesten te verdrijven. Zoals zoveel uitvindingen staat ook deze op hun naam. Lang voor-
dat in Europa het buskruit werd ontdekt, wat een essentieel bestanddeel van vuurwerk is, staken zij
het al af bij hun religieuze feesten. Hoewel zij zeker hebben ingezien dat de vernietigende kracht er-
van van grote militaire betekenis kon zijn, hebben zij het destijds nooit voor oorlogsdoeleinden ge-
bruikt.

Het geheim van de kleuren

Het eenzame
sparrenboompje

In een land hier ver vandaan,
woonde koning Winter. Het
land van koning Winter was
een vreselijk koud land. Als het
er niet sneeuwde, dan vroor het
en als het niet vroor, dan waai-
de er een ijzige koude wind.
Daarom was koning Winter in
dat land koning en daarom ook
heette z'n land Winterland.

l

Alle mensen, dieren en bomen van
Winterland vonden het er heerlijk.
Ze hielden van de kou en ze von-
den het prachtig om in een dik
pak sneeuw te staan. En vooral nu
het tegen Kerst liep zag alles er
ontzettend gezellig uit. De men-
sen brandden lichtjes achter hun
beijzelde ramen. De dieren zoch-
ten afgevallen bladeren, om daar
hun holletjes en nestjes mee te
versieren en de bloemen en bo-
men deden erg hun best, om zo-

"" veel mogelijk sneeuw op hun
blaadjes en takken te verzamelen.
Ja, wat vonden ze het allemaal
toch een heerlijk land....
Allemaal?
Was echt iedereen tevreden met
de kou en de sneeuw? Nee, ergens,
aan de rand van het bos, stond een
sparrenboompje. Het was nog
maar een klein boompje en het
stond er helemaal alleen. Het had
geen vriendjes en het wilde ook
geen vriendjes hebben, want die
zwiepten takken vol sneeuw naar

* je toe.
Het sparretje hield niet van
sneeuw. Het had een hekel aan
kou en nog veel meer aan de ijzige
noordenwind. En nu, in de dagen
voor Kerst, had hij helemaal een
hekel aan de noordenwind, die erg
z'n best deed om zoveel mogelijk
kou en sneeuw naar de spar-
renboompjes toe te blazen. Het
sparrenboompje boog iedere keer
z'n takken, als er weer een nieuwe
windvlaag aankwam. Soms waai-
de de wind langs hem heen en

*• soms lukte het hem om een beetje
sneeuw van z'n takken af te schud-
den. Het sparrenboompje zuchtte
diep. Moest dat nou altijd zo door-
gaan? Moest hij zijn levenlang
vechten tegen sneeuw en kou? Het
sparretje liet z'n takken hangen.
Wat een vreselijk vooruitzicht!
"Hé", hoorde het sparretje plotse
ling naast zich "wat sta jij er zielig
bij. Ben je niet blij, dat het gauw
Kerstmis wordt? Wat is er met jou
aan de hand?"
Het sparretje wilde eerst niet kij-

^ ken, omdat hij dacht dat het een
ander boompje was. Andere boom-
pjes lachten hem toch altijd uit.
Maar toen hij heel eventjes zijn bo-
venste takken optilde, schrok hij.
Oei, daar stond geen ander boom-
pje. Nee, daar stond koning Win-
ter! Het sparretj e boog voor de ko-
ning en durfde niets te zeggen.
"Nou, vooruit, zeg eens wat",
sprak de koning ongeduldig.
"Waarom ligt er maar zo weinig
sneeuw op je takken? Moet ik

soms aan de noordenwind vragen,
of hij jou iets extra's wil sturen?"
"Oh., nee.. k..koning", stotterde
het sparretje verlegen. "Ik h., hou..
hè., helemaal niet van de noorden-
wind en nog minder van de
sneeuw, ik vind de kou akelig!" Zo,
dat was er uit. Als de koning nu
maar niet boos werd. Nee, ge-
lukkig, zijn gezicht stond heel
vriendelijk en wat zei hij daar
nou?
"Zeg, sparretje, als jij het zo vrese-
lijk naar vindt in ons Winterland,
moet je maar ergens anders gaan
wonen. Nee, haal nu nietje takken
op, want daar kan ik best voor zor-
gen. Het komt goed uit, dat het bij-
na Kerstmis is, want dan hebben
de mensen veel sparren- en den-
nenbomen nodig. Die gaan ze dan
versieren met lichtjes en gekleur-
de ballen en samen met zo'n
boompje vieren ze dan Kerst. En
als Kerstmis dan voorbij is, zetten
ze de boompjes in de tuin en ver-
zorgen ze goed, omdat ze ze vol-
gende jaar weer in huis willen ne
men. Wacht maar af, sparretje, ik
zegje alvast gedag. Tot ziens, als ik
weer eens langs kom waaien op
een grote sneeuwwolk."
Het sparretje wist niet wat hij er
van denken moest. Maar vóórdat
hij veel kon denken, voelde hij, dat
hij aan z'n wortels uit de grond
werd getrokken. De noordenwind
trok uit alle macht. Na een paar
minuten dreef het sparretje op de
noordenwind ver weg. Onder zich
verdwenen langzaam de bevroren
plassen en de sneeuwheuvels en
na een paar uur voelde het sparret-
je, dat de noordenwind hem los-
liet.
" Boem', hij lag op de grond.
"Oh", hoorde hij achter zich. "Jon-
gens een kerstboom! Die nemen
we mee, wij hebben er nog niet
een." Drie kinderen tilden het
sparretje voorzichtig op en droe-
gen het naar hun huis. Daar werd
hij in een grote emmer met aarde
gezet en 's avonds hingen de kin-
deren met hun vader de mooiste
ballen aan het sparretje z'n tak-
ken. Echte kaarsjes brandden even
later tussen z'n groen. Wat voelde
het sparretje zich gelukkig. Hij
straalde aan alle kanten, waardoor
de kerstballen nog veel mooier le-
ken.
De drie kinderen verzorgden hem
heel goed. Ze gaven hem steeds
water en toen hij na Kerstmis in de
tuin werd geplant, was hij al een
heel klein beetje gegroeid. Ach, zo
af en toe was het wel eens koud of
sneeuwde het, maar wat was dat
vergeleken bij Winterland? Nee,
het sparretje voelde zich uitste-
kend in de tuin van de drie kinde-
ren.
En als koning Winter een enkele
keer kwam kijken, vond hij een
heel tevreden sparrenboompje,
dat heerlijke Kerstdagen had ge-
had en zich verheugde op het vol-
gende jaar!

Wie vuurwerk zegt, denkt aan eve-
nementen waarbij de donkere hè
mei kleurrijk verlicht wordt door
veelsoortige uiteenspattende figu-
ren. Mensen kijken omhoog en
hun gezichten worden plotseling
even zichtbaar onder de rode, gele,
groene, gouden en zilveren kleur-
guirlandes. Het publiek steekt zijn
bewondering niet onder stoelen of
banken. Op oudejaarsavond, het
moment dat het oude jaar wordt
vervangen door een nieuw, gaan
we met z'n allen de straat om de
gekochte voorraad vuurpijlen en
knallers af te steken. Er zijn vele
soorten vuurwerk, verdeeld in drie
afdelingen. We hebben het groot-
vuurwerk, waarvan we de resulta-
ten bij speciale evenementen kun-
nen bewonderen, we zien het klei-
ne vuurwerk dat we tijdens de
jaarwisseling van 31 december
10.00 uur tot l januari 02.00 uur
mogen afsteken en er is vuurwerk
dat voor praktische doeleinden
wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij
het reddingswezen, voor signalen
en raketten voor reddingstoestel-
len, bij de landbouw om de vogels
te verjagen, in het leger als licht-
kogels enz.

Veiligheid
De veiligheidsvoorschriften op het
terrein van vuurwerkfabricage
kunnen niet streng genoeg zijn.
Ruim negentig procent van het
vuurwerk dat in ons land wordt in-
gevoerd komt uit China en vier
procent uit België en Luxemburg.
Het wordt aan strenge kwaliteits-
eisen onderworpen voordat het in
Nederland verkocht mag worden.
In totaal wordt in ons land onge
veer zeven miljoen kilo ingevoerd
tegen een uitvoer van circa l mil-
joen kilo.
Uit ons land wordt professioneel
vuurwerk geëxporteerd, dat alleen
door speciaal opgeleide en erken-
de specialisten mag worden afge
stoken. Nederlands vuurwerk gaat
voornamelijk naar België, Luxem-
burg en Polen. Het lijkt een beetje
tegenstrijdig maar er wordt in ons
land ook vuurwerk geproduceerd
dat in eigen land niet verkocht
mag worden. Het spul mag dan
wel vervoerd worden naar lan-
den waar de regelgeving minder
streng is.

Wat zit erin?
Het mengsel dat voor de verbran-
ding wordt gebruikt, het zoge-
naamde sas, bestaat uit diverse
zouten waaraan bindmiddelen
worden toegevoegd en harspro-
ducten om de verbranding naar
verkiezing te laten verlopen. Het
geheim van de prachtige kleuren
berust in het toevoegen van me
taalvijlsels, waaronder ijzer en
staal, zink en aluminium. Om be
paalde effecten te bereiken is de
vuurwerkfabrikant vaak genood-
zaakt om eerst een paar proef-
exemplaren te vervaardigen, om
na te gaan of er geen storingen op-
treden en de uitschietende kleur-
motieven wel op het juiste mo-
ment ontbranden en of er kans is
dat er problemen ontstaan.

Ontwerp
Een groot vuurwerk, ter waarde
van vele duizenden guldens, moet
zelfs helemaal ontworpen worden.
Een in tekening gebracht ontwerp
is onontbeerlijk, bovendien moet
het geheel in een bepaalde vorm
worden gegoten, er moet een ver-
loop zijn waarin een climax, valt
te onderkennen. Er zijn bepaalde
wensen van de opdrachtgevers
waar men rekening mee moet
houden en men verwacht ook niet

altijd hetzelfde, iets nieuws is vaak
een van de wensen.
In de meeste vuurwerkfabrieken
zijn uiteraard ook goede voorzie
ningen getroffen die ongelukken
moeten voorkomen en tegelijker-
tijd, wanneer er een ontploffing
mocht plaatsvinden, de gevolgen
beperken.

Uitvinder
Op de bekende vraag wie het bus-
kruit in Europa heeft uitgevonden,
is geen afdoend antwoord te ge-
ven. Een document uit 1326 ver-
meldt reeds kanonnen en kogels,
waarvoor zeker buskruit nodig is
geweest, maar wie het precies was
weet men niet. Kandidaten zijn de
Engelsman Roger Bacon, de Duit-
ser Albertus Magnus en de Duitse
monnik Berthold Schwarz, die
zelfs voor zijn vermeende uitvin-
ding een standbeeld in zijn ge-
boorteplaats Freiburg kreeg, waar-
op te lezen staat dat hij in 1354
zijn vinding wereldkundig maak-
te. Erg twijfelachtig, gezien het bo-
venvermeld document en het feit
dat er in 1340 al een kruitfabriek
in Augsburg stond. Belangrijker is
echter de invloed die het buskruit
in het toenmalige Europa had. De
gehele militaire techniek werd er
door veranderd en de samenleving
werd er door beïnvloed. Toch
duurde het tot de helft van de ne
gentiende eeuw voordat het zwar-
te buskruit verdrongen werd door
andere, krachtiger samenstel-
lingen. De datum van de uitvin-
ding wil echter nog niet zeggen
dat Europa de explosieve stoffen
daarvoor niet kende. De bekende
reiziger Marco Polo noemde reeds
in zijn geschriften over het verre
oosten de Chinezen die in staat
waren tot het maken van bliksem
en donder met helse middelen.

Hoe betoverend vuurwerk ook
mag zijn, met het afvuren ervan
moeten we zeer voorzichtig zijn.
Vooral op oudejaarsavond wil het
daaraan nog wel eens mankeren.
Vooral de jeugd wil nogal eens roe
keloos te werk gaan. Door de acties
van de Stichting Ideële Reclame
(SIRE) hebben we een aantal jaren
een daling in het aantal slachtof-
fers gezien. Tijdens de laatste jaar-
wisseling ging het echter weer
helemaal fout. Het is raadzaam
om als ouder en/of opvoeder ons
kroost goed in de gaten te houden
om te bewerkstelligen dat de ver-
rukking van vuurwerk echt voor
iedereen een voorspoedig nieuw-
jaar inluidt.

Het betere siervuurwerk
populair! \
In Nederland is vorig jaar voor
ruim 70 miljoen gulden aan vuur-
werk besteed. Dat is ongeveer
evenzoveel als het jaar daarvoor.
In de officiële handel is het aan-
deel aan siervuurwerk ten aanzien
van de knallers van 60 naar 80 pro-
cent gegaan. Wat geluidsoverlast
betreft is dit een gunstige ontwik-
keling maar siervuurwerk is wel
slechter voor het milieu. Door de
bank genomen zit er in vuurpijlen
aanzienlijk meer kruit dan in
knalvuurwerk.
De Stichting SIRE Stichting Ideële
Reclame heeft 25 jaar lang cam-
pagne gevoerd om te waarschu-
wen voor de gevaren van onveilig
gebruik van vuurwerk.

Illegaal vuurwerk
Het voorgaande geldt allemaal
voor de legale vuurwerkhandel. Er
bestaat echter ook nog een illegaal
circuit dat vaak uiterst gevaarlijk
materiaal verkoopt. Een groot deel
daarvan wordt in Nederland ver-
vaardigd. Door verschillende regel-
geving in de ons omringende lan-
den bestaat er een illegale vuur-
werkhandel.

Vuurwerktoerisme
Een groot aantal ongevallen vond
plaats vóór 31 december en de
meeste slachtoffers vielen in de
leeftijdscategorie tussen tien en
negentien jaar. Het meeste letsel
werd veroorzaakt door rotjes, strij-
kers en meervoudige klappers. De
vuurwerkverkopers in de grens-
streken hebben de laatste jaren
hun omzet zien dalen. Zij zien veel
van hun klanten de grens overste
ken naar de concurrentie in België
en Duitsland. Honderden vuur-
werktoeristen gaan in de buurlan-
den op zoek naar goedkoop maar
gevaarlijk of in hun ogen mooiste
vuurwerk. In België bestaan veel
minder strenge regels wat vuur-
werk betreft. Bekende trekpleister
is Baarle Hertog/Baarle Nassau. In
december zijn daar veel 'gewone'
winkeltjes omgebouwd tot vuur-
werkpaleisjes. Ze liggen vol met
allerhande kanonslagen, zwarte
weduwen en andere gevaarlijke
troep.

Elk jaar wordt er veel illegaal vuur-
werk in beslag genomen door de
politie, maar er is geen houden
aan. Er wordt gepraat over een uni-
forme regelgeving op Europees ni-
veau maar België en Duitsland
houden vooralsnog de boot nog af.
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Een puzzelkluif voor de feestdagen
HORIZONTAAL: l pi. in Zeeland; 10
boom; 14 bel; 19 aardig; 28 pi. in
Overijssel; 29 luizenei; 30 provisie;
33 order; 37 denkbeeld; 38 hoofd-
telwoord; 40 editie; 42 spel; 44 lek-
kernij; 45 kostuum; 47 warboel; 49
impair; 51 titel; 52 dakrand; 54 ne-
odymium; 55 verdragen; 56 drank;
58 scheepsverblijf; 59 treffen; 61
niet even; 62 nieuw; 63 burcht; 65
daar; 67 bloeimaand; 68 soort; 70
doezelig; 72 insect; 73 kookgerei;
74 Engelse taxi; 76 rivier in Italië;
77 bij; 78 lastdier; 81 bergpas; 83
gebladerte; 85 groente; 86 over-
heid; 90 uitroep; 91 foedraal; 93 ar-
riveren; 95 huiverig; 96 loopstok;
98 hoofd telwoord; 99 strowis; 101
gedeelte; 103 en andere; 105 abces;
107 snavel; 109 egaal; 110 lansier;
112 persoonlijk vnw.; 113 boord-
sel; 116 lidwoord; 117 Europeaan;
119 paradijsappel; 121 bamboe-
fuik; 123 heester; 124 siertorentje;
125 glaswerk; 127 mondstuk; 128
in loco; 129 insect; 130 onderne-
mingsraad; 132 tokkelluit; 134
drank; 135 gesteente; 136 rivier-
arm; 137 hectare; 138 haarpluk;
140 domina; 141 kaak; 142 vogel;
144 ledemaat; 146 fortuin; 148 be-
keuring; 149 landstreek; 151 speel-
kaart; 153 tempel; 156 scienceficti-
on; 157 voorz.; 159 voordeel; 160
bevestiging; 161 emeritus; 163
hardware; 166 tijdsruimte; 167
vlaktemaat; 168 fietssleutel; 170 ri-
vier in Duitsland; 172 bergplaats;
173 hoekpilaar; 175 familielid; 176
ongezond; 178 bijbelse plaats; 179
Europa cup; 181 heus wel; 182 kle-
dingstuk; 183 appelsap; 184 van
andere mening; 186 persoonlijk
vnw.; 187 achter; 188 atoomgroep;
189 reeks; 190 sneeuwschaats; 191
in de; 192 ten slotte; 193 in plaats
van; 194 ongeveer; 195 kunstwerk;
196 vaartuig; 197 Griekse letter;
199 adviesraad; 201 erfelijkheids-
drager; 203 numero; 205 boom;
206 als onder; 207 zeehond; 209 in-
houdsmaat; 211 jong dier; 212 lof;
214 persoonlijk vnw.; 216 strijdgo-
dinnen; 219 baardje; 221 hemelli-
chaam; 222 kledingstuk; 225 onge-
rept; 226 metaalslak; 227 oosterse
citadel; 229 komkommer; 231 bij-
beldeel; 232 neon; 234 voorgevel;
235 tweetal; 237 uitgesloten aan-
sprakelijkheid; 238 sine loco; 240
snaarinstrument; 243 Europeaan;
245 kookgerei; 246 meester; 249
droogoven; 251 maal; 253 graanaf-
val; 255 voortdurend; 256 koord;
257 pi. in Rusland; 258 kolk; 260

schaaldier; 262 dierengeluid; 263
lengtemaat; 264 rakel; 265 mar-
terachtige; 266 uitkering; 268 stuk
hout; 270 deutel; 272 klasse; 273
speelgoed; 274 de jongere; 275
reeds; 276 Europeaan; 277 bloem;
278 vuil; 279 trek; 280 van af; 281
lumen; 282 bedrog; 283 grond-
soort; 285 theorie; 288 kraan; 290
vogel; 292 stier; 293 kus; 294 disc-
jockey; 295 let wel; 297 beurtzang;
299 wiel; 301 modder; 302 plantje;
303 dierengeluid; 304 rekenopga-
ve; 306 spijskaart; 308 ginds; 309
materie; 310 klef; 311 wagen; 313
pi. in Limburg; 315 militair; 317
hetzelfde; 318 nakroost; 321 dicht-
stuk; 323 oude maat; 325 huns in-
ziens; 326 Europese hoofdstad;
329 nadruk; 331 kameraad; 334
sappig; 336 klimaattype; 338 deca-
liter; 339 streling; 340 verschiet;
343 schoolonderzoek; 344 het-
welk; 345 vr. munt; 346 boom; 348
deel v. India; 349 familielid; 351
waterstand; 353 laus Deo; 355
voedster; 358 vistuig; 360 zang-
noot; 361 met name; 362
schreeuw; 363 bezitttelijk vnw.;
364 werkplaats; 365 millimeter;
366 pijnkreet; 368 een en ander;
369 voermanroep; 370 pijn; 371
hectare; 372 rund; 374 volksver-
maak; 376 woning; 379 hoefdier;
383 vermindering; 386 vloedbewe-
ging; 388 Frans lidwoord; 389 ge-
reedschap; 391 golfterm; 393 mag-
ma; 394 knaagdier; 396 pronkziek;
397 verbond; 398 gebak; 400 vet;
402 zuivelproduct; 405 kiloliter;
407 persoonlijk vnw.; 408 hoofd-
telwoord; 410 voegwoord; 411
waaronder; 412 verdoving; 416
manlijk dier; 417 ver; 419 voorma-
lig eiland; 421 roofdiertje; 423
sprookjesfiguur; 426 nattig; 427
oorvijg; 429 eerwaarde heer; 431
vuurtje; 433 vr. maat; 434 kleur;
436 sleepnet; 437 durf; 439 lek-
kers; 442 beursterm; 443 onder-
gang; 444 zangnoot; 445 wat; 447
ovenkrabber; 449 vaas; 450 tuinge
reedschap; 451 opgeld; 453 droge;
455 hemellichaam; 457 compag-
nons; 458 viskaar; 460 gouverneur-
generaal; 461 strafbetaling; 462
houtrot; 464 eenmaal; 465 helle
veeg; 467 barium; 468 bloedvat;
469 wier; 471 afkerig; 472 Ruimte-
lijke Ordening; 474 voegwoord;
475 handvat; 477 dwarshout; 478
debet; 479 bijbels figuur; 481 Ned.
Olympisch Comité; 484 middel-
man; 486 Bretonse zang; 488 wijd;
490 sprookjesfiguur; 492 bandre-

corder; 496 stel; 498 tegenover;
499 rivier in Schotiand; 501 diep-
zwart; 502 overkapping; 503 af-
gunst; 505 bij voorbaat dank; 507
begroeide zandgrond; 508 titel;
509 groente; 511 brij; 512 vorig
jaar; 514 land in Afrika; 516 paard;
518 horizon; 519 walkant; 522 al-
daar; 524 nachtkleding; 525 selde-
rij; 526 meisje; 529 soort motor;
531 keelgeluid; 533 pi. in Fries-
land; 534 volgen; 537 nikkel; 538
troep; 539 gast; 541 pi. in Zuid-Hol-
land; 544 omhelzing; 547 muziek-
genre; 548 buidel; 550 hond; 551
peulvrucht; 552 bekken; 553 kerst-
brood.

VERTICAAL: 2 zangnoot; 3 visgerei;
4 teken; 5 rivier in Zwitserland; 6
familielid; 7 erfelijkheidsdrager; 8
etage; 9 soort lama; 10 heilige; 11
Europese hoofdstad; 12 zilver; 13
opschudding; 14 etenbereider; 15
langspeelplaat; 16 reukwater; 17
krypton; 18 guur; 20 legerafdeling;
21 wereldtaal; 22 watervogel; 23
weigering; 24 gelijk; 25 streep; 26
boom; 27 eetgelegenheid; 30 ge-
vangenis; 31 kelner; 32 Rode Kruis;
34 anno Christi; 35 manlijke vogel;
36 tóppengeluid; 39 kleur; 41 roei-
pen; 43 geweidragend dier; 44
scheepstouw; 46 water in Noord-
Brabant; 48 droog; 50 pluspunt; 51
moeder (Fries); 53 schaal; 55 deel v.
Gelderland; 57 niets; 58 raam-
scherm; 60 walvis; 62 zelfkant; 64
kokertje; 66 zangnoot; 67 pi. in
Frankrijk; 69 af en toe; 71 zeil; 72
ogenblik; 73 plaats; 75 ledemaat;
76 bijvoorbeeld; 77 kleurstof; 79
dierengeluid; 80 persoonlijk vnw.;
82 vergrootglas; 84 waterdier; 85

voorgeslacht; 87 persoonlijk vnw.;
88 in opdracht; 89 goal; 92 weinig;
93 bouwval; 94 draaikolk; 96 ha-
mer; 97 schenkpijp; 98 huiswerk;
100 gedienstige; 101 maaimes; 102
de onbekende; 104 luiaard; 106 Ier-
land; 108 oeververbinding; 109
gierigaard; 111 weg met bomen;
112 westerlengte; 114 rubidium;
115 dieren verblijf; 117 brok; 118
waskuip; 120 ongeschonden; 122
voorteken; 123 platzak; 124 tere;
125 koningstitel; 126 Europees wa-
ter; 129 reukwerk; 131 pi. in Zuid-
Amerika; 133 Regeringsregle-
ment; 136 aldus; 137 vogel; 139
voorkeur; 141 vogel; 142 Europese
taal; 143 voortreffelijk; 145 nevel;
147 strik; 148 schors; 149 door-
braak; 150 lekkernij; 152 traag;
153 rijtuig; 154 bevel; 155 oever;
156 peilstift; 158 grappenmaker;
160 kledingstuk; 162 rog; 163 go-
din; 164 voor de middag; 165 inte-
rest; 166 precies; 169 centrale an-
tenne-inrichting; 171 Rijksuniver-
siteit; 172 uitgeteld; 174 pi. op
Ameland; 177 geldla; 180 wreed;
181 bijl; 185 pi. in België; 186 ma-
troos; 197maalinrichting; 198 tod;
200 landelijk; 201 dag v.d. week;
202 stonde; 204 Griekse letter; 206
bloeiwijze; 207 toeloop; 208
vrucht; 210 aanwijzend vnw.; 211
slang; 212 bijbelse vrouw; 213 tijd-
rekening; 215 loopvogel; 216 voor-
schrift; 217 hals; 218 teugje; 220
luchtvaartmaatschappij; 221 Zijne
Kon. Hoogheid; 222 houtsoort; 223
pacht; 224 titel; 225 neerslag; 228
bezittelijk vnw.; 230 weidegewas;
233 top; 236 loofboom; 239 loof-
boom; 241 dreumes; 242 vlucht-
heuvel; 244 ruitertje; 245 kluit;
246 verheven; 247 en wel; 248
maaltijd; 250 kan; 252 vogel; 254
partijtje; 255 nievers; 256 vat; 257
hoofddeksel; 259 huisraad; 261
omwoners; 264 sieraad; 265 god-
heid; 267 walvisbaard; 269 wenk;
271 kleefmiddel; 272 lijst; 273
zaadkorrel; 274 manteltje; 281
boemelaar; 282 gril; 283 bladeren;
284 eikenschors; 286 water in Ut-
recht; 287 slank; 289 amfibie; 291
aimabel; 292 gereedschap; 293
boord; 294 kledij; 296 manlijk
dier; 298 knevel; 300 groet; 302 mi-
litair; 303 te paard; 305 zonne-
scherm; 307 uitvoerend musicus;
309 autoped; 310 aanwensel; 312
vermogend; 314 notitie; 316 wilde
haver; 317 afgod; 318 helaas; 319
et cetera; 320 grootmoeder; 322
voorz.; 324 lijfspreuk; 325 succes-

nummer; 327 nummers; 328 rivier
in Noorwegen; 329 sketch; 330
naar aanleiding van; 332 vat; 333
vis; 334 muzieksoort; 335 Verenig-
de Staten; 337 vruchtennat; 341
godin; 342 donkerte; 345 ambte-
lijke aantekening; 347 onbepaald
vnw.; 350 pf. in Friesland; 352 Eu-
ropese hoofdstad; 354 zodoende;
355 getemd; 356 eskimovaartuig;
357 pi. in Groningen; 359 honing-
drank; 360 spirit; 361 strijdgewoel;
365 met medewerking van; 367
eenkleurig; 372 spitsboog; 373
deel v. Groot-Brittannië; 375 vaar-
water; 376 staaknet; 377 tongbe-
weging; 378 spil; 380 persoonlijk
vnw.; 381 plaats op de Veluwe; 382
rivier in Rusland; 384 Turkse titel;
385 sluiting; 387 Ned. rivier; 390 ri-
vier in Polen; 391 voorz.; 392 larve;
395 hoofddeksel; 398 bijbels lied;
399 aarzeling; 401 medicijn; 403
ruiker; 404 bijbels figuur; 406 pi.
in België; 408 grafsteen; 409 rustte
ken; 411 luchtstroom; 413 hevig;
414 geestdrift; 415 voederbak; 418
koffiedik; 420 radon; 421 pier; 422
holle; 424 briefaanhef; 425 pijn-
lijke; 428 landbouwer; 430 bak-
mengsel; 432 koekje; 434 opening;
435 melkklier; 436 jong dier; 438
trots; 440 vruchten; 441 groente;
443 militair; 444 beest; 446 techni-
sche universiteit; 448 snede; 449
grein; 450 veevoer; 452 incom-
pleet; 454 vogel; 456 aan boord;
457 muziekschijfje; 459 akelig;
461 zeemerk; 463 vrouwelijk dier;
466 vervelend; 468 batterij; 470
maanstand; 471 wettelijke aan-
sprakelijkheid; 473 oudejaarsge-
bak; 475 walvis; 476 loop; 478
vroomheid; 480 in persoon; 482
uitroep; 483 vrucht; 484 omslag;
485 soort onderwijs; 487 legerafde
ling; 488 zangstem; 489 dam; 491
getij; 493 vogelproduct; 494 hoen;
495 pi. in Ierland; 497 zoogdier;
500 eenheid v. helderheid; 501 be
taalwijze; 502 gever; 504 rustbank;
506 Europeaan; 507 kledingstuk;
510 tijdperk; 512 kledingstuk; 513
tegen; 515 mand; 517 getalletter;
520 Vereniging van Ned. Gemeen-
ten; 521 kleur; 523 Griekse letter;
526 slaapje; 527 hert; 528 drank;
530 bijbeldeel; 531 militair; 532
zeilschip; 533 in memoriam; 534
uitroep; 535 Spaanse uitroep; 536
vochtig; 538 stopsignaal; 540 zang-
noot; 542 lidwoord; 543 Rijkswa-
terstaat; 545 soort onderwijs; 546
Rijksgrond; 547 selenium; 549 se
lenium.

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

.. De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag 11 januari 2003 met vermelding in de linker-
le priJS: bovenhoek van KRUISWOORDPUZZEL aan:

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

Naam:
2e prijs:

€10,-
Adres:

Woonplaats:

Oplossing:

3e prijs:

€7,-
re t/m 10e prijs:

€5,- Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.
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Makelaardij wenst u het
allerbeste toe m het huis dat

\lprecies bij u past, ook tn 2003

p.s. Heeft u neg niet ze 'n huis ?
Kern dan eens bij ons langs fff

Borcu/osetveg 68
7261 NK RuuHa
Tel. 0573-454027

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Se Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. 0575-552243 - www.deherbergvorden.nl

_:-

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN DECEMBER:
19 december : 15.00 uur OPEN
24 december : vanaf 17.00 uur GESLOTEN
25 december : vanaf 16.00 uur OPEN
26 december : vanaf 11.00 uur OPEN
31 december : Oudejaarsspelen 18.00 uur GESLOTEN

NIEUWJAARSNACHT 1.00 uur OPEN

Silvesterparty m.m.v.

DJ Michel Oliver
Kaarten in voorverkoop

NIEUWJAARSDAG 16.00 uur OPEN

's avonds

KAS BENDJEN
Kaarten in voorverkoop

CAFÉ • RESTAURANT • ZALEN

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

diverse salades en puddingen
Gaarne vroegtijdig bestellen vóór 17 december.

De familie Van Tuil en medewerkers
wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2003

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding

voor de sportieve

man en vrouw

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

Wij wensen u allen fijne feestdagen
en een goed begin van 2003.

Simto's c w „
Feestdagen??...

Cfltêf fff0 Ploeteren in de keuken??

Broekweg 5
7255 KP Hengelo Gid

Tel. (OS7S) 46 45 32
of 06-1211% 24

Welnee!!!

Bestel nu tijdig uw salades, hapjes,

maaltijdcomponenten, buffetten

en sta m p potten!

Dan worden ze op het juiste tijdstip

bij u thuisbezorgd.

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

wenst al zijn klanten gezellige Feestdagen
en een goed 2003 toe.
Wij verzorgen ook voor u in het nieuwe jaar
- warme meeneem-maaltijden
- koude en warme buffets
- snack-schotels

Afhalen van salades en ijstaarten:
24 en 31 december tot 17.00 uur.

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

IS GOED EN BLIJFT GOED, OOK IN 2003
Heidi, Debbie, Emma, Tessa, Nienke, Anneke, Wouter en Ton



SALADE
voor de feestdagen?

ACAMPING
KLEINE STEEGE

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

Graag vroegtijdig bestellen.
Thuis bezorgen kan.

Wij wensen u fijne feestdagen

Lekker, niet duur en
kindvtiendelijkü

Daarvoor gaat u op Tweede Kerstdag naar:

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Wij serveren u vanaf 12.00 uur een heerlijk

PANNENKOEK-
KEUZE-MENU

(3-gangen)

Volwassenen € 15,00
kindermenu's van € 7,00 en € 5,00
Voor de kinderen ligt er een kerstcadeautje klaar.

Wij raden u aan tijdig te reserveren.

Tevens kunt u bij ons vlees- en vissalades
bestellen voor de kerstdagen

en oud en nieuw vanaf £ 5,00 p.p.

OP 24, 25, 30 EN 31 DECEMBER EN OP
l JANUARI 2003 ZJJN WJJ GESLOTEN.

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

FAM. KEMPERMAN-NEKKERS
Ruurloseweg 64, Vorden

Telefoon (0575) 55 62 89

voor paar schaatsen
Op vertoon van deze bon:
van 21 december tot 5 januari
huur schaatsen € 5.-/dag (ipv € 8,-)
óf 2e paar schaatsen gratis huur
Ook klapschaatsen!

Wij wensen iedereen een gezond en sportief nieuwjaar.

Netwerkweg 7 Vorden Tel.: 0575-554228 X

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
en AÖVÏES

Hovenie

en med

Wij wensen u
fijne Kerstdagen
en een gezond 2003

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

Dorpsstraat 30 • Vorden
Kopso/on Te/. (0575) 55 M 23

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

ha.a.r r» h LJ i cd r~z o rg i n

Zowel voor dames als heren

wenst u
Prettige Feestdagen

en een
Gezond en Voorspoedig

2003

Sfeervolle feestdagen
en een gezond en

zonnig 2003 wenst u

HEGRQ)
parket en zonwering

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

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO!

Wij wensen u
prettige Kerstdagen

en een gezond
en sportief 2003

Indoor Sport Vorden

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

Kwalitaria de Buurman
is gesloten van 23 december t/m 2 januari

Arjan & Coby
en medewerkers

wensen u
fijne Kerstdagen

l/l/e zien u graag in 2003 bij

ood for all
Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

Brandenbarg
vlees-, vee- en
varkenshandel

wenst haar clientèle

prettige Kerstdagen
en gelukkig Nieuwjaar

jT3) BRANDENBARG gTfr
•iwS vee-,vtees- en varkenshandel ^R>

Hoogstraat 7, 7227 NB Toldijk. • Tel. (0575) 52 15 70



Deze eeuw nog
weinig winterkou!

Een koude, strenge winter lijkt de laatste jaren verder weg dan
ooit. Een winter, waarin sneeuw en ijs domineren en de tempera-
tuur voor langere tijd beneden nul daalt zou vooral de ijsliefheb-
bers goed uitkomen. Schaatsen op natuurijs is voor veel mensen
een speciale belevenis. Niet zonder weemoed zullen de schaatslief-
hebbers ook denken aan de laatste elfstedentochten in Friesland.
Die werden gehouden in 1985,1986 en 1997. De laatste van 4 janua-
ri 1997 trok niet alleen duizenden deelnemers, maar ook een zeer
groot televisiepubliek. In de vijf winters daarna bleef een langduri-
ge strenge vorst vrijwel uit. De laatste winter (2001-2002) was heel
erg zacht. Op zaterdag 2 februari 2002, de trouwdag van kroonprins
Willem-Alexander en prinses Maxima, werden overal in het land
temperaturen tussen de 18 en 20 graden gemeten.

Meer hete zomers dan strenge winters
Zonliefhebbers komen in Neder-
land doorgaans meer aan hun
trekken dan sneeuw- en ijsfana-
ten. Nederland is zeker geen land
met een tropisch klimaat, maar
onze zomers mogen er soms zijn.
Wie de gegevens over de zomers

r- en winters in de voorbije eeuw
goed bestudeert, kan niet anders
concluderen dat strenge winters
in Nederland veel minder voorko-
men dan warme zomers. In de
twintigste eeuw, die pas enkele ja-
ren achter ons ligt, kwamen de
meeste strenge winters voor in de
jaren veertig. Dat is dus inmiddels
meer dan zestig jaar geleden. De
winters van 1940,1941 en 1942 be-
horen tot de koudste van de twin-
tigste eeuw.
De absolute topwinter was die van

^ 1947, een winter die overigens al
in december van 1946 begon. In
geen enkel decennium van de vori-
ge eeuw werden vier of meer stren-
ge winters gehaald. De jaren veer-
tig zouden wat dat betreft ongesla-
gen blijven. Het tragische was wel
dat het tijdens de winters van 1941
en 1942 (steeds vanaf januari gere-
kend) oorlog was, toen de kolen op
de bon waren. Dat drukte de
sneeuw- en ijspret natuurlijk ten
zeerste. Veel mensen leden onder
de zware kou en dat was zeker ook
nog zo in de winter van 1946-1947,
de strengste van allemaal. Na de
bevrijding van Nederland in mei
1945 was er nog jaren sprake van
armoede en gebrek bij een aan-
zienlijk deel van de bevolking. De
barre winter van 1947 kwam dan
ook voor velen jaren te vroeg. Pas
in de jaren vijftig ging de welvaart
er langzamerhand op vooruit. De
enige winter uit de vijftiger jaren
die als een topper mocht gelden,
was die van 1956. Ook de zestiger

jaren brachten slechts één strenge
winter voort, namelijk die van
1962-1963.Veel sneeuw en barre
temperaturen kenmerkten deze
winter. De elfstedentocht in 1963
vond plaats onder welhaast Siberi-
sche omstandigheden. Opmerke-
lijk is ook dat de jaren zestig van
de vorige eeuw geen topzomer
voortbrachten.

Drie op een rij
In de jaren zeventig was het aan-
tal topzomers- en winters ook
schaars. Er waren twee topzomers,
te weten die van 1975 en 1976. Ju-
ni van 1976 was de heetste maand
van de eeuw. Hoewel de winter
van 1970 met veel sneeuw en ijs
met de kerstdagen "ouderwetse"
trekken vertoonde, zou het tot
eind 1978 duren, alvorens einde-
lijk weer eens een zeer strenge
winter ons land ging domineren.
Wekenlang regeerde Koning Win-
ter met botte kracht. Grote delen
van het land werden geteisterd
door enorme sneeuwval en na de
jaarwisseling van 1978-1979 ging
het zeer hard vriezen en ijzelen.
Veel Nederlanders voelden zich
overvallen door de barre kou, die
zij voor het laatst in 1963 hadden
meegemaakt.
Dan de jaren tachtig. Die zouden
wat zomers en winters betreft voor
een verrassing zorgen. Mooie zo-
mers waren er in de jaren tachtig
meer dan in de overige decennia
na de Tweede Wereldoorlog. De zo-
mers van 1983 en 1989 rekenen we
tot de top, maar ook in 1982 en
1986 liet de zon zich veel zien.
Ook de ijs- en sneeuwliefhebbers
in Nederland kwamen in de jaren
tachtig aan hun trekken. Drie
strenge winters op een rij, in 1985,

1986 en 1987, steeds vanaf januari
gerekend. Vooral de winter van
1985, die direct na de jaarwisse-
ling begon, mocht er zijn. Veel
sneeuw en lage temperaturen.
Voor het eerst sinds tweeëntwintig
jaar was er weer een elfsteden-
tocht. En eenjaar later zowaar een
herhaling van het Friese schaats-
festijn. Overigens was de winter
van 1986 minder streng dan die
van 1985. Pas in februari ging het
echt vriezen, zodat pas aan het
eind van de maand het ijs sterk ge-
noeg was om een elfstedentocht
mogelijk te maken. De winter van
1987 speelde zich voornamelijk af
in de maand januari. Een snerpen-
de oostenwind zorgde voor barre
temperaturen. Op het nippertje
ging een derde elfstedentocht niet
door.

1996 winterjaar
Geel anders verliepen de jaren ne-
gentig. Wat zomers betreft verliep
dit decennium weer positief. In
geen enkel decennium van de vori-
ge eeuw waren er zoveel mooie,
zonnige zomers als in de jaren ne-
gentig. Slechts de zomers van 1993
en 1996 kwamen niet boven het

gemiddelde uit. De zomers van
1992, 1994, 1995 en 1999 waren
toppers. Terwijl de zomers van
1990, 1991 en 1997 de sub-top
haalden. Pover stak daarbij het
aantal strenge winters af. Dat wa-
ren er slechts twee en die concen-
treerden zich voor een groot deel
in 1996. Na een koude jaarwisse-
ling ging het in januari 1996 pittig
vriezen en koud bleef het ook in fe-
bruari. Tot een Friese elfsteden-
tocht kwam het niet, maar de me
ningen over de juistheid van dat
besluit waren verdeeld.
Zowaar ging het in december
19%, dus aan het begin van de vol-
gende winter, weer fors vriezen. Al
voor de kerstdagen begon men
over een elfstedentocht te praten.
Op zaterdag 4 januari 1997 ging
deze tocht van start en dat zou de
tot nog toe laatste elfstedentocht
zijn. Noch de winter van 1998,
noch die van 1999 kon de ijslief-
hebbers in vervoering brengen. De
eerste winter van de nieuwe eeuw
bracht weinig vorst maar de win-
ter van 2000-2001 zou veel sneeuw
brengen, vooral rond de kerstda-
gen. De winter van 2001-2002, de
laatste, was van het zachte soort.
Bijzonder zacht was vooral de

maand februari. Op de dag van
"het huwelijk" was het rond de
twintig graden. Qua temperatuur
kunnen de winters dus erg ver-
schillen. De laagste temperatuur
die de vorige eeuw is gemeten was
24,8 graden en werd gemeten op
27 januari 1942. De hoogste tem-
peratuur die tijdens een winter
werd gemeten bedroeg vijftien
graden boven nul en wel op 13 ja-
nuari 1993.

De strenge winters van de vo-
rige eeuw waren het koudst
in januari. De winters van
1942, 1947, 1963, 1979, en
1985 zijn daar voorbeelden
van. Sommige winters waren
het koudst in december. Een
voorbeeld daarvan is die van
1996, zodat er al begin ja-
nuari een elfstedentocht kon
worden gereden. Een nog
treffender voorbeeld van een
ijskoude decembermaand is
die van 1933. Toen werd de
elfstedentocht zelfs al in de
cember gereden en dat is
daarna niet meer gebeurd.

Kerstboom en kerststal
Kerstmis is het sfeervolste feest van het gehele jaar. Het is een hui-
selijk feest en het karakter dat we er aan geven is ongetwijfeld van
zeer grote betekenis. Het verdiept het wezen van het feest. We heb-
ben sfeer nodig en dit hebben we door de eeuwen heen trachten
te bereiken door het aanbrengen van versieringen. Dit is uitge
groeid tot de kerstviering van dit moment. De een doet het wat
uitbundiger dan de ander, maar iedereen doet er aan mee.

Spar het symbool van terugkerend leven

Over het gebruik van de spar als
kerstboom zijn veel verhalen in
omloop. Algemeen is de theorie
dat vele gebruiken hun oorsprong
vinden in de boomcultus van de
oude Germanen. Zij vereerden bo-
men en de spar nam daarbij een
bijzondere plaats in. Dit hield ver-
band met het feit dat het een
boom is die het gehele jaar groen
blijft. Terwijl bijna alle bomen
hun bladeren laten vallen blijft de
spar 'eeuwig jong' en groen. Zo
moest volgens de Germanen deze
boom wel zeer bijzondere eigen-
schappen bezitten.
Een ander verhaal is dat de boom
een imitatie is van de zogenaamde
'boom des levens', die de kruis-
boom symboliseert en die voor-
kwam in de Middeleeuwse myste
riespelen. Ook wordt veronder-
steld dat de kerstboom een navol-
ging is van de 'paradijsboom', die
de Middeleeuwse kerkgangers in
het portaal van de kerk vonden en
die daar was geplaatst ter herinne

ring aan het daarbij behorende
verhaal betreffende de appel die
door eva van deze boom zou zijn
geplukt.
In elk geval is de boom het sym-
bool van het terugkerend leven,
die ons moed moet geven in de
donkerste tijd van het jaar.

Duitsland
Het gebruik van de kerstboom
stamt uit Duitsland en kan op een
minder lange traditie bogen dan
velen veronderstellen. Een paar
eeuwen geleden kende men de
kerstboom in Nederland niet of
nauwelijks. De oostelijke provin-
cies zijn het eerst begonnen met
het plaatsen van een kerstboom.
Het heeft echter maar enkele tien-
tallen jaren geduurd voor het ge
bruik over het hele land was ver-
spreid.
Het gebruik van de kerstboom is in
de loop van de jaren een eigen Ie
ven gaan leiden, apart van de reli-

gie. Dit geldt over het algemeen
ook voor allerlei andere kerstver-
sieringen.

De kerststal
Ook de kerststal vinden we in de
kersttijd in vele huiskamers. Ook
hier kunnen we spreken van een
oud gebruik. Door Franciscus van
Assisi werd al een kerststal ge
bouwd. Hij vierde kerstmis zo
realistisch mogelijk, met een echte
kribbe met hooi, een os en een
ezel.

Door middel van de kerststal
wordt de Christelijke gedachte bij
het kerstgebeuren zo plastisch mo-
gelijk uitgebeeld. Maar zowel in
het heden als in het verleden wa-
ren er en zijn er uitbeeldingen die
sterk uiteen lopen.
Om te beginnen zien we stallen en
grotten. Het gebruik van de grot
vindt zijn oorzaak in de beschrij-
ving van Christus' geboorte in het
zogenaamde 'pseudo-Matheüs-
evangelie, waarin sprake is van
een grot, waarin Jozef en Maria af-
dwaalden op hun tocht naar Beth-
lehem.
Wat betreft de aanwezigheid van
een os en een ezel staat niets his-
torisch vast. Het is niet ondenk-
baar dat het hier om een symboli-
sche voorstelling gaat. De os als
het reine dier en de ezel als het
onreine dier.



KLEURPLAAT
Wie kleurt er mee?

\
Ie prijs € 12,50 • 2e prijs € 7,- • 3e prijs € 5,- • 4e t/m 15e prijs € 2,50
Wanneer jullie er mee klaar zijn, doe hem dan in een enveloppe met de vermelding van 'Kleurplaat' en stuur hem naar Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Voor zaterdag 11 januari 2003. Wel voldoende postzegels plakken: € 0,39.

Brollj k Korsttest

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



Kokkerellen
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voor de

feestdagen
De Kerstdagen zijn bij uitstek

m de feestelijke dagen waarop
veel "groot vlees" klaar ge-
maakt wordt. Het is dan beslist
noodzakelijk dat we goed vlees
kopen. Dit is een zaak van ver-
trouwen en het is daarom be-
langrijk dat we naar een goede
slager gaan. Voor de boeuf kun-
nen we een schouder- of een
staartstuk gebruiken. Dit is
mals vlees dat we goed gaar
kunnen stoven.

Boeuf
X

BENODIGDHEDEN: Een schouder-
of staartstuk van l kilo, 1/2 l rode
wijn, l eet/, wijnazijn, l preitje, l
wortel, l stuk selderieknol, l teen-
tje knoflook, 2 laurierbladen, zout
en peper, 10 gr spek, 30 gram bo-
ter, l ui, l wortel, 1/4 selderieknol,
l eet/, bloem, crème fraiche.

Wrijf het vlees in met zout en pe-
per in leg het in een diepe schaal.
Doe de wijn en de azijn in een pan.
Snijd alle groenten fijn en doe ze

* samen met de kruiderijen bij het
wijn/azijnmengsel. Laat dit 10 mi-
nuten zachtjes koken en daarna
afkoelen. Als de marinade weer
koud is, giet u deze over het vlees.
Zet de schaal 2 dagen op een koele
plaats. Keer het vlees een of twee
keer per dag om.
Snijd het spek in blokjes en bak
het in de boter even op. Schep het
spek uit de pan en bak in het
achtergebleven vet het vlees snel
bruin. Haal het even uit de pan en
fruit de fijngesneden groenten

f flink op. Strooi er een volle eetle-
pel bloem over en blus als de
bloem gebruind is de zaak af met
een deel van de marinade. Doe het

vlees met de spekblokjes terug in
de pan en laat het in de oven (180
gr) of op het fornuis in twee uur
zachtjes gaar worden.
Neem het vlees uit de pan en laat
het even bekomen. Daarna in dun-
ne plakken snijden en dakpansge-
wijs op een platte schaal leggen.
De braadsaus zeven en eventueel
met wat van de marinade aanvul-
len en naar smaak zout en peper
toevoegen. Van het vuur af roert u
er nog enkele lepels crème fraiche
door. Doe een paar lepels van de
saus over het vlees en geef de rest
er apart bij. Hierbij past aardap-
pelpuree en broccoli. Het is ook
heel lekker om er boulettes (knoe-
dels) bij te serveren en een salade
van ijsbergsla en even opgekookte
en weer afgekoelde abrikozen en
rozijnen.

Roulettes
BENODIGDHEDEN: 6 sneden oud
wittebrood, l eetl. fijn gesneden
peterselie, 50 gr boter, 100 gr
bloem, 2 eieren, melk, l kippen-
bouillonblokje.

Snijd het wittebrood in blokjes.
Hak de ui fijn en fruit deze in de
boter glazig. Doe het brood en de
peterselie er bij en bak dit even op.
Maak van bloem, zout en de eieren
een vloeibaar deegmengsel. Roer
het gebakken brood er door en laat
dit in een half uurtje smeuïg wor-
den. Maak van een kleine halve li-
ter water en het blokje een pittige
bouillon. Vorm met natte handen
van het deegmengsel kleine ballet-
jes en laat deze in een half uur in
de bouillon zachtjes gaar worden.
Laat ze voor het serveren even uit-
lekken.

Driekoningenb

Het zelf bakken van luxe broden voor de feestdagen is
niet zo moeilijk als het lijkt. Als u de aanwijzingen in
de receptuur nauwkeurig opvolgt kan er niets mis
gaan. Het driekoningenbrood komt uit Frankrijk. En
u weet het, de Fransen kunnen er wat van. U kunt het
warm of afgekoeld serveren. Bij het ontbijt met een
heerlijk potje echte boter, maar het is ook zeer
geschikt om bij de koffie te geven. Wacht u tot de
middagthee, dan is het misschien lekker om er een
piepklein glaasje sinaasappellikeur bij te serveren.

BENODIGDHEDEN: 500 gram
bloem, 15 gram bakkersgist, 1/2 dl
lauw water, 3 verse eieren, 100
gram suiker, 100 gram boter, zout,
2 eetlepels geraspte sinaasappel-
schil, 2 eetlepels geraspte citroen-
schil, l eidooier, 3 eetlepels bruine
suiker, een afgeschilde schil van
een sinaasappel in reepjes gesne-
den.

Neem 125 gram van de bloem. Los
de gist op in een halve deciliter wa-
ter en meng dit door de bloem.

Laat dit mengsel ongeveer twee
uur rijzen. Voeg er dan de rest van
de bloem aan toe en de enigszins
losgeklopte eieren. Los de suiker
op in een halve deciliter water, doe
hierin een theelepeltje zout en de
geraspte schillen. Roer op een heel
zacht vuurtje de boter er door.
Kneed nu net zo lang tot u een
goed handelbaar deeg hebt. Leg
een vochtige theedoek over de
kom en laat het deeg op een lauw-
warme plaats drie uur rijzen.
Als dat zover is maakt u eerst drie

Vegetarische taart
van roquefort

met peren

Het gemakkelijkste is de taart-
bodem te maken met behulp
van diepvries bladerdeeg. U
vormt dan van de plakjes eerst
een bal, welke u dan later weer
uitrolt tot de grootte die u voor
het bekleden van uw vorm no-
dig heeft. De bodem van deze
taart kunt u ook heel goed ma-
ken van kruimel- of gistdeeg.
Dit hangt helemaal van uw ei-
gen voorkeur af.

BENODIGDHEDEN: 400 gr blader-
deeg, SOgrgruyère en emmentha-
ler kaas gemengd, l kg peren, 150
gr roquefort, 30 gr gepelde walno-
ten, 2 eieren, 3 eetl. room, l dl
melk, peper uit de molen .

Rol het deeg uit tot een lap van on-
geveer 3 mm dikte en zo groot dat
u hiermee een vorm van 26 cm
doorsnee kunt bekleden. Zet de
oven vast aan op 220 gr. Strooi het
emmenthaler/gruyèremengsel op
de bodem van de beklede vorm.
Schil de peren, verwijder het klok-
huis en snijd ze in dunne plakjes.
Leg ze dakpansgewijs in lagen in
de vorm op de kaas. Verbrokkel de
roquefort en de walnoten en strooi
deze over de peren. Sla met een
garde de eieren met de room los in
een kom. Giet dit mengsel gelijk-
matig over de peren en ga er nog
even met de pepermolen over. Zet
de vorm in de voorverwarmde
oven op de onderste richel en bak
de taart gaar in ongeveer 45 mi-
nuten. Als het te hard gaat kunt u
de vorm een tijdje afdekken met
aluminiumfolie.

Truffelsoep
BENODIGDHEDEN: een klein blik-
je imitatietruffels, l klein blikje
ganzen- of kippenlevertjes, 4 plak-
jes diepvries bladerdeeg, l eidooi-
er, 4 eetlepels matignon (gelijke
hoeveelheden wortel, ui, bleeksel-
derie, champignons), 40 gram bo-
ter, l liter kippenbouillon (vers of
van tabletten).

Snijd de groenten zeer fijn en
smoor ze gaar in de boter, maar
laat ze niet bruin worden. Snijd de
helft van de imitatietruffels in on-
regelmatige stukjes en doe dit ook
met de lever. Verdeel dit alles over
vier ovenvaste soepkommen.

Maak de kippenbouillon kokend
heet en schenk de kommen iets
meer dan halfvol. Bestrijk de rand
van de soepkommen en de kant
die boven komt van het blader-
deeg met eidooier en leg op elke
kom een plakje van het deeg dat u
goed vastdrukt zodat de kommen
goed dicht zijn. Verwarm de oven
tot 220 graden en zet de kommen
erin tot het deeg goudbruin en dus
gaar is. U zult bemerken dat de
dakjes bol gaan staan. Aan tafel
wordt het bladerdeeg gebroken zo-
dat het in de soep valt en zo gege-
ten kan worden.

gelijke ballen van het deeg en u
vormt op een ingevet bakblik drie
kronen van het deeg.
Het is belangrijk dat u voldoende
ruimte open laat tussen de bro-
den, want u moet ze nog twee uur
op het bakblik laten rijzen.
Bestrijk ze nu met losgeklopte ei-
dooier, bestrooi ze met de bruine
suiker en versier ze met reepjes si-
naasappelschil. Verwarm de oven
voor tot 180 graden en bak de bro-
den in ongeveer 20 minuten bruin
en gaar. Bon appétit!

Uien met zure
room
BENODIGDHEDEN: 500 gr kleine
uien, l kippenbouillonblokje, l
laurierblad, 10 gevriesdroogde pe-
perkorrels, l potje crème fraiche,
maïzena.

Maak de uien schoon, maar laat ze
heel. Doe 2 dl water in een kleine
pan en doe hier het bouillonblokje
en de kruiden in. Laat dit 5 minu-
ten koken. Leg dan de uien in de
geurige bouillon en kook ze in een
kwartiertje zachtjes gaar. Schep ze
uit het vocht en houd ze warm.
Bind het vocht met maïzena en
roer de zure room er door. Laat de
warme uien in de saus zakken. De
saus mag niet meer koken, daar
anders de room gaat schiften. Geef
als tweede groente in blokjes ge-
sneden en beetgaar gekookte cour-
gette. Hierbij past een gepofte
aardappel.

Bananen met
amandelen

BENODIGDHEDEN: 4 rijpe bana-
nen, 2 eiwitten, 2 eetl. basterdsui-
ker, 50 gr fijngemalen amandelen.

Klop de eiwitten stijf en klop de
basterdsuiker er door. Maal de
amandelen of stamp ze fijn in een
vijzel en roer ze voorzichtig door
het eiwit zodat er niet teveel lucht
ontsnapt. Verwarm de oven voor
tot 200 gr. Leg de bananen in een
kleine ovenschaal en bedek ze met
het eiwit. Zet de schaal in het
midden van de oven en bak in on-
geveer een kwartiertje de bananen
gaar en het eiwit goudbruin.

Een Romeinse
kerststol
De gewone kerststol kennen we
natuurlijk allemaal. Deze is in
alle bakkerszaken tegen de
kerstdagen te koop. Heel lekker
natuurlijk maar we willen ook
wel eens wat anders. In Rome
maken ze de kerststol heel an-
ders dan bij ons. Wij hebben
voor u een fantastisch recept
uitgezocht, heerlijk geurig. Vers
uit de oven- is hij heel lekker,
maar enkele dagen oud is hij
ook niet te versmaden. Indien u
hem warm lekkerder vindt, is
het heel goed mogelijk om hem
voor het serveren even in de
magnetron op te warmen.

BENODIGDHEDEN: 500 gr bloem,
l zakje gedroogde gist, l theel
zout, 2 dl melk, 150 gr boter, 100
gr rozijnen, 100 gr gedroogde
abrikozen, 100 gr amandelsnip-
pers, 50 gram sukade, 50 gr gekon-
fijte sinaasappelschillen, 50 gr ha-
zelnoten, geraspte schil van 2
citroenen, l ei, l fiesje amandela-
roma, 1/4 theel. kruidnagelpoeder,
1/4 theel. kaneel, theel. olie, 50 gr
boter, poedersuiker.

Het verdient aanbeveling om de
ingrediënten een uurtje van tevo-
ren vast op kamertemperatuur te
laten komen. Doe de bloem door
een zeef in een kom en roer het
zout en de gist erdoor. Maak de
melk lauwwarm en kneed een soe-
pel deeg. Laat het deeg ongeveer
een uur rijzen onder een vochtige
doek. Bestrooi het aanrecht met
wat bloem en rol het deeg uit tot
een dikke lap. Verdeel hierover
150 gr boter, de rozijnen, de fijn-
gehakte gekonfijte sinaasappel-
schillen, de fijngehakte sukade, de
in stukjes gesneden abrikozen, de
met een scherp mesje gehalveerde
hazelnoten en de kruiderijen.
Vouw het deeg dubbel en kneed
nu met de hand alles goed door.
Als u een vorm gebruikt legt u het
deeg nu daarin. Anders legt u het
deeg op de bakplaat die u tevoren
met wat olie bestrijkt.
Laat het deeg op een warme tocht-
vrije plaats nog een half uur rij-
zen. Om te voorkomen dat ze
zwart worden tijdens het bakken,

drukt u enigszins uit-
stekende rozijnen

voorzichtig terug
in het deeg. Zet
het dan in een
tot 220 gr voor-

verwarmde oven
en bak het mooi
bruin en gaar in
ongeveer 35 mi-

nuten. Controleer
of het deeg gaar is met een

breipen. Haal de stol dan uit de
oven, verwarm de rest van de boter
en giet deze er over. Als hij enigs-
zins is bekoeld bestrooit u de stol
dik met poedersuiker. Eventueel
kunt u de gesmolten boter weg
laten en de sneetjes gewoon be-
smeren met boter.

Kipkroketten
BENODIGDHEDEN: 50 gr gekookt kippenvlees, 50 gr gekookte ham,
1/2 blikje imitatietruffels, 50 gr champignons, 50 gr bloem, 50 gr
boter, 4 eieren, 4 dl kippenbouillon, zout en peper, enkele takjes
peterselie, beschuit.

Smoor de in stukjes gesneden champignons in de boter gaar en voeg
daarbij het kippenvlees, de ham en de truffels (alles in stukjes
gesneden). Doe er dan de bloem bij en maak met de bouillon een
stevige ragout, die u op smaak maakt met peper en zout. Haal de
pan van het vuur en roer er snel drie rauwe eierdooiers door. Goed
roeren maar niet laten koken om schiften te voorkomen. Doe het
mengsel in een met boter ingevette platte schaal en laat het
afkoelen. Maak paneermeel door de beschuit door een fijne zeef te
halen. Zorg er voor dat er geen grote stukken in het paneermeel
achterblijven. Vorm kroketjes van de opgesteven massa, haal ze
door een losgeklopt ei en daarna door de paneermeel. Herhaal dit
indien nodig. Bak de kroketjes in heet frituurvet goudbruin in
enkele minuten. Serveer ze op een papieren servetje en leg er een
takje peterselie bij.



Kerstmarkt met kaarsjesavond in Hengelo

Gezellige Kerstsfeer
in Hengelo Gld
Op zondag 15 december zal er al een
gezellige Kerstsfeer in Hengelo Gld.
zijn. In het centrum van het dorp zijn
vele kramen geplaatst met allerhande
zaken en ook het verenigingsleven
laat zich niet onbetuigd. Natuurlijk
zal de warme chocolademelk en glüh-
wein hierbij niet ontbreken en het
dorp is feestelijk verlicht.

Ook zullen er een aantal winkels geopend
zijn van 11.00 tot 17.00 uur. Aansluitend
aan de kerstmarkt is door de Hengelose
koren een manifestatie georganiseerd
onder het motto:

Hengelo zingt
Kerst 2002!
Van 16.45 tot 17.00 uur zullen de klokken
luiden waarna om 17.00 uur precies de
koperblazers van Concordia en Crescendo
bij de grote kerstboom naast de Remigius-
kerk het eerste kerstlied in zullen zetten.
Gesteund door de geoefende koorzangers
en zangeressen en de leerlingen van de

basisscholen zal ieder die wil mee mogen
zingen. Hiervoor zijn een groot aantal
tekstboekjes gemaakt.
De Jongeren Werkgroep Roemenië zal
aan het publiek kaarsen verkopen om tij-
dens de samenzang van nog meer (inner-
lijke) warmte en licht te kunnen genie-
ten.

Kinder-, dames- en
herenpyjama's
In diverse uitvoeringen;,

- é '

Heren hemden
met lange mouw

Heren lange ^
onderbroeken

WoMen

Kit ty H a l m a

RAADHUISSTRAAT 6 HENGELO GLD T (0575) 46 21 33

Kerstiftarfet
Hengelo (i dl
ZONDAG 15 DECEMBER
VAN 11.00-17.00 UUR

MET AANSLUITEND
VAN 17.00-18.00 UUR

Kaarsjesaroitd
KOM EN ZING OOK MEE

BIJ DE REMIGIUS KERK
Onder het motto:

Hengelo ïinyt
Eerst 2002

Kaarsjesavond is een initiatief van de
Hengelose gemengde koren

onder begeleiding van de koperblazers van
Crescendo en Concordia

Dit werd mogelijk gemaakt door ondersteuning van
Hengelose Ondernemers Vereniging HOV, RABO bank

en Gemeente Hengelo Gld

Vele aanbiedingen op Kerstgebied o.a.
• Wafel- en koekijzers
• Kerstverlichting
• Pieken - Slingers
• Schaatsen - Sleden
enz., te veel om op te noemen

Tevens geven we op 15 december

koiting op alle Kerstartikelen.

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat l - Hengelo (G)
Tel. (0575) 46 13 60

SPËCÏAAÏVÓÖR ü HOUDEN WIJ OP:
^OK^AA ̂  ̂ esembev A.s.
EEN GRANDIOZE KOOPJESZONDAG

] FLEECE SJAAL
Voorzien van een lus,
waardoor een platte
knoop ontstaat.
In de kleuren
rood, blauw
en antra-
ciet.

VAN 11.OO T/M
17.00 UUR
ONTVANGT U

1O% KORTING
OP HET GEHELE
ASSORTIMENT*.

THEELICHTEN
Inhoud 145 stuks. Lengte 100 cm, de

enige echte slee
voor jong en
oud.

HENGELO (GLD)
Spalstraat 37, tel. 0575 - 46 17 13

PRINTER
PAPIER

MISTER
PERFECT

ACCUBOOR-
MACHINE

14,4 Volt, variabele snel-
heid 0-550 t/pm, 10 mm

snelspanboorkop, 16
standen instelbaar.

Inclusief schroefbits
'Uitgezonderd zijn en acculader.

professioneel agrarische producten
(gewasbescherming, veevoeders).

tabakswaren, buitenkansen en
koopjesavondaanbiedingen.

KATTEN-
BAK

HOUTKORREL

Ze,er hoog absorptievermogen.
Mag in de GFT-bak of op de

composthoop. Inhoud 25 liter.
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Vrijdag 13 december 8.30-21.00 uur
Zaterdag 14 december 8.30-17.00 uur

' 'iÈ 3$5>
* Bijzonder uitgebreid kerstassortiment

* Kerstbomen in diverse soorten en maten
*/̂ *üiÉB ^S^sSst"

J/Ü2^^: ^^JSTc" Wf

Zondag *\5 december: Koopjeszondag
7 7.00-77.00 uur

* 10% korting op het gehele assortiment
^S5̂ 1g§̂  X^ §;;̂ »j

Spalstraat 37
Tel. 0575

^ * Warme

Zutphen.Ere*se«e^S
- Toldijk

rycag 73 december 8.30-20.00
Zaterdag 14 december 8.30-17.00

& î&.
Volop kerstartikelen

uur
uur

rsartelen
Workshop kerstklok maken. Opgave bij de kassa!

* KoffiKoffie en glühwein

-452500

TUi

.. ,j^au u december 9.00-20.00 uurJ "-X

Zaterdag 14 december 9.00-17.00 uur
•'

* Demonstraties bloemschikken en
kerstarrangementen maken

Zaterdag workshops wilgenteen vlechten:
7 0.00 uur en 7 4.30 uur

* Voor de jeugd: kerstdecoratie maken
* Alle winterkleding 70 procent korting!

* Vrouwen van Nu met nieuwjaarsrolletjes
en nieuwjaarswafels

* Bakker Joop met ambachtelijk gebakken oliebollen

Stationsweg 16 - Vorden
Tel. 0575-551583
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