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Tevreden standhouders
kerstmarkt Ludgerusgebouw

De kerstmarkt die zondagmid-
dag in en om het Ludgerusge-
bouw in Vierakker werd georga-
niseerd, gaf alleen maar tevre-
den gezichten te zien. De stand-
houders waren dik tevreden
over het bezoek en de verkoop.
De kerstmarkt in Vierakker
onderscheidt zich in zoverre
van andere markten, dat hier
het accent op de hobbyist wordt
gelegd. Dus niks geen commer-
ciële toestanden, maar deelne-
mers die hopen met hun op-
brengst weer nieuwe materia-

len te kunnen aanschaffen. Zo
was er een uitgebreid aanbod
groendecoraties, schilderijen,
ansichtkaarten etc. De Welfare
van het Rode Kruis en ook de
Wereldwinkel was op de kerst-
markt met een stand vertegen-
woordigd.

Het dweilorkest van de muziekver-
eniging "Jubal" zorgde voor de vro-
lijke klanken, terwijl de vereni-
ging tevens met een stand aanwe-
zig was, waar heerlijke oliebollen
werden verkocht. Ook ontbrak het

de bezoekers niet aan een hapje en
een drankje. De warme chocolade
melk, de snert, de glühwein, het
ging er allemaal in als koek. Ook
de kinderkraam deed het voortref-
felijk. Tientallen kinderen maak-
ten van de gelegenheid gebruik
om gratis hun eigen kerstbakje te
maken.

GEEN
GRAP

Maar wel heel leuk natuurlijk: bij Edah Lekker&Laag Hengelo bespaar
je méér dan bij andere supermarkten. Zie onze grote advertentie.
En onze weekfolder. Profiteer er van. Van harte welkom!

Lekker goed, laagste prijzen.
Edah

Autoruit
stuk?

Wij repareren of vervangen
uw voorruit...

G e m e e n t e V o r d e n

Zie pag ina 's 16. 17 en 18 van Con tac t

Kwartet 'VOCAAL"
zingt in de
Antoniuskerk in
Kranenburg

Tussen de in de Antoniuskerk in
Kranenburg opgestelde kerstbeel-
den, kerststallen en kersttaferelen
uit de hele wereld, zullen op zon-
dagmiddag
19 december Christmas Carols te
beluisteren zijn.
De warme klanken van het uit Vor-
den bekende kwartet _VOCAAL_,
zal vanaf 14.00 uur te beluisteren
zijn en de kerstsfeer rond de 300
opgestelde kerstfiguren in deze
prachtige kerk verhogen door een
scala van bekende Christmas Ca-
rols ten gehore te brengen.

Veel deelnemers
winterwandeling
Wildenborch

Wellicht geïnspireerd door de goe-
de weersomstandigheden namen
zondag meer dan 500 personen
deel aan de "Winterwandeling" in
het buurtschap Wildenborch. De
deelnemers konden kiezen uit
twee afstanden 7 km of 12,5 kilo-
meter. De voorkeur van de meeste
wandelaars ging uit naar de kort-
ste afstand. Op een aantal plaatsen
stonden midwinterhoornblazers
uit Ruurlo om met hun bijzondere
blaasinstrumenten de sfeer te ver-
hogen. Halverwege het parcours
werden de deelnemers bovendien
getrakteerd op erwtensoep en
glühwein c.q. warme chocolade.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 december 10.00 uur ds. ügtenberg, Dieren 4e adventszondag.
19.00 uur zangdienst Raad van Kerken in de Herv. Kerk

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 december 10.00 uur mevr. Solingen van der Velde Neede

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 december Ds AA van der Spek Enter 19.00 uur Zangdienst
Raad van kerken in der Herv. kerk.

R.K kerk Vorden
Zondag 19 december 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.
herenkoor.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 18 december 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 19 december 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. hè
renkoor.

HUISARTSENDIENST
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000
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U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een "rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
18-19 december R.C. Boersma, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen 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. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZma. 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 10.00 tot 12.00 uur.

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 CLZelhem.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet; www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
TTwiszorgwmfcel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 090O3856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg Ie, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinderop-
vang.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs (0575) 44 1942.

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la. Vorden.

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. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
1330-1730 uur, donderdag 1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 urn-
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg 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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV. tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
PersonenajarmennK info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdvorzür^ing 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 (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dbrpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Klingen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg40,7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

Praktijk voor rouwbegeleiding en het omgaan met veiüeserva-
ringen en levensvragen. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

0 Kerstvertelling Scrooge &
Marley. Op za. 18 (20.00 uur)
en zo. 19 (14.30 uur) december
vertelt / speelt Gery Groot
Zwaaftink deze voorstelling in
Landgoedboerderij "De Kra-
nenburg". Bergkappeweg 2.
lnl./reserv. (0575) 55 62 16. Re-
serveren verplicht!

• Oudejaarsverkoop op za-
terdag 18 dec. a.s. aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.
Van 9 uur tot 12 uur, komt al-
len! Organisatie Veiling Com-
missie Vorden.

• De stichting veiling commis-
sie Vorden houdt elke 1 e en 3e
zaterdag van de maand meu-
bel verkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Kerstbomen, alle maten en
soorten. Bertus Waarle, Hams-
veldseweg 2, 7251 LR Kranen-
burg. Tel. (0575) 55 68 65, mob.:
(06)51148066.

• Kom weer in vorm met Sha-
peWorks. Bel voor gratis li-
chaamsanalyse zodat ik uw
persoonlijke programma kan
samenstellen. Professionele
begeleiding en advies. Ruime
ervaring. Bel Jema Bruggink tel.
(0575) 46 32 05.

• Herbaltfe. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en kom
bij mij gezellig koffiedrinken.
Ik vertel u graag meer. Cisca
Berendsen, Zelhemseweg 43,
tel.(0575)463610.

• Energiek de winter door!
Aloë Vera produkten. Marleen
Hulsbos-Bakker. Tel. (0575) 52
70 08, Warnsveld.

• U eet al zo weinig en toch
komt u snel aan? Herbalife sti-
muleert uw verbranding, zodat
ook u straks weer normaal kunt
eten. Nieske (06) 543 26 669.

• Oudejaarsverkoop op za-
terdag 18 dec. a.s. aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.
Van 9 uur tot 12 uur, komt al-
len! Organisatie Veiling Com-
missie Vorden.

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Tel. (0575) 51 74 06
of info@utz.nl

• Te koop: 1 paar dames ski's
1.60 met ski schoenen maat 38,
merk Salomon, prijs € 95,-.
1 paar heren ski's 1.90 met ski
schoenen maat 46, merk Nordi-
ca, prijs € 125,-. Tel. (0575) 52
40 50 na 17.00 uur.

• Garageverkoop (geen groot
meubilair) zaterdag 18 dec. 11-
15 uur, Kiefskampweg 1.

• Duikboot Gefeliciteerd!!
10 jaar, niet niks, dus heel
wat! Afz. 150 roem.

• Stuntprijzen! Zonnehemels/
banken vanaf € 125,- nieuw in
doos. Rechtstreeks verkoop
vanaf magazijn. 12 Modellen,
kijken na telefonische afspraak
(06) 53 31 77 90, Halle.

• Te koop: kerstbomen vers
uit de grond. Fam. Kappert,
Ruurloseweg 87, Kranenburg.
Tel. (0575) 55 69 35 / (06) 155
40 958.

• Te koop: Kerstbomen.
Diverse maten G. Walgemoet,
Brandenborgweg 10, Vorden.

• Ruurlo - beelden maken
van speksteen: voor iedereen
mogelijk! 8 Lessen. Ervaren do-
cent Dinsdagmiddag 13.45 -
15.15 uur. Start 18 januari 2005.
Tel. (0573) 45 04 52.

• Te huur: Kerstman en
Kerstvrouw kostuum. DS Des-
ign, Molenkolkweg 33, Steen-
deren. Tel. (0575) 45 20 01.

• Grandioze kerst kinderkle-
ding beurs t/m maat 128.
Zondag 19 dec. 13.00 - 17.00
uur. Stationsstraat 18, Ruurlo.

• Oppas gezocht voor 2 kin-
deren op di en do ochtend. Evt
tot 2 volle dagen in de toe-
komst Tel. (0575) 55 53 07.

• Kerst bij Wereldwinkel Vor-
den: exclusieve kerstgroepen,
bijzondere kerstkaarten, schit-
terende versiering en natuur-
lijk originele cadeaus!

• Te koop: Kerstbomen diver-
se soorten en maten. W.
Nieuwenhuis, Galgengoorweg
7a, Vorden.

Te koop:
Wandstukken en

graftakken voor de

kerst veur weinig

RSBEDKIJF-
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HEDERA'

^^ Strodijk 4, Vorden

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag

16 december
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Omdat het werkt!
©HERgAUFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

WINTERWONDERLAND

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo-Tel. (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Bosvruchtenbavaroise-
jp f^ jfm

Vlaai 6-8 stukken € O« WO

Dinsdag = brooddag

3 bruine bus
broden € 4.00

Winterheerlijkheden:

Kaneeltulband o cr\
€ 3.OU

Krentenwegge
5 plakken € l • • O

PS: Uw Kerstbestellijst kunt u
t/m dinsdag 21 december inleveren

l Dagmenu's
15 t/m 21 dec. 2004

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

ander garnituur € 1.25 extra
Oagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.
Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 15 december
Erwtensoep / spies De Rotonde met kruidenboter, aardappels en
groente

Donderdag 16 december
Boerenkool met spekjes, rookworst en speklap en jus en zuur /
tiramisu / slagroom

Vrijdag 17 december
Groentesoep / Italiaanse vispot met rijst.en groente

Maandag 2O december
Gesloten

Dinsdag 21 december
Wienerschnitzel met geb. aardappels en groente / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook ó la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

? Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
,-yfj-^ en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even langs op Kerkstraat n r. 3 te Vorden.

i

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

websotutions & computers

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48
7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

\
Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!
In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl



Bijna te klein om vast te houden,
maar te groot voor woorden

Joost
8 december 2004.

Hij weegt 2750 gram en is 50 cm lang.

Gerard en Carol Doornink-Benink
Het Hoge 34, 7251 XX Vorden.

'..............
(i .. .. . .. a
• » • »

iJippiejajeeü

Op 10 december 2004 hebben wij er een zusje bij
gekregen.

Jade
Joanne Martine

3335 gram en 47 cm lang.

Papa en mama en wij zijn dolblij.
Kom maar gauw kijken.

Erik, Margriet, Maureen & Bente
Steenbreker-Brummelman

Hamminkweg 6
7251 PZ Vorden
Tel. (0575) 55 42 71

j ••• .... \
v +« •

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Mick
ArnoldJan

Mick is geboren op 11 december 2004. \

• t
Frank Nijenhuis en Renate Rouwenhorst *

! !
Biesterveld 78
7251 VT Vorden
Tel. (0575) 55 52 39

. ... ... .... \

k . . a
• • » '

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Anna Martine

Isa
Zij is geboren op 11 december 2004.

Inge en Robbie Bouwmeister-Hissink

Vierakkersestraatweg 45b
7233 SH Vierakker
| Tel.(0575)441609 ;

... . <

Negen maanden moederwarmte,
nu in je vaders armen.
Zorg en liefde zullen wij jou geven,
op weg naar een eigen leven.

Katlyn
is geboren op 12 december 2004 om 02.05 uur. Zij
weegt 4620 gram en is 53 cm lang.

Erwin Hiddink en Saskia Peters

De Boonk 33
7251 BT Vorden
Tel. (0575) 55 53 06

k . .. .... s
« »

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken
die in welke vorm dan ook ons 60-jarig
huwelijksfeest tot een heel fijne dag heb-
ben gemaakt.

Ap Winkels & Hanna Winkels-Peters

De Delle 99, Vorden

Zondagmorgen vroeg is overleden onze lieve moe-
der en oma

Hendrika Lukkina Remmina
de Greefff - Westinga

weduwe van Albert Jan de Greefff

* Smilde
27 mei 1913

"Mijne tijden zijn in Uwe hand"

Adrie en Grietje de Greeff-Bosscha
Bert en Esther-Geerke

Olaf
Marian en Jorg

Annemarie en Johan Wijers-de Greeff
Gijs en Marieke

Dirk
Gerieke
Bart

Ab en Gerrie de Greeff-Eilander
Joachim
Al win
Ragna

Correspondentieadres:
A. Wijers-de Greeff
]_angestraat 22, 6851 AP Huissen

Moeder ligt thuis opgebaard aan de Boonk 11 te
Vorden, waar dagelijks gelegenheid is om afscheid
van haar te nemen.

De gedachtenisdienst zal worden gehouden op
donderdag 16 december om 11.00 uur in de gere-
formeerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden, waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de algemene begraafplaats aan de Kerkhofweg te
Vorden.

Na de begrafenis kunt u de familie persoonlijk con-
doleren in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a
te Vorden.

Bedroefd zijn wij door het overlijden van mijn
zoon, onze broer, zwager en oom

Johan van der Logt

J.B. van der Logt
Jos en Francien
Wim en Manny
Toni en Joke
Neven en nichten

Vorden, 6 december 2004

Voor de vele blijken van medeleven die wij van u
mochten ontvangen na het overlijden van mijn lie-
ve man, vader en opa

J.H. Nijenhuis

betuigen wij onze oprechte dank.

Het is voor ons helaas niet mogelijk iedereen per-
soonlijk te bedanken.

W.B.M. Nijenhuis-Eggink
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Vorden, december 2004

— *

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling die u getoond hebt na het plotse-
linge overlijden van

Lambertus Stekkers
Bep

Een kaart, een hand, een telefoontje of een bezoek,
dat deed ons allen goed.

Derrie Stokkers-Nijkamp
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, december 2004

Een dag na zijn volop genoten 83e verjaardag is
toch nog onverwacht overleden onze lieve pa en
opa

Hendrikus Johannes Eggink
Harrie van "de Jaeger"

weduwnaar van Reiniera Theodora Maria Zents

* Vorden,
9 december 1921

t Vorden,
10 december 2004

Liesbeth en Harrie
Ria en Theo
Erna en Dick
Ans en Henk
Leo en Ria
Odile en Harry
René en Emmy

Kleinkinderen en achterkleinkind

Vorden, Hoetinkhof 36

Correspondentieadres:
Hoetinkhof 31, 7251 WL Vorden

De Eucharistieviering, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op woensdag 15 de-
cember om 10.30 uur in de Parochiekerk H. Anto-
nius van Padua, Ruurloseweg 101 te Kranenburg,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op het parochiekerkhof.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in Restaurant Kranenburg.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve de-
ze advertentie als zodanig te beschouwen.

In dankbare herinnering aan alles wat
hij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis van het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame vader en
opa

Berend Olthof

* Vorden
23 maart 1930

t Vorden
6 december 2004

Dinie Olthof-Camperman
Herbert en Carla

Kim, Torn
Ellen en Ton

Mirre, Emma, Linda
René en Ingrid

L
Het Hoge 48
7251 XX Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden is van ons heengegaan onze geliefde broer,
zwager en oom

Berend Gerrit Jan Olthof

in de leeftijd van 74 jaar.

Arnhem: J.L Visschers-Olthof
H. Visschers

Vorden: H. Olthof t
A. Olthof-Sigger

neven en nichten

Vorden, 6 december 2004

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28



Afscheidend nemende gemeentesecretaris Ton van Vleuten:
"Ik heb er emotioneel veel moeite mee om te stoppen"!

Ton van Vleuten

De eerste (telefonische) kennis-
making met Ton van Vleuten,
gemeentesecretaris in Vorden,
dateert uit maart 1985. Het was
op een dinsdagavond, de ge-
meenteraad van Vorden had
juist besloten om akkoord te
gaan met een collegevoorstel
om Mr. A.H.B. van Vleuten te be-
noemen tot gemeentesecreta-
ris. Na afloop van de raad snel
een "belletje" naar Mr. van Vleu-
ten: ten eerste om hem te felici-
teren en ten tweede om te we-
ten te komen, wat is dat voor
een man die nieuwe gemeente-
secretaris? "Met Ton van Vleu-
ten", zo klonk het aan de ande-
re kant van de lijn, waarna er la-
chend aan toegevoegd werd, ja
uit Vleuten". Geen geintje maar
waar, Ton van Vleuten woonde
met zijn gezin in de gemeente
Vleuten in de provincie Utrecht.

Nu 19 jaren later en met het af-
scheid voor de deur, weet hij zich
deze dinsdag 26 maart 1985 nog
goed te herinneren. "Kijk hier heb
je nog het verslag van het gesprek
dat destijds in het "Contact"
stond", zo zegt hij terwijl hij een
map te voorschijn tovert waar alle
wetenswaardigheden uit die tijd
en de jaren er na in Vorden, be-
waard zijn gebleven. Ton van Vleu-
ten: " Na mijn studie ben ik als ge-
boren en getogen Utrechter, als be-
leidsmedewerker in mijn geboor-
teplaats gaan werken. Dat heb ik
zeven jaren gedaan, toen wilde ik
wat anders. Ik ben trouwens met
tranen in de ogen vertrokken. Al-
tijd prettig bij de gemeente ge-
werkt.

Vervolgens ben ik stafdocent aan
de Utrechtse Bestuurs Academie
geworden. In feite een tweeledige
functie. Ik gaf twee dagen in de

week aan gemeenteambtenaren
les in een viertal praktijkvakken:
privaatrecht, gemeenterecht, be-
stuursrecht en staatsrecht. De rest
van de week hield ik mij bezig met
het coördineren van opleidingen.
Deze periode (1978-1985) toevallig
ook zeven jaren, heb ik eveneens
als zeer plezierig ervaren. Op-
nieuw het gevoel "ik ben toe aan
iets anders". Ik wist wel precies
wat ik wilde: gemeentesecretaris
worden. Dus solliciteren.

Op gegeven moment had ik twee
sollicitaties lopen, een vacature als
gemeentesecretaris in het Brabant-
se Erp en één in Vorden. Ik had
geen bepaalde voorkeur. Ik kon
ook voor Erp kiezen, maar had
juist mijn "woord" aan de gemeen-
te Vorden gegeven. Ik had al wel
eens van Vorden gehoord. Mijn ou-
ders waren daar in de oorlog een
paar keer geweest om voedsel te
halen. Dus eigenlijk alleen maar
goede verhalen", zo zei Ton van
Vleuten. Toen hij was benoemd,
was het eerste punt op de "per-
soonlijke agenda", het zoeken
naar woonruimte. Ton en Ria van
Vleuten, hebben twee kinderen (de
thans 26-jarige Marian, lerares Ne-
derlands en de thans 22 jarige An-
nemiek, student "Dierwetenschap-
pen"). Samen gingen ze op "hui-
zenjacht".

KRAAIENDE HAAN
Ria van Vleuten: "We waren enorm
verbaasd dat de huisnummers
soms zover uit elkaar lagen, vooral
als je het dorp "door" bent". Tij-
dens hun zoektocht, Ton van Vleu-
ten was inmiddels op l augustus
1985 in Vorden begonnen, konden
ze een kavel kopen, waar ze een
woning op hebben laten bouwen,
hl juni 1986 werd de woning aan
het Stroo betrokken, op de plek
waar ze nog steeds met veel plezier
wonen. Ria van Vleuten: "Toen we
pas in Vorden waren erg moeten
lachen, toen ik "Contact" open
sloeg. Het eerste wat we lazen wa-
ren de problemen die het kraaien
van de haan van mevrouw Rossel
in haar buurt veroorzaakte, ha,
ha".

Ton van Vleuten: "Wat mij direct
in het gemeentehuis opviel was de

sfeer die er heerste. Heel star en
stijf, echt heel ambtelijk. Zeer af-
standelijk allemaal, het was in de
trant van "mijnheer de gemeente-
secretaris". Als ik had gezegd, "zeg
maar Ton", zou dat denk ik niet
goed zijn gevallen. Ik heb in die be-
ginperiode toch wel de kat uit de
boom gekeken. Ja net als een Ach-
terhoeker dat doet, ha, ha. Ik heb
de eerste jaren echt moeten wen-
nen. Ook de B&W vergaderingen,
heel erg formeel. Gelukkig is dat in
de loop der jaren heel anders ge-
worden en zijn we echt leuk met
elkaar omgegaan", aldus Ton van
Vleuten die eerst nog 2,5 jaar met
burgemeester Vunderink heeft sa-
mengewerkt. Daarna, tot heden,
met burgemeester Kamerling.

POLITIEKE KLEUR
"Weet je waar ze in Vorden zeer
van opkeken. Toen ze een paar ja-
ren geleden naar mijn politieke
kleur informeerden, vertelde ik
dat D66 (gekozen burgemeester)
mijn absolute voorkeur genoot. Ze
hadden verwacht dat ik als katho-
liek, wel CDA' er zou zijn. Dus niet!
Ik heb in al die jaren mijn politie-
ke voorkeur nooit laten blijken. In
het college werd ik altijd nauw bij
de onderwerpen betrokken. Er was
altijd wel zoiets van " naar wat de
gemeentesecretaris zegt, moeten
we goed luisteren". Je bent in mijn
functie natuurlijk ook de eerste ad-
viseur aan de raad (Trouwens dat
was tot 2003).

Als gemeentesecretaris leiding ge-
ven aan het gehele gemeentelijke
apparaat (circa 60 personen) is ui-
termate boeiend. Ik moetje eerlijk
zeggen dat de duidelijke kwali-
teitsverbetering die het gemeente-
lijk apparaat de afgelopen jaren
heeft ondergaan, mij toch wel een
zeer grote voldoening heeft gege-
ven. Ik heb hier altijd heel fijn ge
werkt. We hebben in Vorden in fei-
te met een minimum aantal amb-
tenaren, het maximale eruit ge-
haald. Een goed lopende organisa-
tie en daar ben ik best trots op", al-
dus Ton van Vleuten.

Dat tussen de gemeentesecretaris
en zijn ambtenaren altijd een goe-
de wisselwerking en wederzijdse
waardering bestond, is het afgelo-
pen jaar duidelijk bewezen toen

Ton van Vleuten ernstig ziek werd.
Zegt hij: "De hartverwarmende
belletjes, mailtjes, bezoekjes, heb-
ben mij erg goed gedaan. Voor mij
toch ook een bevestiging dat ik
voel dat ik het hier prima naar de
zin heb gehad", zo zegt hij. Hij was
trouwens nog graag een aantal ja-
ren in de nieuwe gemeente
Bronckhorst doorgegaan. Ton van
Vleuten: " Er werd mij geadviseerd
om van de mogelijkheid om te
kunnen stoppen, gebruik te ma-
ken. Doe ik dan ook, maar ik hoop
wel dat ik nog bij een aantal zaken
betrokken word. Ik ben tenslotte
ook nog jurist. Op dat vlak kan ik
wellicht nog in "het geweer" ko-
men".

Een antwoord op één vraag mag
natuurlijk niet ontbreken. "Wat
vindt Ton van Vleuten van de nieu-
we gemeentelijke herindeling en
in dit specifieke geval: Bronck-
horst? Zegt hij: "Ik zet daar toch
wat vraagtekens bij. Ik ben bang
voor te weinig samenhang. Vijf to-
taal verschillende dorpen met zijn
vele kernen met zijn verschillende
culturen. Ik vraag mij af, kan een
nieuw gemeentebestuur dit be-
heersen? Ik hoop het natuurlijk
wel. Het is natuurlijk wel een voor-
deel dat een "grotere" gemeente
meer specialisme in huis kan ha-
len, maar dan toch?

"Terugkijkend op 19 jaren "Vor-
den": "Ik heb het hartstikke getrof-
fen. Ik heb heel veel emotionele
moeite om te stoppen. Toen ik hier
destijds in Vorden begon, had ik
nooit gedacht dat ik dit achteraf
zou zeggen". Aan hobbies trou-
wens geen gebrek. Behalve zelf een
hartstochtelijk zwemmer, tevens
bestuurslid van het zwembadbe-
stuur ("het zwembad moet voor
Vorden behouden blijven"), zitting
in het parochiebestuur, zitting in
de klachtencommissie van zieken-
huis 't Spittaal, "Vrienden van de
Wehme". Tevens wil hij het lesge-
ven weer ter hand nemen. Dus
voor de 58-jarige Ton van Vleuten,
na zijn carrière voldoende alterna-
tieven. Trouwens echtgenote Ria
vervult in Vorden op basis van vrij-
willigheid ook een aantal banen,
zodat het echtpaar van Vleuten el-
kaar ook in de toekomst elke dag
heel veel te vertellen zal hebben!

Barendsen Vorden BV biedt voetbal-
vereniging Vorden nieuwe shirts aan

VINTERSPOUT _,
SCHUURMAN

(foto: Patrick van Gemert)

Het eerste elftal van voetbalvereniging Vorden heeft van hoofdsponsor Barendsen Vorden BV nieuwe tenues
ontvangen. De voetbalvereniging vierde dit jaar haar 75 jarig bestaan, en in het kader daarvan is er voor geko-
zen om terug te keren naar de originele shirts. Dit betekend dat op termijn de gehele voetbalvereniging Vorden
in dezelfde shirts zal gaan spelen als bij de oprichting in 1929.

Oud & Nieuwfeest
Sporthal 't Jebbink
Oud & Nieuw zal dit jaar echt
Oud en Nieuw zijn, niet alleen
wordt er weer een fantastisch
feest neer gezet door alle mede-
werkers van de stevo, maar ook
wordt er afscheid genomen van
de gemeente Vorden en zal dit
feest het eerste feest zijn in de
nieuwe gemeente Bronckhorst
(en wie wil daar niet bij zijn??).

De grote zaal en de kantine van
sporthal 't Jebbink zullen voor de-
ze gelegenheid dan ook weer bij-
zonder mooi worden aangekleed
in sylvestersfeer.
Ook zal de Champagne bar weer
aanwezig zijn om op het nieuw-
jaar en de nieuwe gemeente een
toost uit te brengen.

De sporthal zal vanaf 00.45 uur ge-
opend zijn voor de feestgangers.
De band HAZE zal om ± 01.00 uur
als eerste het podium beklimmen
en dus als eerste band in de nieu-
we gemeente een optreden verzor-
gen.
Om ± 03.00 uur zal de vordense

DJT "OLIVER" het podium betreden
en het feest tot het einde (05.30
uur) muzikaal onder steunen.

Dit alles kunt u onder het genot
van een hapje en een drankje over
u heen laten komen.
Staand aan een praattafel of swin-
gend op de dansvloer in de grote
zaal of zittend op een bar kruk
voor een onderonsje in de kantine.

De kaart voorverkoop van het Oud
& Nieuwfeest verloopt al zeer
voorspoedig wat dus zal beteke-
nen dat ook de tweede editie van
dit feest weer uitverkocht zal ra-
ken.
De kaarten zijn alleen in de voor-
verkoop te verkrijgen bij Kantine
Sporthal 't Jebbink, Tankstation
Weulen Kranenbarg, Fashion Cor-
ner en Slijterij Mitra Sander Pard-
ijs allen te Vorden en kosten n 8.50
let op; want: VOL=VOL
Voor meer informatie over dit
feest, de band HAZE of DJ "OLI-
VER" kijk op: www.stevo.nl
Tot ziens, tot oudejaarsnacht



KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht/
Ontheffing stortverbod Beheereenheid De Graafschap
van Vereniging Natuurmonumenten Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de beschikking hebben vastgesteld op het verzoek
van Beheereenheid De Graafschap van Vereniging
Natuurmonumenten.

Het betreft hier een verzoek om een ontheffing van het
stortverbod van artikel 10.2 van de Wet milieubeheer
(Wm). Het verzoek betreft een ontheffing voor het
buiten een inrichting in de bodem brengen van
heideplagsel op een bouwland in het gebied Grote Veld,
gelegen in de gemeente Vorden.

De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning
wordt verleend onder voorschriften en beperkingen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen
liggen ter inzage van 16 december 2004 tot en met
26 januari 2005 bij:
- 16 december tot en met 23 december 2004 bij de

gemeente Vorden, De Horsterkamp 8 te Vorden,
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

- Van 16 december 2004 tot l januari 2005 tevens bij de
openbare bibliotheek aan de Dorpsstraat 3 te Vorden,
tijdens openingsuren.

- Van 4 januari tot en met 26 januari 2005 bij de
gemeente Bronckhorst, Raadhuisstraat 20 te Hengelo,
maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur, vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur.

- de provincie Gelderland, bibliotheek in het Huis der
Provincie, Markt l l te Arnhem, op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur.

De provincie is gesloten van 27 december t/m
31 december 2004.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de
beschikking ingevolge de Wet milieubeheer of voor het
maken van een afspraak voor inzage buiten kantooruren

provincie

kunt u contact opnemen met mevrouw A. Mens,
tel. (026) 359 99 30, van de dienst Milieu en Water van
de provincie Gelderland.

Beroep
Tegen de beschikking kan tot het einde van de
tervisieleggingstermijn beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van die
Afdeling ingevolge artikel 36 van de Wet op de Raad van
State ook een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil
(indiening beroepschrift) en voor het indienen van een
verzoek om een voorlopige voorziening dienen op
uitnodiging van de Afdeling griffierechten te worden
voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak
is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Over het
tarief en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u
informatie krijgen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, telefoon (070) 426 44 26.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die
ook tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben
ingebracht, en overigens door anderen, voorzover zij
beroep instellen tegen de beschikking op punten waar
deze afwijkt van de ontwerpbeschikking.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen
aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in
te brengen tegen het ontwerp van de beschikking.

De beschikking treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn om een
voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst
op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 2 december 2004
nr. MPMI872

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

GELDERLAND

Profiteer deze week
van onze extra voordelige

weekaanbiedingen.

Weekaanbieding

Speklappen

Weekaanbieding

Ribkarbonade

per kilo €

per 4 stuks €

Keurkoopje

4 Duitse bief stukken €

Vleeswarentrio

100 gram Achterham +
100 gram Hausmacher +
100 gram SnijWOrst

samen voor de prijs van €

Vleeswaren aanbieding

Gebr. Varkensrollade ioogr€

3?"
4?"
450

Salade van de week

Kip kerrie salade 100 gram €

2?"
1.39

l.1»

t

l

Om teleurstellingen te voorkomen,

bestel dan vroegtijdig uw

Kerstbestelling.

w Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

i IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB, STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND,

HELP Giro
555
SHO

Den Haag

18 december kerstmarkt
Op 18 december vindt u ons met een
stand op de Kerstmarkt. U maakt kans
op een vakantiecadaeubon, als u het
antwoord weet op onderstaande vraag:
Wat zijn de namen van de
medewerksters van het Globe Reisburo?
(tip: het antwoord staat in de Kerstkrant!!!

Voor de nieuwe zomergidsen, Care Plus
artikelen, een Nationale Musicalbon of een
Vakantie Cadeaubon zijn wij op de
volgende tijden voor u bereikbaar:
ma-do: 09.00-17.30 uur, vrij: 09.00-2.0.00
uur, za: 10.00-16.00 uur

R C I S B U R O

Globe gaat nét even verder
VORDEN

Zutphenseweg 26a - Tel.: 0575-558237
www.globereisburo.nl

Wat heeft een slager, bakker, groenteman uit Zelhem er aan

om in Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn collega's over.
Daarom komt weekblad Contact met verschillende edities, wat betaalbaar is.

Zes appartementen "Hltitink' te Ruurlo

Wonen tussen natuur en historie
in het centrum van Ruurlo J

Op een unieke locatie aan de Dorpsstraat wordt
als laatste onderdeel van "Het Centrumplan

Ruurlo" door Klaassen Vastgoedontwtkkeling
B.V. het gebouw "Huit ink" gereal iseerd

waarin zes bijzondere appar tem
: worden gebouwd.

De appar tementen hebbei
wintertuin en bestaan ui t twee

verd iep ingen met twee slaap-
kamers en een badkamer op de 2e ver-

d i e p i n g . De c o m b i n a t i e van s t i j l v o l l e
a rch i tec tuur , r u imte , luxe, corntort en de

prat l i i i i g garanderen op t imaa l v
genot Tevens is het moge l i jk een parkeerp laa t s
in de pai keel kelder te kop

ER ZIJN NOG DRIE APPARTEMENTEN TE

KOOP

Wonnoppet v l a k t e van d<
ca. 152 m

De prijzen zijn € 199.500,— V.O.M.

Bouw is gestart ( ï p L '05.

www.thoma.nl

JLTHOMA J
L O C H E M
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Beeldhouwer Henk Eggersman en
"Hoe sterk is de eenzame fietser?"

Henk en Kijkje Eggersman

'Toen ik dit beeld klaar had,
moest er nog een naam aan
worden gegeven. Aangezien
mijn vrouw en ik helemaal
"weg" zijn van Boude wij n de
Groot, wist ik het, het wordt "
Hoe sterk is de eenzame fiet-
ser". Dit zegt Henk Eggersman
die zich in deze fase van zijn
"tweede leven" bezig houdt met
beeldhouwen en edelsmeden.
Vorden is sinds kort weer een
atelier rijker. Aan de Burge-
meester Galleestraat 8, tegen-
over modehuis Visser, staat een
bordje met de tekst "Atelier
Henk Eggersman". Daar heeft
Henk Eggersman zijn garage
"omgebouwd" tot een warm
aandoend atelier, waar sie-
raden, beelden en dergelijke op
smaakvolle wijze zijn uitge-
stald.

Op het pand "rustte" een bedrij fs-
vergunning, dus mogen er bepaal-
de activiteiten plaats vinden. An-
derhalfjaar geleden zijn Henk Eg-
gersman, echtgenote Rij kj e en de
thans 18-jarige dochter Femke in
Vorden neergestreken. De twee-
ling Marlieke en Mirjam (26) zijn
in Zeist achtergebleven, de stad
waar zij werken c.q. studeren. Min-
co de oudste (27) woont en werkt
in Amsterdam. Henk Eggersman
runde tot voor kort samen met
een compagnon, een juweliers-
zaak in Zeist. Aangezien er geen
opvolger voorhanden was, beslo-
ten de beide compagnons de zaak
te verkopen. Voor Henk Eggers-
man hield dat tevens in "iets an-
ders te gaan doen".

Geboren en getogen in Zeist, nam
hij in 1972de juwelierszaak van
zijn vader over. Zegt hij:
"Van huis- uit dus al vroeg belang-
stelling voor de branche. Zelf heb
ik op een avondschool in Schoon-
hoven geleerd om goud te smeden
(sieraden maken ). Ook nog een
poos bij een goudsmid in de leer
geweest. Toen ben ik opgegeven
moment als etaleur gaan werken,
wel in de juwelierssector. De han-
delskant kwam mij beter uit. Uit-
eindelijk toch juwelier, waarbij
het dan toch wel een pré is dat je
weet hoe alles gemaakt wordt", zo
zegt hij.

Toen Henk Eggersman naast zijn

baan als juwelier meer vrije tijd
kreeg, begon het toch weer te krie-
belen en pakte hij de draad van
edelsmid en beeldhouwer weer op
en begon hij zilveren en gouden
sieraden (ringen, armbanden, bro-
ches e.d.) te maken. "Echt leuk om
te doen, dingen vorm geven,
prachtig. Soms heb je een bepaald
idee, halverwege neem je de beslis-
sing, nu ga ik "links-af " en ont-
staat er een andere uitvoering, dan
ik in eerste instantie voor ogen
had", zo zegt hij. Dat was ook de
drijfveer van Henk en Kijkje Eg-
gersman, wanneer we stoppen
met de juwelierszaak, gaan we op
zoek naar een woning met ruimte
voor creatieve activiteiten.

CIRKEL
Henk Eggersman: "We vonden het
beiden leuk om ergens anders te
gaan wonen. We hebben op de
kaart een cirkel getrokken en daar-
bij bepaalt, waar wij ons ook gaan
vestigen, de plek niet langer dan
een uur rijden van de kinderen
mocht zijn. Bovendien een plaats
met een station, een kerk en een
goed winkelbestand. We hebben
eerst in de omgeving van Dalfsen,
Wijhe, Olst gekeken. Uiteindelijk
kwamen we in Vorden terecht.
Niet geheel onbekend voor ons.
Twaalf jaar geleden hebben we
nog overnacht, hier verderop in de
straat bij tante Annie Woltering,
"bed- en breakfast". (Ook hebben
de "Eggersmans" ooit bij hotel
Bakker en hotel Bloemendaal gelo-
geerd ).

Een overnachting in Vorden had
een bijzondere reden, namelijk
het lopen van de "Pieterpad- rou-
te". Henk: "Die heb ik helemaal ge
lopen, zelfs nog verder gegaan, ge
wandeld tot in de Vogezen, ieder
jaar een stuk. Trouwens mijn
vrouw en ik wandelen altijd al
veel, ook tijdens de vakanties in de
bergen". Momenteel gaat eerst alle
aandacht uit naar het atelier en
het vervaardigen van beelden en
sieraden. Henk Eggersman geeft
ons vervolgens tekst en uitleg over
alles wat zijn vaardige handen tot
dusver hebben gemaakt, één en
ander geïllustreerd door boeken
met foto's. Henk: "Alles wat ik
maak, leg ik vast. Deels om poten-
tiële kopers wat te kunnen laten
zien.

BEELDEN MET HUMOR
Gouden en zilveren sieraden (veel-
al halffabrikaten) worden ge
maakt uit plaat en draad. Dat ma-
teriaal moet je gaan vormen, mo-
deleren. Daar moetje wel een com-
positie gevoel voor hebben. Dat
geldt ook voor het maken van de
bronzen beelden. Ik heb zoals ge
zegd vaak wel een bepaald idee,
begin eraan, laat het soms een
poos rusten om er over na te den-
ken en dan maak ik het af. De mo-
dellen worden uit was gemaakt,
waarna het beeld in brons wordt
gegoten", zo zegt Henk Eggers-
man.

De beelden die hij heeft gemaakt
zijn meestal beelden met een tik-
keltje humor. Hij laat ze ons zien,
de inmiddels beschreven "hoe
sterk is de eenzame fietser", een
beeld van een vrouw in verwach-
ting, een zittende vrouw. Een
beeld wat hij heeft genoemd een
"gewichtig type", dat een oerster-
ke vrouw voorstelt die aan het ge
wicht heffen is!
Henk Eggersman heeft in Rijkje
een echtgenote met opbouwende
kritiek op zijn werk. "Andersom
ook hoor, mijn vrouw schildert.
Hier kijk dit schilderij met tulpen
vond ze zelf niet mooi, ze wilde
het zelfs weg doen. Ik was het daar
absoluut niet mee eens, ik vind het
een heel artistiek schilderij, dus
hangt het nu hier aan de muur",
zo zegt Henk Eggersman, die ook
dingen in opdracht maakt of "ver-
maakt". Het ligt eraan wat de
klant wil.

Trouwens in de ogen van zijn
vrouw, dochter en schoonzus kan
hij niet meer "kapot". Voor hen
heeft hij op gevoel enkele persoon-
lijke sieraden gemaakt. "Dat ik
daar zeer positieve reacties heb ge
kregen, streelt mij natuurlijk
wel", zo zegt de beeldhouwer/edel-
smid. Het atelier aan de Burge
meester Galleestraat 8 is wekelijks
van woensdag t/m zaterdag van
10.00-17.00 uur geopend. Een aan-
tal weken geleden heeft "Vorden"
al kennis kunnen nemen van de
beelden van Henk Eggersman.

Deze werden toen geëxposeerd in
de etalages van modehuis Visser.
"Een hele leuke geste van onze
overbuur", zo zegt hij.

De actiedag die de afdeling Vor-
den van Amnesty , in verband
met de internationale dag van
de rechten van de mens op vrij-
dag 10 december hield is zeer
succesvol verlopen.

De afdeling Vorden stond bij Su-
per de Boer van Yvonne en Wilbert
Grotenhuis met een kraam waar
de petitielij sten getekend konden
worden voor de campagne "ge
weid tegen vrouwen". De werk-
groep daarover: "We stonden er
warmpjes bij en de reacties waren
ook vaak hartverwarmend. Velen
hadden in het "contact " al gele
zen over de actie en kwamen be
wust naar ons toe, anderen heb-
ben we in de winkel benaderd en
de tekenbereidheid was groot. De
handtekeningen worden zoals al-
tijd opgestuurd naar het hoofd-
kantoor in Amsterdam.
Wij danken u dan ook voor de ge
zette handtekeningen".

Momenteel is Amnesty Vorden be
zig met de voorbereiding op de
kerstmarkt van aanstaande zater-
dag. Daar staat men jaarlijks met
een kraam en ook daar is de actie
Stop Geweld tegen Vrouwen actu-
eel. Ook heeft Amnesty een actie
lopen voor Darfur. In de kraam zal
ook dit materiaal aanwezig zijn en
kan men weer handtekeningen
zetten.
Op de kerstmarkt zal ook de prijs-
uitreiking van de kleurplatenactie
plaatsvinden. De prijs is je eigen te
kening op een tegel gemaakt. Voor
diegene die goedkeuring heeft ver-
leend aan het versturen van de te
kening zorgt Amnesty ervoor dat
kinderen die onder zeer slechte
omstandigheden leven, deze teke
ningen als kerstgroet zullen ont-
vangen.
In de kraam op de kerstmarkt zijn
er ook Amnesty- artikelen te koop,
kaarsen, kaarten en andere pro-
ducten.

Toneelstuk
Dorpsschool ook dit
jaar groot succes

DE GOUDEN AUGURK
Donderdagmiddag 2 december
werd door een aantal leerkrach-
ten en ouders het toneelstuk:
"De Gouden Augurk" opge-
voerd in het Dorpscentrum. Om
13.15 uur liepen alle leerlingen,
van groep l t/m 8, in een lange
rij van de Dorpsschool naar het
Dorpscentrum. Daar konden de
kinderen genieten van de ac-
teerprestaties van hun ouder(s),
meester of juf. Dit jaar deden
van de leerkrachten Wim Biel-
derman, Ria Steging en Marjan
van Leeuwen mee.
Om 15.00 uur was het toneel-
stuk afgelopen en konden de
kinderen nog even de toneel-
spelers bewonderen. Aan het
applaus van de kinderen te ho-
ren, was de voorstelling erg ge-
slaagd en is al het oefenen ze-
ker niet voor niets geweest.
Elk jaar voeren leerkrachten sa-
men met ouders een toneelstuk
op. Dit vindt plaats op de middag
als 's morgens Sinterklaas op
school is geweest. Ieder jaar doen
er weer andere leerkrachten mee,
zodat de leerlingen allemaal hun
eigen meester of juf op het toneel
kunnen bewonderen. Alle ouders

kunnen zich opgeven om mee te
spelen óf te helpen met het bou-
wen van het decor. Gelukkig zijn
er ieder jaar weer genoeg mensen
die een leuk toneelstuk uitzoeken
en vervolgens opvoeren. Voor de
kinderen is het altijd een prachti-
ge theater-ervaring.
Op de Dorpsschool komen de kin-
deren, vanaf groep l, regelmatig
in contact met het theater.
Naast het bekijken van; maken ze
zelf ook kennis met het staan op
het toneel. Zo voert iedere klas een
keer per jaar een voorstelling
(Show van het Jaar) op in de grote
hal van de school De hal zit dan
gezellig vol met hun (trotse) ou-
ders en de andere kinderen van de
school.

KERST-KNUTSELOCHTEND
Woensdag 15 december a.s. vindt
er op de Dorpsschool een Kerst-
Knutsel-Ochtend plaats.
Net als bij de Paaslunch en het
daarbijbehorende spelletjescir-
cuit, worden er nu ook weer groep-
jes gemaakt met alle leeftijden
door elkaar. De leerlingen uit de
bovenbouw begeleiden de jongere
kinderen tijdens de diverse knut-
selactiviteiten.



Aaltan - Apeldoorn - Borculo - Borno - Dedemsvaart - Didam - Doosburg - Eibergen
Goor - Haaksborgen - Hardenberg - 's-Hoerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde

Feestelijke MODEKOOPJES
Nu alle dames-,
heren- en
kinderjacks
en jassen

PRIJS
lingerie

korting
CFASHION ]

mode voor het héle gezin (niet In alle winkels verkrijgbaar)
Aanbiedingen geldig t/m 24 december

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg
Tubbergen - ülft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Reuma voor
beginners

Als u van de dokter te horen hebt gekregen dat u een
van die meer dan 100 soorten reuma hebt, dan is dat
een schok. En dan stormen er allerlei vragen op u af...
Met al die vragen kunt u terecht bij de Reumalijn.
Over de ziekte zelf. Over de behandeling. En over
allerlei praktische zaken er omheen. Belt u gerust.
De Reumalijn is er voor ü.
U kunt ook kijken op www.reumalijn.nl

iReuma/f/nVoor af uw vragen
over reuma
maandag t/m vrijdag
w -16 uur (€ 0,10 pm)

Gaat u ook iets doen voor
de Zonnebloem?

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. Maak uw
donatie over op giro 145.
Op het Zonnebloem vakantieschip beleven
jaarlijks bijna 3.000 ernstig zieke of
gehandicapte passagiers een week lang de
vakantie van hun leven. Na 20 jaar intensieve
vaart is ons schip echter dringend aan
vervanging toe. Een nieuw vakantieschip kost
14 miljoen euro. Alleen samen kunnen we dit
schip bouwen! Doe mee!

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk

alleen indien er alle

aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt op de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

ISO 9001

Weevers druk

Halseweg 3c

7021 CX Zelhem

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax(0314)65 06 43

Agentschap Hengelo (Gld.)

Raadhuisstraat 9a, Hengelo (CM)
Telefoon (0575) 4611 89

Acquisiteur: FELIX TAKKENKAMP,
Telefoon (0575) 46 20 62

Agentschap Steenderen
MEVR VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98



Hoogste punt nieuw bedrijfspand Vordense Tuin brengt Huis
smederij Oldenhave bereikt! Verw^deinKerstsfeer
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Hoogste punt bereikt.

"Ik hou van traditie, dus vind ik
dat wanneer het hoogste punt
bereikt wordt, dit gevierd moet
worden", aldus Wim Oldenhave
toen hij vrijdagmiddag samen
met hoofdaannemer Alex Aal-
tink uit Nijverdal de vlag hees
op het in aanbouw zijnde be-
drijfspand op het industrieter-
rein Werkveld in Vorden. Mo-
menteel is smederij Oldenhave
nog gevestigd in het buurt-
schap Delden. Een paar jaren
geleden werd het besluit geno-
men om in Vorden een nieuw
pand te bouwen. Een pand met
een totale oppervlakte van circa
900 vierkante meter.

Hoofdaannemer Alex Aaltink is in
week 33 met zijn mensen aan het
karwei begonnen. In eerste instan-
tie met drie man, kort daarna en
tot op heden, dagelijks met zeven
vakmensen. Het bedrijf neemt alle
beton- metselwerken, maatvoerin-
gen, vloeren e.d. voor haar reke-
ning. Installatatiebedrijf Wiltink
BV. uit Vorden is de installateur,
Dick Zelle uit Vorden de stuka-
door. Verder zijn er nog een aantal
regionale bedrijven bij de bouw
betrokken. Alex Aaltink die na-
mens zijn bedrijf deze middag aan
zijn opdrachtgever bloemen aan-
bood toonde zich zeer tevreden

over de wijze waarop zijn mensen
hier hun werkzaamheden kunnen
verrichten. "Prettig om met Olden-
have te werken", zo sprak hij.

Vanuit zijn positie is ook Wim Ol-
denhave uitermate tevreden over
voortgang van de bouw. "Als alles
meezit, is het pand in april 2005
klaar. Dan is het precies 50 jaren
geleden dat mijn vader Jan in Del-
den met een smederij bedrij f is be-
gonnen", zo zegt hij. In het nieuwe
gebouw komt onder meer een wer-
kruimte van 28x16 m2. Wim Ol-
denhave: " Wat zo leuk is, in deze
ruimte wordt een "ouderwetse
smederij" gebouwd, een smederij
zoals die er in vroeger jaren uitzag.
Als het klaar is kijken de mensen
hun ogen uit. Daarvan ben ik over-
tuigd", zo zegt hij. ( Momenteel is
men tegenover hotel Bakker volop
met een nieuwbouw bezig). Daar-
voor werd een oud pand (toebeho-
rend aan het hotel) van de voorma-
lige Empo rijwielenfabriek ges-
loopt. Wim Oldenhave: " De oude
ramen van dat gebouw worden nu
gebruikt voor onze "ouderwetse"
smederij," zo zegt hij vol vuur!

Het totale nieuwe bedrijfsgebouw
op het Werkveld wordt een au-
thentiek monumentaal pand. Aan
de oostgevel komen 16 stalen ra-

men. Achter de entree komt het
kantoor en een showroom. Aan de
eisen van deze tijd wordt in opti-
ma forma voldaan en wel op een
zodanige manier dat Wim Olden-
have ervan overtuigd is dat zijn
smederij tot de modernste smede-
rij van Europa wordt bestempeld!
Met 2005 voor de deur, is de order-
portefeuille van smederij Olden-
have goed gevuld. Vrij recent is
kasteel "De Haar" in Haarzuilen
gerestaureerd. Momenteel zijn de
medewerkers van Oldenhave nog
volop actief bij kasteel Roosendaal
(nieuwe lamp), kasteel Verwolde
(hekwerk), nieuwe schoorsteenkap
op de kerk in Zelhem etcetera.

Wim Oldenhave: "Wij zijn dik te-
vreden, in 2005 beginnen we met
de restauratie van de Sint Walbur-
giskerk in Zutphen. Maar eerst
nog een belangrijke activiteit in
het nieuwe bedrijfspand, nog voor
de kerst moet het dak dicht zijn.",
zo zegt hij. En wat de viering van
het hoogste punt betreft, na afloop
van de officiële plichtpleging op
deze vrijdagmiddag togen de aan-
wezige medewerkers naar "De
Herberg" in Vorden waar de firma
Oldenhave hen een stamppotten-
buffet aanbood.

Vorden Al ontvangt nieuwe shirts van
Rijschool Horstman

VINTtHSPORT , _rf ,..„„,.
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Zonder dat het één iets met het
ander heeft te maken, toch een
leuk cadeau voor de
"Vordense Tuin" dat deze
maand haar vijfjarig bestaan
viert en dan verrast wordt met
een leuke opdracht: Huis Ver-
wolde in Laren in Kerstsfeer
aankleden! "Ja, beaamt Moni-
que Groot Roessink, eigenares-
se van de "Vordense Tuin", ik
ben heel erg blij met deze op-
dracht".

Aanleiding tot deze order (Huis
Verwolde is in het bezit van de
Stichting Geldersche Kastelen) het
feit dat het landhuis op zaterdag
18 december en zondag 19 decem-
ber van 13.00-17.00 uur en van
19.00-22.00 uur en op Tweede
Kerstdag van 13.00-17.00 uur voor
het publiek wordt open gesteld.
Tijdens deze openstelling zijn de
circa 25 kamers
(kinderkamers, woonkamers, bi-
bliotheek, personeelsvertrekken
etc) zodanig ingericht dat het net
lijkt alsof Huis Verwolde nog be-
woond wordt!

Monique Groot Roessink: "Het the-

ma voor deze Kerstversiering luidt
"Bloemrijke Kerst". Dat betekent
voor ons dus bloemen aanbrengen
en dan geheel in de stijl van de ka-
mers. Dat houdt in bloemstukken
op de tafels, op de schouw enzo-
voort. In verschillende kamers zijn
de tafels met servies gedekt, zodat
de bloemen er een nog fleuriger
geheel van maken. De bloemen die
we gekozen hebben, zijn onder
meer de anturium, de amaiylis en
de helleborus. De bijbehorende
"materialen" zijn kerstgroen, win-
tergroentakken in uiteenlopende
tinten, denneappels, bessen,
vruchten en nog veel meer.

"Ik ben trouwens al weken met de
voorbereiding bezig. Om te begin-
nen heb ik van alle kamers foto's
gemaakt, gevolgd door intern
overleg, wat willen we gaan doen,
welke bloemstukken brengen we
in de afzonderlijke kamers. We
zijn deze week alle dagen in Huis
Verwolde aan het werk. Een paar
dagen voor de openstelling wor-
den de bloemen er naar toe ge-
bracht, zodat ze er vers uit blijven
zien", aldus Monique Groot Roes-
sink.

Spaar en win een gratis
Chevrolet bij Super de Boer,
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Het Al elftal van voetbalvereniging Vorden heeft een nieuwe shirtsponsor gevonden in de persoon van Marco
Horstman. De rijschoolhouder uit Vorden bood behalve nieuwe wedstrijdkleding ook sporttassen aan.

Welke auto wordt gratis weggege-
ven? Een aantal weken gaven we u
al een aantal letters, het is gewor-
den: CHEVROLET. Een leuke bij-
komstigheid is dat DAEWOO
dealer Groot-Jebbink met ingang
van l januari 2005 CHEVROLET
dealer wordt. Het merk CHEVRO-
LET van General Motors wil haar
aanwezigheid op de wereldmarkt
aanzienlijk verstevigen. Daarmee
wordt een begin gemaakt door
vanaf januari 2005 een nieuwe
reeks van kleine, compacte en
middenklasse auto's in geheel Eu-
ropa te introduceren
En vooralsnog zullen al die nieuwe
modellen, maar ook de bestaande
modellen afkomstig zijn van G.M.
Daewoo. Dit leek Yvonne en Wil-
bert Grotenhuys een prima idee
om hun "jubileum actie" te koppe-
len aan een prachtige Chevrolet.

Hoe spaart u mee en maakt u kans
op zo'n prachtige chevrolet?
Vanaf 8 november 2004 t/m 3 fe-
bruari 2005, 16.00 uur, kunt u bij
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys bij iedere € 12.50 aan
boodschappen een stempel krij-
gen. Deze stempels verzamelt u op
de daarvoor bestemde stempel-
kaart. Volle kaarten kunt u inleve-
ren bij de informatie balie.
Iedere week trekken we uit de vol-
le kaarten l gelukswinnaar die
voor het weekend een "gratis slag-
roomtaart" thuis bezorgt krijgt.
En dan: OP DINSDAG 15 februari
2005 s'avonds om 19.00 uur ma-
ken we de prijswinnaar van de
prachtige Chevrolet bekend en de
winnaars van de andere prachtige
prijzen. Wilt u tot de prijswin-
naars behoren, dan moet u per-
soonlijk aanwezig zijn.



Regel tijdig uw bankzaken

Betaalopdrachten die wij tot en met 21 december
verwerken, bereiken ook de begunstigde nog in 2004.

Alie medewerkers van Rabobank Graafschap-West
wensen u alvast fijne feestdagen.

Het is tijd voor de Rabobank.
Rabobank

Nieuwe breiboeken

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

Zibro
kachels

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461220

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

H. Kansen BVAccountantskantoor
Sint Jansgildestraat 64A

7037 AX Beek

Vanaf heden ook gevestigd aan de

Ruurloseweg 17b, 7255 DE Hengelo Gld.
Tel.: (0575) 46 25 00
Fax: (0575) 46 40 41
E-mail: info@hhansen.nl

Graag bieden wij u onze diensten aan op het gebied
van accountancy en fiscaliteit, o.a.:

opstellen van een ondernemingsplan en
begeleiden van startende ondernemer

opstellen van jaarrekeningen

- verzorgen van aangiften vennootschaps- en in-
komstenbelasting

- opstellen van periodiek resultaat

verzorgen van de loonadministratie

advisering, op velerlei gebied zoals
ondernemingsvormen, sociale verzekeringen,
oudedagsvoorzieningen, etc.

Wij streven naar goede contacten, deskundig advies
en een betaalbare prijs.
Informeer vrijblijvend dagelijks op ons kantoor te
Hengelo Gld.

e c e d e

Bizz Knits (roospatronen)
breigarens showmodellen

Fleecewol
gemêleerd
HEERLIJK ZACHT |JCr DO l
(2 = lange sjaal)

Sokkenwol __ .A1? 1750
10 voor ••• •

per bol

Borduurstoffen - borduurzijde -

kruissteek - kussens - tafellakens -

borduurpakketten, o.a. Lanarte - Per-

min - Vervaco - Pallo, enz.

OOK ALTIJD LEUKE AANBIEDINGEN!
Krommeweg 17, Elspeet
Tel. 0577-491411

Stamppotten uit 7 cn
Grootmoeders keuken € I ,uUP-P.

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus" waar elke zaterdag
en zondag vanaf 14.00 uur 20 soorten schnitzels- en kipgerechten

worden geserveerd, waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip, het
bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes, drum-
sticks en kipschnitzels

t/m 6 jaar voor de prijs van € 3,50 p.p.

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto.hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Jansen & gal ft
autoschadebedriif ••

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWA m
BOYAE

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

Muziekvereniging

Concordia
dankt iedereen die eraan heeft
bijgedragen dat onze

OLIEBOLLENACTIE
een groot succes is geworden.
De eerstvolgende oliebollenactie is in dec. 2005.

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

*?fi\, X"*"* f\/l A Financieringen
£ji)f- Y LA Hypotheken
IXV^I II l Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

wensen iedereen
-prettige, feestdagen

en een voorspoedig 2005.

BOUWBEDRIJF OUDE VOORDE

R.WA Hartman tel. 0575-551637 O6-12412418 Vorden

Nieuwbouw, verbouw, afbouw



Vrijwilligersmedaille voor
brandweerlieden

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Tijdens de jaarlijkse korps-
avond van de Brandweer Vor-
den, die dit weekend in restau-
rant Olde Lettink werd gehou-
den kende Burgemeester E.J.C
Kamerling een vrijwüligersme-
daille toe aan twee "oude rot-
ten" in het brandweervak. Wim
Bijenhof en Jan Oosterink na-
men na respectievelijk 35 en 37
jaren afscheid van het Vordense
brandweerkorps. Beide heren,
bevelvoerders van het korps,
gaan met functioneel leeftijd
ontslag. Burgemeester Kamer-
ling sprak zijn waardering uit
voor de langdurige inzet van
beide brandweermannen. Ook
was er waardering voor Robert
Visscher en Martin Niessink die
na respectievelijk 6 en 14 jaren
het korps per l januari zullen
verlaten.

Daarnaast werden door burge-
meester Kamerling en korpscom-
mandant Ben Hekkelman de beno-
digde diploma's en bevorderingen
uitgereikt. Het diploma brand-
wacht voor Eric Besselink en Mat-
thijs Leussink. Brandwacht Ie klas
voor Martij n Kornegoor, Freddy
Eijkelkamp, Arnold van Zeijst, Ro-
bert Dijkman, Adrie Hietbrink en
Jan Blom. Het diploma brandweer-
chauffeur werd overhandigd aan
Mike Bouwmeister, terwijl Jan

Blom zich ook nog mocht verheu-
gen met de aanstelling van aspi-
rant onderbrandmeester. Een bij-
zonder moment was deze avond
toch wel de uitreiking van "een
gouwe peer" aan Bennie Lebbink.
Deze onderscheiding werd als wij-
ze van waardering voor zijn colle-
gialiteit en inzet door zijn collega's
aan hem uitgereikt!

Naast de vele diploma's was er ook
aandacht voor drie jubilarissen,
Eric Bulten, Jeroen Broekman en
René te Velthuis. Zij vierden hun
12,5-jarig jubileum bij de brand-
weer Vorden. Voor Jeroen Wesse-
link was er tevens gelegenheid om
kennis te maken met het Vordense
korps. Jeroen zal per l februari
aanstaande de functie van hoofd
afdeling veiligheid in de nieuwe
gemeente Bronckhorst gaan uitoe-
fenen. Vorden zal daar samen met
de korpsen Steenderen, Hengelo
en Zelhem deel van gaan uitma-
ken. Het officiële gedeelte werd af-
gesloten met een dankwoord aan
Henk Timmermans voor zijn rol
als commandant in het afgelopen
jaar.

Uiteraard werd ook vertrekkende
burgemeester Kamerling in het
zonnetje gezet voor zijn onder-
steuning en betrokkenheid bij het
Vordense korps. "U heeft zich al-

tijd zeer sterk gemaakt voor uw
jongens. Een steun die onontbeer-
lijk is, zeker in de huidige profes-
sionele brandweerorganisatie. Als
we terug kwamen van een ernstig
ongeval, dan was U er altijd om
ons een hart onder de riem te ste-
ken. U voelde dat altijd perfect
aan, de vrijwilligers waarderen
dat", zo sprak korpsbrandweer-
commandant Ben Hekkelman.

Hekkelman was ook in zijn nopjes
met de overdracht van de nieuwe
Ford manschappen/ materieel au-
to die op deze avond door leveran-
cier Groot Jebbink werd overhan-
digd. "Een compliment aan de
voertuigcommissie, dat voor'de
vervanging van het oude voertuig
een strak nieuw voertuig voor een
zeer "strakke prijs" wist te verkrij-
gen. Dat past ons wel", aldus de
Vordense commandant. Het ver-
volg van deze goed bezochte
avond stond in het teken van het
informele en ludieke afscheid ne-
men van niet alleen de vertrekken-
de leden, maar ook van de ver-
trouwde gemeente Vorden. Een
nieuwjaars wens had Ben Hekkel-
man ook al: "Dat we ondanks de
grote gemeente Bronckhorst onze
eigen cultuur en karakter mogen
bewaren"!!

De Vordense Ondernemers
wensen iedereen fijne feestdagen

Goed zo en hopelijk
nog net op tijd!!!
De brief van Mevr. Timmer, over
de beslissing die de raad zeer bin-
nenkort gaat nemen over de ver-
koop van Kasteel Vorden, kwam
wat geen dag te vroeg en heeft mij
wakker geschud en hopelijk heel
veel mede-Vordenaren.

ZE SCHRIJFT:
Kasteel Vorden hoort bij Vorden
en dat moet zo blijven.
En dat is zo!!! Kasteel Vorden is ons
culturele erfgoed, maar er is meer!
Kasteel Vorden staat, bij wijze van
spreken, in de achtertuin van Vor-
den. Je kunt er wandelen en de
eendjes voeren. Dat kunnen we
ons helemaal niet anders voorstel-
len. Het kasteel is het beginpunt
van onze zondagse wandeling met
familie of vrienden en we zijn dan
als Vordenaren trots op dit mooie
en trotse gebouw.
Bij het vuurwerk op Koninginne-
dag, bij de Country Fair, bij de in-
tocht van Sinterklaas of bij het
Concours Hippique en al die ande-
re belangrijke evenementen is Kas-
teel Vorden het sfeervolle middel-
punt. Jarenlang was het ons ge
meentehuis en hoeveel Vordense
huwelijken zijn daar niet geslo-
ten?

EN NU GAAT HET KASTEEL
VERKOCHT WORDEN?
Eigenlijk is een cultureel erfgoed
als het Kasteel Vorden onbetaal-
baar. Dat zou het eigenlijk ook on-

verkoopbaar moeten maken.
Maar als het dan toch verkocht
moet worden, dan.eigenlijk alleen
aan een koper of instantie die het
kasteel een functie geeft die in
overeenstemming is met de huidi-
ge openbare functie. En die daar
tot in lengte van dagen geen ande-
re bedoeling mee heeft.
Dan komt ons onbetaalbare kas-
teel toch in goede handen.
En daar is mee te leven

De raad van Vorden beslist binnen-
kort aan welke partij het verkocht
gaat worden.
Een beslissing waarvan de draag-
kracht voor Vorden niet moet wor-
den onderschat.
Laten wij met zijn allen aan de
raad weten dat de Vordense bevol-
king massaal achter de raad staat
als zij niet kiest voor de meest bie-
dende partij, maar voor de partij
die het kasteel en de directe omge-
ving tot in lengte van dagen gega-
randeerd toegankelijk houdt voor
ons allen.
Zet daarom allemaal uw handte-
kening op één van de lijsten die in
het dorp circuleren of die op aller-
lei plaatsen klaarliggen (o.a. bij de
VW van Vorden)
Dat is niet alleen goed voor Vorden
maar ook goed voor de gemeente
Bronkhorst.
Dat ze dat ook in de gemeente
Bronkhorst goed begrijpen!

Harmjan Warringa
De horsterkamp 3

7251 AZ Vorden

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Kasteel Vorden
hoort bij Vorden
en dat moet zo
blijven (2)
En dat hebben de inwoners van
Vorden laten merken! Geweldig,
binnen een week waren er al meer
dan 1600 handtekeningen binnen,
mede door de enthousiaste inzet
van Harmjan Warringa! Afgelopen
donderdag heb ik -namens u- een
duidelijk signaal afgegeven aan de
raad, die voor de moeilijke taak
staat om een keuze te maken uit
de aspirant kopers. Bij het aanbie-
den van de handtekeningen heb ik
een dringend verzoek gedaan om
bij de beslissing niet alleen reke-

ning te houden met de meest bie-
dende partij, maar ook te laten
meewegen wat wij -als inwoners
van Vorden graag zouden zien, n.l.
een toekomstige eigenaar die er
zorg voor draagt dat het kasteel
weer een publieke functie krijgt
en toegankelijk blijft voor ons alle
maal. Heeft u nog geen handteke-
ning gezet, dan kan dat nog tot 22
december bij de VW of boekhan-
del Bruna -ook uw handtekening
mag op de lijsten niet ontbreken!!!
Want wij Vordenaren zijn het er
allemaal over eens: Kasteel vorden
hoort bij Vorden en dat moet zo
blijven! Antoinette Timmer, Vrij-
willige medewerker van het VW
in Vorden.

Thijs v Amerongen sterk
in Kalmthout
De Vordense veldrijder Thijs v
Amerongen reed afgelopen
zondag een snelle cross in het
Belgische Kalmthout, in een
sterk internationaal veld kon
de Vordense R.T.V.er goed met
de eersten mee, halverwege de
wedstrijd verloor v Amerongen
de aansluiting bij de kopgroep,
door een goede inhaal race
kreeg hij opnieuw weer aanslui-
ting bij de eersten.

In de finale was de scherpte bij
Thijs eraf en eindigde hij als 10e
van de grote kopgroep, de winnaar
werd de wereldkampioen Junio-
ren van vorig jaar de Belgische su-
pertalent Niels Albert.
Ook andere R.T.V.ers reden dit
weekend, Marco Loman werd 5e in
Amersfoort, hier reed Richard
Sleumer naar een 12e stek bij de

categorie Junioren en de Leuven-
heimse Amateur Bart Besemer
reed na een super slechte start een
ongelukkige wedstrijd en gebruik-
te deze wedstrijd als training, hij
eindigde in de middenmoot.
Op zondag werd er een G.O.W.
wedstrijd in Deventer verreden,
hier had Besemer goede benen en
reed naar een knappe 12e plaats
dit alles gebeurde in een gezame-
lijke wedstrijd tussen de Elite en
Neo Amateurs.
De Wichmondse master Rudi Pe-
ters reed hier een bijzondere ster-
ke wedstrijd en werd achter Harry
Hofstede uit Lelystad 2e.
De overige R.T.V.crossers stonden
aan de start in de Vordense tour-
tocht, hier werd zo,n 50 kilometer
gereden tussen Vorden en Lo-
chem, deze tochten worden veelal
als training gebruikt.
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Kerstbomen
Blauw en groen.

BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

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

N.B. Denk op de rotonde afslag parallelweg

Vierakkersestraatweg 37 • 7233 SH Vierakker • Tel. 0575-441581

Na een periode van ruim vijfjaar stoppen wij met de exploitatie van
De Bosrand/Ludgerus per l januari 2005. Wij hebben met heel veel
plezier gewerkt, en hadden eigenlijk nog een aantal jaren willen blij-
ven, maar de onzekerheid over het voortbestaan van het Ludgerusge-
bouw heeft er aan meegedragen dat wij openstonden voor een nieuwe
uitdaging. Deze uitdaging heeft inmiddels vaste vormen aangenomen

en wel het exploiteren van het Sportcafé in de sporthal De Hooge
Wessel in Steenderen per l januari 2005. Omdat wij samen met u een

afscheidsborrel willen drinken nodigen wij u uit op:

22 december a.s. vanaf 19.00 uw-

Graag tot ziens op 22 december.

BENNIE EN CONSTANCE BOUWMEISTER

Hé verplegende.... Zm
in een werkvakantie?
Wil jij de Zonnebloem helpen om 7.200 langdurig zieken en

(zwaar) lichamelijk gehandicapten een onvergetelijke

vakantie te bezorgen? Sluit je

dan aan bij ons team van ruim

7.000 vrijwilligers.

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 65 of kijk
op www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem®
Postbus 2 100. 4800 CC Breda Postbank 10 98 510
E-mail info@zonnebloem.nl Internet www.zonnei >

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

-:•:- TUINONTWERP -*-
TUINAANLEG (RENOVATIE)
# TUINONDERHOUD -:•:-

(SIER)BESTRATING *
VIJVERS -:•:-

«T*

T»

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)44 17 15

70 JAM JCONTACT

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijks-
adwertentie als u de kaarten laat

drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.
U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544)37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

Feestje? 45 hapjes €10,-.

Keuze uit 20 schalen. Buffet

€6,50 pp. Kindertaart met

Spongebob/K3. Folder?

06-38216142 vwuw.dsrfood.nl

Gemeente Bronck horst,
de toekomstige Parel van de Achterhoek.

SPAANS
Les in kleine groepen
of privé, in Warnsveld,

start januari
proeflessen:

20 dec., 10/13 jan.
info:

emilia@freeler.nl of
0575-571946

"EL ENCUENTRO"
Vordensebinnenweg 19

7231 BB Warnsveld

P R I N T E N
C O P I Ë R E N
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig druk-
werk, in kleine oplagen en met een korte doorloop-
tijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw rapporten,
verslagen, manuals, e.d.

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575)55 10 86



Bridge

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen:
maandag 6 december:
Groep A: l dhr. en mw. Wullink
59,2%; 2 mw. Walter Kilian / mw.
v. Gastel 58,3%; 3 mw. Gerichhau-
sen /dhr. Hissink 55,0%

Groep B: l dhr. Molendijk / dhr.
Dekker 60,8%; 2 dhr. den Ambt-
man / dhr. Kip 59,4%; 3 mw. v.
Alphen / mw. Warnaar 59,0%

Woensdag 8 december:
Groep A: l Mw. A. Simonis / Mw. R.
Webbink 61,5%; 2 Dhr. H. Ent-
hoven / Dhr. A. Vruggink 60,1%; 3
Mw. D. Hoftijzer / Mw. K. Vruggink
55,6%

Groep B: l Mw. A. Jansen Vreling /
Mw. J. Machiels 60,8%; 2 Mw. P.
v.d. Vlugt / Mw. G. Nulden 60,0%;
3 Mw. L. Le Grand / Mw. L. v. Gastel
56,7%

Voetbal

SVRATTI

V EN K - RATTI
Afgelopen zondag moest Ratti
naar Twello afreizen voor de lasti-
ge uitwedstrijd tegen V en K. De
nummer twee van de competitie.
Door de vele blessures en zieken
werd Ratti genoodzaakt om spe-
lers van lagere elftallen te benade-
ren. Zo speelde Reinier Hendrik-
sen de volle 90 minuten. Ratti
werd meteen onder druk gezet,
maar men bood goed weerstand.
Toch kwam V en K goedkoop aan
de 1-0. Ratti vocht voor wat het
waard was, maar de 2-0 was al snel
een feit. De tweede helft werd het
steeds aggressiever op het veld.
Waar de scheids niet mee om wist
te gaan. Hij strooide met gele kaar-
ten voor de kleine overtredingen
en de grove bleven onbestraft. Rat-
ti kwam een paar keer dichtbij een
treffer, maar zoals zo vaak dit sei-
zoen, gaat de bal er via een coun-
ter aan de andere kant in. Toch
wist Jeroen Lubbers te scoren. Een
afvallende bal werd door Jeroen
opgevangen en haalde verwoes-
tend uit. Ratti drong steeds meer
aan, maar had geen antwoord op
het aggressieve spel van de tegen-
stander. Uiteindelijk werd het ook
nog 4-1. Gelukkig voor Ratti is de
winterstop bereikt en kijkt men
uit naar de tweede helft van het
seizoen. Die hopelijk gestart kan
worden met een volledig fitte se-
lectie.

RATTI DAMES
Colmschate l - Ratti l
De laatste wedstrijd voor de win-
terstop stond afgelopen zondag op
het programma. Colmschate staat
op de vijfde plaats in de ranglijst
dus Ratti had nog een zware wed-
strijd voor de boeg. Ratti begon
echter geheel niet onaardig en er
werden veel kansen gecrelerd. Rat-
ti zat lekker in de wedstrijd en
Colmschate daarentegen had het
zwaar. Misschien was het onder-
schatting van Colmschate, maar
de dames waren meer tegen zich-
zelf aan het voetballen, zodat het
bij hun niet lekker liep. De gehele
eerste helft kwamen beide teams
niet tot scoren.

In de tweede helft bleef Ratti druk
zetten. Een pass van aanvoerdster
Manneke Nijenhuis op Gerrie
Brummelman zorgde ervoor dat
ze met een schot op het doel veel
gevaar creëerde. De keepster van
Colmschate kon de bal nog net
wegtikken, maar Marielle Peters
was doorgelopen vanaf het mid-
denveld om de bal binnen te tik-
ken. Zo stond Ratti na tien minu-
ten in de tweede helft op een voor-
sprong met 0-1. Hierna zakte Ratti
terug en er kwam meer druk van
Colmschate. Een speelster van
Colmschate loste een prachtig
schot op het doel van Ratti en dit
zorgde voor de gelijkmaker. 1-1.

Ratti probeerde weer vooruit te
voetballen en de draad op te pak-
ken. Echter in de laatste tien minu-
ten was het Colmschate dat zich-
zelf toch nog de drie punten ga-
ven, doordat een mooi schot op
het doel zorgde voor de 2-1. Een
zuur verlies voor Ratti, omdat
Colmschate zeker geen goede wed-
strijd heeft laten zien en deze uit-
slag niet rechtvaardigde zoals er
gespeeld was. Echter slechte wed-
strijd moetje ook kunnen winnen
en dat heeft Colmschate in dit ge-
val laten zien. Ratti heeft nu 7 pun-
ten uit twaalf wedstrijden en staat
daarmee op een elfde plaats. Voor-
lopig even rust voor de dames van
Ratti om na de winterstop weer vo-
lop de strijd aan te gaan en hope-
lijk worden dan de punten wel ge
pakt.

Programma SV RATTI week 51
18/19 december:
18-12-2004 Voorwaarts T C4 - Ratti
Cl

SOCII NIEUWS
De heren van Socii hadden de wij-
ze woorden van de trainer Steffens
goed in de oren geknoopt dat er
van onderschatting tegen Epse
geen sprake mocht zijn gezien de
gemakkelijke uit overwinning eer-
der dit seizoen. Er werd dan ook
goed begonnen met een paar
prachtige aanvallen met even zo'n
mooie goals. Het werd door Nick
Arends 1-0, Henri Eggink nam de
2-0 en de 3-0 voor zijn rekening
waarna Jan Willem Krijt de 4-0 no-
teerde door vanaf de stip met
rechts droog in te schieten. Ook
pikte Johan Riefel zijn doelpuntje
mee en zo was het na twintig mi-
nuten al 5-0 en was het een gelo-
pen koers. Jammer voor het pu-
bliek die ondanks de kou toch ge-
trouw aanwezig waren en stille-
tjes al aan dubbele cijfers dachten
dat de tweede helft zakte naar een
bedenkelijk niveau. Ballen die in
het begin gewoon allemaal goed
waren kwamen nu net niet meer
aan of misten het doel.
Toch werd het nog 6-0, een voorzet
werd door een Epse verdediger ver-
keerd behandeld en in de eigen
goal gewerkt.

Verdere uitslagen:
Warnsveldse Boys C2 - Socii Cl: 0-3
LetteleAl-SociiAl:l-3
SVBV 2 - Socii 2: 2-1
HC'034-Socii 3:1-0
Brummen 4 - Socii 4:10-2
Socii 5 - De Hoven 5: 2-8

Programma 18/19 December
Socii Cl - Lochem C2
Socii Al - Colmschate A2
Be Quick Z 5 - Socii 2
Socii 3 - Be Quick Z 6

WVORDEN
Vorden - Vosseveld 3-0
Met een goed gevoel de winterstop
in gaan, dat was de wens van W
Vorden en daar was een overwin-
ning voor nodig. De 3-0 overwin-
ning op Vosseveld zorgt voor dat
goede gevoel. Vorden eindigde
voor de winterstop hiermee op de
7e plaats met 16 punten. Hugo van
Ditshuizen mag zich met recht de
topscorer van Vorden noemen,
want door twee doelpunten afge-
lopen zondag komt hij op een to-
taal van 12. Vorden was de terech-
te winnaar, want de drie doelpun-
ten was een magere score uit het
aantal kansen dat men kreeg. Vos-
seveld jaagde bij balbezit van Vor-
den op de bal en daardoor kwam
Vorden niet goed aan opbouwen
toe en was de wedstrijd rommelig.

Vorden trad met drie spitsen aan.
Kennelijk was trainer Jan Ligten-
berg, dat in de tweede helft vorige
week zondag tegen AD'69 goed be-
vallen, toen Vorden in Aalten een
2-0 achterstand goedmaakte. Beide
ploegen begonnen nogal voorzich-
tig aan de wedstrijd, waarbij de
achterhoede van Vossveld een ner-
veuze indruk maakte. De eerste
kans was voor Vosseveld uit een
scrimmage en met enig geluk
kreeg Vorden de bal uit het deelge-

bied weggewerkt. In de 20e mi-
nuut kwam Ronald Visser oog in
oog te staan met doelman Kamper-
man, maar zijn inzet ging net voor
langs.
Nog geen minuut later was het op-
nieuw Visser die een royale kans
kreeg, maar zijn wippertje kon
door de doelman worden onder-
schept. Vorden was bij de spelher-
vatting gevaarlijk door de kop-
kracht van Dennis Wentink, maar
ook hij kon de doelman niet ver-
schalken.

In de tweede helft speelde Vorden
wat agressiever en werd Vosseveld
onder druk gezet. Uit een hoek-
schop zag Ronald Visser zijn inzet
van de doellijn gehaald. In de 55e
minuut kregen de geelzwarten
dan eindelijk loon naar werken.
Hugo van Ditshuizen nam een ho-
ge bal behendig mee en met een
droge schuiver tekende hij de 1-0
aan. De snelle spitsen van Vos-
seveld kregen geen kans, omdat
Vorden consequent met rugdek-
king speelde en daarmee de angel
uit de ploeg haalde.

Daarentegen creëerde Vorden zich
diverse kansen en het claimde in
de 70e minuut, nadat Hugo van
Ditshuizen binnen de beruchte lij-
nen werd gevloerd, een strafschop.
Scheidsrechter Rosendaal uit Did-
am dacht daar anders over en liet
doorspelen.
Even later haalde van Ditshuizen
zijn gram, toen hij een verdedi-
gingfout afstrafte en de 2-0 in het
net deponeerde. Vorden kreeg di-
verse mogelijkheden om de score
een nog beter aan zien te geven.
Uiteindelijk was het alleen Dennis
Wentink nog die het net deed bol-
len. Hij omspeelde op de zijn be-
kende wijze de tegenstander en
poeierde met de buitenkant van
de schoen de 3-0 in de touwen. Een
beauty van een doelpunt.
Hugo van Ditshuizen had nog de
mogelijkheid voor een hattrick,
maar zijn schot ging juist langs de
verkeerde kant van de paal.

Uitslagen zaterdag 11 december
Wilp AID - Vorden Al: 1-1
Vorden BI - Apeldoornse Boy B2D:
8-1
Vorden Cl - Colmschate Cl: 3̂ 1
Eerbeekse Boys C3 -Vorden C2: 3-5
Vorden Dl D - Warnsveldse Boy Dl:
2-2
Vorden D2 - Groessen D3: 2-2
Vorden D3 - DVC '26 D9: 6-3

Uitslagen senioren zondag 12
december
Vorden l -Vosseveld 1: 3-0
Vorden 2 - Lochem SP 2: 7-1
Vorden 3 - MvR 2: 5-0
Zutphen 3 - Vorden 5:1-5
Zutphen 3 - Vorden 6: 3-0

Programma zaterdag 18 sep-
tember
Zwaluwen toernooi voor F, E en D
teams
Socii Al D-Vorden Al
WHCZB2-Vorden BI
Vorden Cl - Brummen C2

Programma senioren 19 sep-
tember
Vorden l - Trias l
Vorden 2 - Grol 4
Vorden3-VIOD3
Pax 6 - Vorden 5
Erica'76 8 - Vorden 6

Volleybal

Pelgrum/Makelaars Dash Dl-
LongaD4
Zaterdag 11 december, speelde da-
mes l van Pelgrum/Makelaars
Dash weer in haar normale opstel-
ling. Bertine Vlogman was weer
hersteld van haar blessure, en
Dash begon vol goede moed aan de
wedstrijd. Balsponsor van deze
wedstrijd was sportcaf_ het Jeb-
bink. De eerste set verliep prima,
Dash bouwde al snel een voor-
sprong op, door een goede passing
lag de aanval ook lekker. Dash be-
hield de voorsprong en won de set
met 25-19. De tweede set verliep

netzo als de eerste. Dash won met
25-15. In derde set dacht het team
van Dash dat ze de derde set, even-
als de eerste en tweede set, makke
lijk zouden winnen. Dit viel tegen,
Dash kwam achter te staan, door
het fanatieke en het betere aanval-
spel van Longa. Aan het einde van
de set begon Dash meer tegen-
stand te bieden, en won uiteinde
lijk toch nog met 25-22. Dash ging
voor de vijf punten, en dit lukte
ook. De vierde set was een kopie
van de eerste en tweede set, eind-
stand: 25-20. Na drie wedstrijden
verloren te hebben, eindelijk weer
vijf punten. De bekerwedstrijd die
gespeeld is tegen KSV op donder-
dag 2 december, is verloren met 3-
1. De volgende wedstrijd, de laat-
ste van de eerste helft, is zaterdag-
middaglS december in Wester-
voort tegen Wevoc.

Uitslagen 10 december
Tornado Laren D4 - Pelgrum Dash
D5:2-3
DES Hl Hl - Pelgrum Dash H3:4 - O

Uitslagen 11 december
Vios D2 - Pelgrum Dash D4:4 - O
Halley Hl - Pelgrum Dash Hl: 3 - 2
Pelgrum Dash MB1 - Pelgrum
Dash MB2: 4 - O
Pelgrum Dash MC2 - Bas Wivoc
MCI: O - 4
Pelgrum Dash D3 - Dijkman /WSV
Dl: l-3
Pelgrum Dash MBS - DVO MB3: l -
3
Pelgrum Dash D2 - Bas Wivoc
Dl: l - 3
Pelgrum Dash D6 - Markel-Up
D4: 3 - 2
Pelgrum Dash Dl - Longa '59 D4:4
- O
Pelgrum Dash H2 - Bas Wivoc H2:
3-1

Programma vrijdag 17 decem-
ber
20.00 Hengevelde Cupido D3 - Pelg-
rum Dash D6

Programma zaterdag 18 decem-
ber
10.30WarnsveldDijkman/WSV
MC3 - Pelgrum Dash MC2
13.30 Warnsveld Dijkman WSV D3
- Pelgrum Dash D3
15.00 Westervoort Wevoc Dl - Pelg-
rum Dash Dl
15.00 Varsseveld Vollverijs MCI -
Pelgrum Dash MCI
16.15 Zieuwent TOHP Dl - Pelg-
rum Dash D2
18.45 Westervoort Actief '81 Hl -
Pelgrum Dash H2
15.00 Pelgrum Dash H3 -Victoria
H4
15.00 Pelgrum Dash MB2 - DVO
MB1
17.00 Pelgrum Dash D4 - Willems
Gemini D3
17.00 Pelgrum Dash D5 - Rivo D5
17.00 Pelgrum Dash Hl - Dyna-
miek Hl

S q u a s h

Op zondag 12 december zijn in
Squash Centrum Vorden competi-
tiewedstrijden gespeeld tussen
Squash Vorden 3, ranglijstaanvoer-
der Golden Tulip Zutphen l en
hekkensluiter Citadel 3 uit Ensche-
de.
De spelers van Squash Vorden heb-
ben deze zondag uitstekende za-
ken gedaan door van de koploper
met 3-2 te winnen. Onder meer
door een zeer goed spelende Salin-
de Gonewardene die zijn partij
wist te winnen met 3-0. Rob Laar-
hoven speelde een lange slopende
partij tegen Hans Snelders, een
vijfsetter waarbij hij door het laat-
ste punt, 9-10, zijn partij verloor
met 2-3. Na 15 minuten spelen
kreeg Richard Martens zijn partij
helaas kado vanwege een blessure
van de tegenstander Hennie Leur-
dijk, dus 3-0. Erik Reindsen kreeg
weinig vat op het spel van Richard
Scholten waardoor hij zijn partij
verloor met 3-0. Einduitslag: 3-2
voor Squash Vorden 3.

Tegen hekkensluiter Citadel 3 wer-
den alle partijen door de heren ge-

wonnen. Met als opmerking dat
Erik Reindsen een 2-0 achterstand
door veel zwoegen en zweten, én
fantastische spel, zijn partij naar
een winstuitslag wist om te zetten.
Einduitslag: 5-0 voor Squash Vor-
den 3.

Over de overige wedstrijden die af-
gelopen zondag zijn gespeeld kunt
u volgende week lezen.

Uitslagen zondag 12 december
2004
Squash Vorden 3 - Citadel 3: 5-0
Squash Vorden 3 - Golden Tulip
Zutphen 1:3-2

Programma zondag 19 decem-
ber 2004
Thuis-wedstrijden:
Squash Vorden 2 - Hengelo 1;
Squash Vorden 2 - Didam 1;
Squash Vorden l - Hengelo 2;
Squash Vorden l - Topsquash Nij-
kerkl

Aktiemarkt
Op vrijdag 17 december a.s. is er
weer een aktiemarkt van de Vor-
dense Marktvereniging de laatste
van dit jaar alweer. Als u op de
markt wat koopt krijgt u één of
meerdere enveloppen. Daarmee
maakt u weer kans op leuke prij-
zen. Deze kunt u dan bij onze spe
ciale marktkraam komen uitzoe-
ken. Wij hopen dat het weer een
gezellige en geslaagde markt mag
worden.

Passage
Op vrijdag 21 december a.s. heeft
de passage weer de Kerstviering.
Het is een goede traditie om deze
viering te beginnen met een geza-
melijke maaltijd in het Dorphuis.
Men begint om 18.00 uur en na de
maaltijd gaat men luisteren naar 4
vrouwen uit de Bijbel, en wel: Eva,
Ruth, Elisabeth en Maria Magdale
na. Ook zullen we samen nog en-
kele liederen zingen en we ver-
wachten dat het om ongeveer
21.00 uur afgelopen zal zijn. Passa-
ge hoopt iedereen te kunnen be-
groeten.

Bibliotheek
Vanaf woensdag 15 december be-
gint de boekenverkoop in de bibli-
otheek.

P.C. De Graafschap
Zaterdag 11 dec. jl. was er een
springwedstrijd in Brummen,
daar behaalde Sebastiaan Hamer
een Ie prijs in de klasse L. Marieke
Rouwenhorst met Hyazinthe werd
reservekampioen in de klasse M.

Laag-Soeren 12 dec. dressuur-
wedstrijd
Nienke Woerts met Tamara 2 maal
een Ie prijs in de klasse Z2 met 184
en 166 punten. Hester Slegt met
Woodrow Carisbrooke een Ie prijs
in de klasse LI met 162 punten. Lis-
ette Bijenhof met Simply the Best
een Ie prijs in de klasse LI met 167
punten.

Kerstmarkt
Vorden
De Rotaryclub 't kwartier van
Zutphen (uit Vorden dus!) is op 18
december a.s. ook weer aanwezig
op de Kerstmarkt.

Wij staan daar samen met onze
Duitse zusterclub en willen door
de verkoop van: o.a. warme choco-
lademelk, kerststukjes, Kölnisch
bier en Weihnachtsstollen geld op-
halen voor ons Tsjerkin project:
Een groep van 30 kinderen en 3
leerkrachten uit Krasnapolje (ge-
troffen door de ramp met de kern-
centrale in Tsjernobyl) komen in
mei en juni 2005 weer 6 weken
naar Zutphen/Warnsveld en Vor-
den om aan te sterken. Meer info
hierover op www.tsjerkin.nl en na-
tuurlijk bij onze kraam op de
kerstmarkt.
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Café-restaumnt-zakn

25 en 26 december
Dit jaar presenteren wij U op
eerste en tweede kerstdag

een uitgebreid
koud en warm buffet,

aaruit U Uw eigen meergangen
diner kunt samenstellen.

Het buffet wordt afgesloten door
een gevarieerd dessertbuffet...

Wij ontvangen u graag vanaf 16.00 uur.

€ 39.50 per persoon
€ 20.00 per kind tot 12 jaar

/oor meer informatie kunt U ons bellen.

Reserveert U tijdig!

Op l en 2 januari 2005 zijn wij gesloten.

Wij wensen u prettige feestdagen
(Directie en Personeel

Het IJ sselpaviljoen

an$taancte 2.atetclaa live* :~

Dance kelder-.DANCE, TRANCE EN R&B
%n de Reackclub het dak etafrinet: Q

OJJEROWMO nea/&ubë

4^ AREA S 1OO% FUN
WWW.WITKAMP.COM
Bobbus opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40
* Wemsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

* Eefcfe, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geestenen, Baan 21:55 *

Ge/se/aar, F/oryn 22:00*
Ruurto ,Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

* Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Voor /neer info klik op Wm/.WlTKAMP.COM

E N S P E C I A L I S T

K E R S T B O M E N
DUUR,
HELEMAAL NIET
AL VANAF € 5yOO
SUPER VERS VAN EIGEN KWEKERIJ!

In vele soorten en maten, o.a.
Servische Spar - Nordman - Koreaspar
Kluit # Pot # Gezaagd # Wortel

Bij aankoop van een kerstboom
gratis Kerstgroen uitzoeken
zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur (geen verkoop op zondag)
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Ordelman & Dijkman
Installaties Hengelo b.v.
is een onderdeel van de
VLo-Installatiegroep met
vestigingen in Rijssen,
Hengelo (Gld.), Halsteren,
Enschede, Nijverdal en Emmen.

Als zelfstandige vestiging
worden de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd.
• CV installatie's
• Luchtbehandeling
• Gas en waterinstallaties
• Sanitair
• Loodgieterswerk
• Elektra

Tot onze opdrachtgevers
behoren:
• Bouwbedrijven
• Architecten
• Woningstichtingen
• Defensie
• Particulieren
• Bedrijfsleven
• Bouwmanagementsburo's

Het personeelsbestand bedraagt
ca. 30 medewerkers (sters).
Het totale personeelsbestand
van de VLo-Groep bedraagt
ca. 200 medewerkers(sters).

ORDELMAN & DIJKMAN INSTALLATIES

H E N Q E L O ( O L D )
CENTRALE VERWARMING • LUCHTBEHANDELING • SANITAIR • LOODGIETERSWERK • ELECTRO

l.v.m. verdere groei en uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

Werkvoorbereider-Tekenaar (
Wij zijn op zoek naar iemand die zelfstandig projecten (woningbouw en klein utiliteit)
kan voorbereiden en verwerken op tekening. MIT is gewenst, of door ervaring verkre-
gen.
Ervaring met AutoCAD tekenprogramma's.

Montage- of Projectleider (w>
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een 'enthousiasteling' die op een positieve ma-
nier de projecten begeleid en binnen de gestelde normen in samenwerking met onze
monteurs en onze opdrachtgevers tot een goed einde brengt.
Goede contactuele eigenschappen en ervaring is een 'must'.
Vanzelfsprekend hoort bij deze functie een positieve 'uitstraling'.
Ervaring met elektra werkzaamheden geniet de voorkeur, maar is niet vereist.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
G.W. Dijkman, te bereiken onder nr. (0575) 46 1 2 85 of 06 22666640.

Sollicitaties kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installaties B. V.
t.a.v. G.W. Dijkman
Postbus 65 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Bezoekadres: Zelhemseweg 30, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 461285
Fax (0575) 46 11 84
www.o-d.nl

Op zoek naar lage ziektekosten?
Bespaar met onze nieuwe zorgverzekering.

Univé heeft de zorgverzekering die u zoekt. Voordelig en zeer uitgebreid. Ziekenfonds
of particulier, Univé biedt u een pakket dat perfect past bij uw behoeften en waarmee
u veel geld bespaart. Stop dus maar met zoeken. Univé biedt u veel voordeel:

• Univé werkt zonder winstoogmerk. Daarom bieden wij altijd voordelige premies.

• De aanvullende particuliere verzekering heeft een Persoonlijk Zorgbudget.

• Kosten voor huisarts, medicijnen, specialisten en ziekenhuis zijn al in de hoofd-

verzekering meeverzekerd.

• Gratis hulpverlening in het buitenland bij spoedeisende hulp.

• Gratis wachtlijstbemiddeling.

• 150 kantoren in het land. Dus altijd dichtbij.

in\^X VEIVERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Univé Oost
Telefoon 0547 - 36 70 00

Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, fax 0547 - 36 70 10
Ruurlo, Stationsstraat 12, fax 0573 - 45 83 29

Delden, Langestraat 5, fax 074 - 377 1719
Lochem, Graaf Ottoweg 18, fax 0573 - 29 81 09

oost@unive.nl



C.O.C.H. De schoenendoosactie,
alweer een succes!!

Versheid kerstboom van
invloed op brandgevaarlijkheid

De schoenendoosactie voor
Roemenie was ook dit jaar weer
een leuk project om aan mee te
werken. Elk kind maakt en vult
een schoenendoos vol met ca-
deautjes voor een kind in Roe-
menie.

Deze dozen worden daar in de
Kersttijd uitgedeeld. Elk jaar ko-
men er ongeveer 400 namen van
kinderen uit de plaatsen Toplita of

Ocna Mures (Roemenie) waarvoor
een schoenendoos gemaakt wordt.
Veel kinderen, ouders, leerkrach-
ten vrijwilligers hebben ons dit
jaar weer goed gesteund en gehol-
pen. Onze dank aan hun is dan
ook groot. Voor de opbrengst van
een heitje voor een karweitje moe-
ten we veel meer mensen dank-
baar zijn. De kinderen hebben
hard gewerkt en de gemeenschap
heeft een goed doel gesteund. De

kinderen hebben een groot bedrag
binnen gehaald. De scholen die dit
jaar mee hebben gewerkt aan onze
actie zijn: Bernardusschool Keijen-
borg, St. Martinusschool Baak,
Steenuil Steenderen, Basisschool
Veldhoek, De Leer, Piersonschool
en Rozengaardsweide uit Hengelo,
Basisschool Varssel en Basisschool
Bekveld. De vrachtwagen is inmid-
dels gevuld en is op weg naar Top-
lita.

Sinterklaas actie
Fashion Corner Vorden

Tijdens de Sinterklaas periode konden klanten van Fashion Corner een spijkerbroek winnen, door van hun aan-
koopbon een lot te maken. Deze week heeft de trekking plaats gevonden en de gelukkige winnaar is PETRA REG-
TOP uit Hengelo (G). Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen.

Kerstviering
Seniorensoos
Seniorensoos Vierakker/Wich-
mond houdt op vrijdag 17 decem-
ber a.s. de jaarlijkse Kerstviering in
het St. Ludgerusgebouw in Vierak-
ker. Aanvang om 19.00 uur. Mee-
werking geven Rien Baauw en het
R.K.-koor met aanvulling van enke-
le leden van het voormalig N.H.-
koor. U komt toch zeker ook???
Het wordt een fijne avond.

PCOB afdeling
Vorden
Op donderdagmorgen 16 decem-
ber a.s. om 10.00 uur in het Stam-
pertje, is er de jaarlijkse Kerstvie-
ring. Dit keer zal de kerstmeditatie
worden gehouden door ds. J.Kool
te Vorden. Verdere medewerking
wordt verleend door de dames
T.Ridderhof en C. van Reeuwijk te
Zutphen. Het belooft een fijne bij-
eenkomst te worden: iedereen is
van harte welkom.

Einde vuurwerk
verkoop
Na jaren een verkooppunt van
vuurwerk te zijn geweest zal speel-
goed huishoud kadoshop Sueters
met ingang van dit jaar geen vuur-
werk meer verkopen.
Mede door het aanscherpen van de
wettelijke eisen hebben zij deze
beslissing genomen. Het kinder-
vuurwerk zal wel in het assorti-
ment blijven.

Belangrijkste conclusie rapport
brandtest kerstbomen door
brandweer Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland.

Een onderzoek naar de brandge-
vaarlijkheid van kerstbomen heeft
uitgewezen dat een net gekapte of
uitgegraven, dus verse kerstboom
niet of nauwelijks te ontsteken is,
ongeacht het soort kerstboom. Dit
verandert naarmate de kerstboom
ouder wordt. Na een periode van
45 dagen blijkt dat van de geteste
kerstbomen de niet geïmpregneer-
de fijnspar met een goed natge-
houden kluit één van de minst
brandgevaarlijke te zijn.

Het laten impregneren van kerst-
bomen zonder kluit lijkt volgens
het rapport extra bescherming te
bieden, echter niet onbeperkt. Tijd
heeft een negatieve invloed op de
brandveiligheid van geïmpreg-
neerde kerstbomen.

Het onderzoek onderschrijft het
beleid zoals dat al voorheen in het
district Achterhoek van de Veilig-
heidsregio Noord- en Oost-Gelder-
land werd gevoerd door de brand-
weer: alleen kerstbomen met kluit
én geïmpregneerde kerstbomen
worden (onder voorwaarden) geac-
cepteerd in voor het publiek toe-
gankelijke ruimten.

Uiteraard zijn ook gecertificeerde
kunststof bomen toegestaan in de-
ze ruimten. Deze zijn in het rap-
port niet beschreven omdat deze

van fabriekswege al getest moeten
zijn op brandveiligheid. Het
brandtestonderzoek zal de komen-
de periode als basis dienen voor
verdere advisering door de brand-
weer-preventiemedewerkers van
de gemeenten in de regio. De ge-
meenten zijn zelf verantwoorde-
lijk voor de vergunningverlening
en handhaving op veiligheidsge-
bied.

MEER OVER HET ONDERZOEK
In december 2003 is door de brand-
weer Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland in samenwerking
met het korps Doetinchem een on-
derzoek gedaan naar de brandge-
vaarlijkheid van kerstbomen. Het
belangrijkste doel van het onder-
zoek was het verkrijgen van een in-
druk van het brandrisico van, al
dan niet geïmpregneerde, soorten
kerstbomen. Daarbij is gekeken
naar het ontstekingsgemak, de
mate van rookontwikkeling en
naar de invloed die het impregne-
ren en het verlopen van de tijd
hebben op het brandrisico van de-
ze bomen.

Enkele aanbevelingen uit het rap-
port zijn: het doen van aanvullend
wetenschappelijk onderzoek naar
de houdbaarheid van impregneer-
middel op een kerstboom, het be-
palen van de houdbaarheid van
bomen met kluit en het doen van
een langer lopend onderzoek on-
der diverse boomsoorten. Uite-
raard is het aansteken van echte
kaarsen in bomen uit den boze.

Prijswinnaars St. Nicolaas-
aktie Discus Kluvers bekend
De fifty-fifty St. Nicolaas aktie van
Discus Kluvers was een geweldig
success. Vanaf 20 november kon-
den klanten van Kluvers hun kas-
sabonnen verzamelen tot minimal
een bedrag van 25 euro, en deze in
de zak van zwarte piet doen. Op 6
december zijn er 10 klanten uitge-
loot, welke de helft van hun St. Ni-
colaas-aankopen terug kregen. De

namen van de prijswinnaars zijn:
Fam. Bos, Fam. Loen, Harma
Duijn, Mw. Straatman, Keunen,
GJ. Schutte, Dedy Karelse, De
Vries, Fam. Kool en A. Blanksma.
De prijswinnaars zijn inmiddels
op de hoogte gesteld. De volgende
aktie van Discus Kluvers zal plaats-
vinden op de Kerstmarkt aanstaan-
de zaterdag, komt allen!

bel:
Drukkerij Weevers 551010

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,

bij een Ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

VKV "De Duikboot
bestaat 10 jaar!
Op l januari 1995 opgericht en
dus nu het 10-jarig bestaan.
Deze klaveriasclub, welk speelt
volgens het principe Contra en
Ree speelt ieder seizoen 10 wed-
strijden plus als afsluiting de
Marathon. De locatie die geko-
zen is voor de afsluiting van dit
jubileumjaar is de Herberg me-
de omdat alle spelers van de
dub uit Vorden komen.
De start van de marathon (zo'n
wedstrijd duurt altijd 12 uur) staat

gepland om precies 12.00 uur en
daarom is de receptie voorafgaand
gepland om 11.30.
Als het aan de spelers ligt zal het
25-jarig jubileum geen probleem
zijn want de sfeer in de club is uit-
stekend te noemen en daarbij ge
ruggesteund door de vrouwen kan
dit niet misgaan.
Nieuwsgierig waar de kracht van
de vereniging in ligt?
Men ziet u graag op de receptie of
tijdens de marathon zelf...



VAN HET
Nissan-dealer Herwers, met

vestigingen in Doetinchem, Hengelo

(Gld.) en Zevenaar, mag zich de

beste Nederlandse Nissan-dealer

van 2OO4/2OO5 noemen. Nissan

Motor Co. in Japan kende het bedrijf

onlangs de Global Nissan Sales &

Service Way Award voor Nederland

toe. Nissan Herwers kreeg de award

dankzij de uitstekende score op het

gebied van klantentevredenheid en

organisatie en het voldoen aan de

sales en aftersales targets.

Nissan Herwers

2OO4
GLOBAL
NSSW
AWARD

Nissan Herwers
Doetinchem

l 4

Nissan Herwers
Hengelo Gld.

For outstanding performance
in Customer Satisfaction

UB ̂

Carlos Ghosn

November 2004

Nissan Herwers
Zevenaar

HERWERS BESTE NISSAN-DEALER VAN NEDERLAND
GLOBAL NISSAN AWARD KROON OP INSPANNINGEN



Kerstvoorde
BESTSELLER! BESTSELLER BESTSELLER!

f D K O P E R G O E D K O P E R

Appelsientje
Sinaas-
appelsap
Pak 1 liter

O

G O E D K O P E R

PLUS Klaverland
Belegen kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk.
Kilo

99
Witlof
500 gram

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

BESTSELLER!
G O E D K O P E R

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes of
Varkensfiletrollade
Kilo

7a
'Mm

98

Osborne
Sherry
Manzaniiïa,
cream,
medium
of pale dry.
Fles 75 cl.

339

Italiaanse bollen
4 stuks
of kaiserbroodjes
Zak 8 stuks
Om zelf thuis af te bakken.

PLUS
Hot
krokantjes,
Japanse
bollenmix,
Yamato mix
of Thai mix
Zak 150-300 gram

19 La bombe
glacee
roomijstaart
Doos 1600 ml.

49

Scheemda
Carpaccio
Bakje 100 gram

van

99
Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Honig
Variatiesoep
Diverse soorten.
Pak goed voor
6 borden. 0.95

2 pakken

59

Loustain
Crèmes
brulees
Uit de diepvries.
Doos 2 stuks

79

Ananas
Gold
Per stuk

Cötes
de Provence
Rosé
Lekker bij witvlees,
vis of als aperatief.
Fles 7

99

Jean Rosen
Pinot blanc
Fijne fruitige wijn
Noord-Oost Frankri
Fles 75 cl.

4
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurio

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

Kijk voor de gewijzigde openingstij

KERST en Oud & Nieuw op het raambil
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BESTSELLER!
G O E D K O P E R

BESTSELLER
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

PLUS
Zalmfilet
250 gram

49
Gebraden rosbief
100 gram

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Lassie
Rijstspecialiteiten
Diverse soorten o.a. notenrijst,
pandanrijst of basmatirijst.
Pak 250-400 gram.

/ijnsupermarkt
Nederland

Deepblue
Roze zalm
Blik 418 gram

PLUS
Aardbeien-
bavaroisevlaai*
Blister 0 26 cm

* Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar
7!OO Struisvogel-

•^^ bief stuk
Bakje 2 stuks
a 125 gram

Chateau
Rouvière
Minervois
Volle en
krachtige wijn
uit Frankrijk.
Fles 75 cl.

' INOT BLANC 99

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Pringles
Diverse smaken.
Koker 200 gram

O98

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Chateau
Pradeau
Mazeau
Fles 75 cl.

HAUT-JORDY

399
Bordeaux
chateau
Haut Jordy
Fles 75 cl.

99

100 gram

79

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16

U spaart
toch ook

mee?

Visgourmet-
schotel
Luxe.
Bak 220 gram

Solo Italia
Tiramisu
Bak 500 gram

len rondom
let in uw PLUS!

51/52/2004 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!



G e m e e n t e V o r d e n

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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Jeugd van Vorden,
verdien 25 eurocent
per ingeleverde
kerstboom!
Op woensdag 5 januari 2005 tus-
sen 13.00 en 16.30 uur bestaat
voor jullie de mogelijkheid om
kerstbomen in te leveren bij de
gemeentewerf aan het Hoge in
Vorden en op het feestterrein in
Wichmond. Niet alleen een ideale
mogelijkheid op een extra zak-
centje voor jezelf te verdienen.
Jullie weten ongetwijfeld dat deze
inzameling ook een bijdrage
levert aan de vermindering van de
afvalberg. De kerstbomen worden
na versnippering namelijk herge-
bruikt in bijvoorbeeld plantsoe-
nen. En dat is natuurlijk goed
voor het milieu.

Startsein voor WegWijZer

De WegWijZer van start. De voorzittershamer gaat over van de initiatiefnemers
naar de Stichting Welzijn Vorden.

Het nieuwe loket WegWijZer
moet hét centrale punt in Vorden
worden waar inwoners terecht
kunnen met al hun vragen op het
gebied van welzijn, wonen en
zorg. Bijvoorbeeld: hoe schrijf ik
me in voor een huurwoning, waar

kan ik hulp aanvragen voor was-
sen en aankleden, ik ben op zoek

naar vrijwilligerswerk, kunt
u daarin bemiddelen? De Weg-
WijZer is een initiatief van de
gemeente Vorden, zorgkantoor
AGIS, woningcorporatie
De Stiepel en zorgaanbieders
Sensire en Sutfene. Zij zijn
bijgestaan door projectleiders
van het bureau Ten Cate en
Augusteyn. De nieuwe Stichting
Welzijn Vorden draagt de
verantwoordelijkheid voor
de WegWijZer.

Op 13 december 's middags om
15.00 uur vond tijdens een
feestelijke bijeenkomst in het
Dorpscentrum de officiële
overdracht plaats van de werk-
zaamheden van de initiatief-
nemers aan de Stichting Welzijn
Vorden. Verder werd de nieuwe
consulent, mevrouw I. Bos,
voorgesteld, die op 3 januari de
deuren opent van het loket!

Nieuw minimabeleid gemeente Bronckhorst

In 2005 stelt de gemeente Bronckhorst nieuw minimabeleid op,
waarover de nieuwe gemeenteraad begin 2005 beslist. Daarmee
komen per l januari 2005 alle nog bestaande minimaregelingen
(reductieregelingen/declaratieregeling/kwijtschelding e.a.) van de
gemeenten Zelhem, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en
Hengelo te vervallen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de
gemeente Bronckhorst, nadat de nieuwe verordening met het
minimabeleid is vastgesteld.

UlT D E R A A D
"Tijdens de opiniërende raadsvergadering van 9 december
stonden zes presentaties van mensen/instanties die kasteel
Vorden willen kopen op het programma. Zij hebben hun
plannen met het kasteel schriftelijk medegedeeld en konden
dat nu mondeling toelichten. De plannen waren divers. Van
onder meer een bed & breakfast, expositieruimten voor antiek,
kunst en stijlmeubelen tot een tophotel/restaurant. Alle zes
gaven aan open te willen zijn voor rondleidingen, trouwerijen,
seminars en feesten. De eventuele kopers moeten wel voldoen
aan verschillende voorwaarden (zo moet het kasteel onder
andere een publieke, openbare functie krijgen). Bij de
presentaties was veel publiek aanwezig. Na de presentaties
vergaderde de raad besloten verder, waarbij de geboden
prijzen onder de loep werden genomen en de plannen nog
eens nader bekeken zijn. De raad gaat zich nu verder beraden
en tijdens de volgende raadsvergadering op 23 december een
definitief standpunt innemen over wat volgens hen de beste
kandidaat is. Dit gaat als advies naar burgemeester en
wethouders die tijdens een speciale vergadering op
24 december een definitieve beslissing nemen over de verkoop.
Kasteel Vorden moet dan aan het eind van dit jaar verkocht
kunnen worden. Na het besloten deel ging de vergadering
verder. Adviesbureau Deloitte presenteerde een massastudie
van de MultiFunctioneleAccommodatie die in het centrum van
Vorden gebouwd gaat worden. De studie (drie architecten
hebben hiervoor een ontwerp gemaakt) laat
zien maken hoe de MFA eruit zou kunnen zien
(welke functies binnen het gebouw qua
bouwvolume mogelijk een plek kunnen
krijgen). Er was veel discussie waarbij het
aanwezige publiek (onder meer een
groot aantal buurtbewoners dat was
uitgenodigd) haar mening liet horen.
Uiteindelijk besloot de raad dat de MFA
zonder woningen
gebouwd moet Raadsvoorzitter
worden." E.J.C. Kamerling

Waar kan ik een paspoort aanvragen?
En waar een bouwvergunning?
De gemeentelijke organisatie is
straks verdeeld over twee gebou-
wen in Hengelo Gld. Het gemeen-
tehuis aan de Raadhuisstraat en
het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat. Hieronder is
aangegeven welke afdelingen
u waar vindt en voor welke
producten en diensten u bij die
afdelingen terecht kunt.

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a

Afdeling Bestuurs- en
managementondersteuning
Communicatie (o.a. perscontac-
ten, gemeentepagina in Contact
Bronckhorst, website), en Alge-
meen juridische zaken (juridische
kwaliteitszorg, bezwaar- en
beroepschriften), Personeel en
organisatie en Automatisering

Afdeling Financiën en belastingen
Gemeentelijke belastingen. Wet
waardering onroerende zaken,
begrotingen, jaarrekening en
financiële administratie

Afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling
Welzijn (jeugdbeleid, volks-
gezondheidbeleid, vrijwilligers-
beleid, kunst/cultuur- en sport-
beleid, waaronder subsidies) en
onderwijs (leerlingenvervoer,
leerplicht, onderwijshuisvesting,
kinderopvang)

Afdeling Openbare werken
Kapvergunningen, gladheidbe-
strijding, beheer openbaar groen,
sportvelden, begraafplaatsen,
openbare speelvoorzieningen,
rioleringen en openbare verlich-
ting, infrastructurele werken,
vastgoed en landmeten

Afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling
Verkeersbeleid, recreatie en toe-
risme (toeristisch beleid, kampeer-
vergunningen en -ontheffingen),
ruimtelijke ordeningsbeleid,
bestemmingsplannen, bedrijfs-
contacten, economische zaken,

monumentenzorg, grondzaken
(aan- en verkoop en verhuur van
gronden en gebouwen) en volks-
huisvestingbeleid

Afdeling Bouwen en milieu
Bouw-, sloop- en aanlegvergun-
ningen, milieumeldingen en
-vergunningen, bodembeheer,
afval, bouwstoffenbesluit, geluid
en energiebeleid

Afdeling Facilitaire ondersteuning
Archief van de gemeente, in- en
uitgaande post, inkoop en facility
management

Gemeentehuis
Raadhuisstraat 20

Naast het gemeentebestuur (b en
w, raad en directie) zijn op deze
locatie de volgende afdelingen
gehuisvest.

Afdeling Werk, inkomen en zorg
Bijstand (uitkeringen en reïnte-
gratietrajecten), Wet Voorzienin-
gen Gehandicapten, huursubsidie
en inburgering

Afdeling Publiekszaken
Geboorte, overlijden, erkenning,
rijbewijs, reisdocumenten, verhui-
zing/vestiging, uittreksels burger-
lijke stand en huwelijkpartner-
schap

Afdeling Openbare orde en
veiligheid
Gebruiks-, horeca- en APV-
vergunningen, openbare orde en
veiligheid, rampenbestrijding en
politie- en brandweerzaken



Noteer nu vast in uw agenda: 6 januari
nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst
Het nieuwe gemeentebestuur
nodigt u van harte uit voor de
nieuwjaarsreceptie op 6 januari
2005 om 19.30 uur in het nieuwe
gemeentekantoor aan de
Banninkstraat 24a in Hengelo
Gld. Alle inwoners, instellingen,
verenigingen en bedrijven zijn
van harte welkom! Een prima
gelegenheid om in ongedwongen
sfeer onder het genot van een
hapje en een drankje (nader) met
elkaar kennis te maken en elkaar
het beste toe te wensen. Een vro-
lijk muziekje ontbreekt vanzelf-
sprekend niet. Zet de datum in
uw agenda. U wilt de eerste
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Bronckhorst toch niet

missen? Wij heten u graag van
harte welkom op 6 januari a.s.

Met vriendelijke groet,

Waarnemend burgermeester
van de gemeente Bronckhorst

H. van der Wende.

Afvalscheiding in Vorden: resultaten in Afvalbarometer *
De 'Afvalbarometer' laat zien hoe
de afvalscheiding in de gemeente
Vorden verloopt. De resultaten
van de eerste drie kwartalen
van dit jaar zijn vergeleken met
2003 en de landelijke afvaldoel-
stellingen. Nog even en de afval-
hoeveelheden van Vorden gaan
op in de afvalcijfers van de
gemeente Bronckhorst. Via de
nieuwe gemeentepagina in
Contact Bronckhorst informeren
wij u dan over de resultaten van
de nieuwe gemeente.

Het inzamelresultaat van oud
papier en GFT is prima en naar
verwachting beter dan in 2003.
Door dit resultaat komen
we dicht in de buurt van de
landelijke afvaldoelstellingen.
Met inmiddels 90% van de
hoeveelheid chemisch afval

en textiel van vorig jaar zijn de
resultaten heel goed te noemen.

Het resultaat van glas blijft
mogelijk achter bij vorig jaar.
Gelukkig kan de maand december
nog veel goed maken. Voor de
hoeveelheid restafval blijft het

resultaat ongeveer gelijk aan
vorig jaar. Door een nog betere
scheiding kan de hoeveelheid
restafval verminderd worden,
maar het voorkomen van een
toename is ook al een goed
resultaat.
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- - - = 1etm3e
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Ouders en de nieuwe Wet kinderopvang
Waar moet u straks op letten?
Steeds meer ouders kiezen voor
werken én een gezin. En maken
dus ook meer en meer gebruik
van kinderopvang. De kinder-
opvang heeft in korte tijd een
enorme groei doorgemaakt. De
huidige regelgeving sluit daar
niet goed op aan. Er bestaat
behoefte aan duidelijkheid;
daarom is er vanaf l januari 2005
de Wet kinderopvang. De wet
geldt alleen voor formele
kinderopvang: dagopvang voor
kinderen van nul tot vier jaar,
buitenschoolse opvang voor
basisschoolkinderen en opvang
door gastouders via een
gastouderbureau. Kinderopvang
door buren, familie of vrienden;
peuterspeelzalen of overblijf-
mogelij kneden voor schoolgaande
kinderen zijn geen formele
vormen van opvang en vallen niet
onder de wet.

De nieuwe wet in het kort

De nieuwe wet heeft een belang-
rijk uitgangspunt: de financiering
van de kinderopvang is een
gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van ouders, werkgevers
en overheid. In de nieuwe wet
sluit u zelf een overeenkomst met
het kindercentrum of gastouder-
bureau. Werkgevers mogen
belastingvrij maximaal een derde
van de kosten van kinderopvang
vergoeden. De wet verplicht
werkgevers overigens nergens toe.
U kunt in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming in de
kosten van de rijksoverheid. De
bijdrage van de werkgevers en de
tegemoetkoming van het rijk
trekt u af van de door u betaalde
factuur. Er blijft dan een
restbedrag over. Dat moet u zelf
betalen.

Aftrekpost inkomsten-
belasting vervalt

Sommige ouders trekken hun
kosten voor kinderopvang af van
de inkomstenbelasting. Vooral
ouders met een particuliere
opvangplaats maken gebruik van
deze mogelijkheid. Dat kan vanaf

l januari 2005 niet meer. Ouders
kunnen dan wel, net als alle
andere ouders, de tegemoet-
koming van het rijk aanvragen.

Register

Met de Wet kinderopvang regelt
de overheid de kwaliteit van de
kinderopvang. In de wet zijn
basiskwaliteitseisen geformuleerd
over onder andere veiligheid en
gezondheid. Kindercentra en
gastouderbureaus die aan die
eisen voldoen, worden in een
register bij de gemeente opgeno-
men. Wilt u voor een tegemoet-
koming van de overheid in aan-
merking komen? Dan moet u
gebruik maken van een geregis-
treerd kindercentrum of gast-
ouderbureau. Bij de gemeente
weten ze precies welke centra en
bureaus dat zijn.

Regel het samen met uw
werkgever

In de Wet kinderopvang maken
werkgevers en werknemers (de
ouders) zelf afspraken over de
hoogte van de werkgeversbijdrage
voor kosten van kinderopvang.
Beide werkgevers mogen samen
maximaal een derde van de
kinderopvangkosten belastingvrij
vergoeden.

De overheid betaalt mee

De overheidsbijdrage geldt voor
ouders die werk combineren met
zorg voor kinderen. Het rijk
betaalt een bepaald percentage
van de opvangkosten die u maakt.
Dat percentage is afhankelijk van
uw inkomen. Hoe lager uw
inkomen, hoe meer de overheid
bijbetaalt. Ook het aantal
kinderen in een gezin dat gebruik
maakt van kinderopvang is van
invloed op de hoogte van de
tegemoetkoming. Om te
voorkomen dat kinderopvang
voor grotere gezinnen te duur
wordt, is de bijdrage van het rijk
vanaf het tweede kind hoger. Het
kindercentrum of gastouder-
bureau rekent de totale kosten

om naar een uurtarief. Het rijk
draagt bij tot een bepaald
uurtarief. Dit uurtarief bedraagt
€ 5,68 voor hele dagopvang en
gastouderopvang tot 4 jaar. Voor
buitenschoolse en naschoolse
opvang bedraagt het uurtarief
€ 6,13, dit geldt ook gastouder-
opvang voor 4-12 jarigen. Is het
uurtarief hoger, dan moet u het
verschil zelf betalen.

Vraag aan bij de
belastingdienst

U vraagt de tegemoetkoming van
het rijk zelf aan bij de belasting-
dienst. De aanvraagformulieren
liggen onder meer bij de
kindercentra en gastouderbu-
reaus. U kunt het aanvraag-
programma ook downloaden via
www.belastingdienst.nl.

Betaling en afrekening

De belastingdienst verwerkt uw
aanvraag en controleert of u voor
de tegemoetkoming van het rijk
in aanmerking komt. Als dat het
geval is, maakt de belastingdienst
de tegemoetkoming in maande-
lijkse termijnen rechtstreeks aan
u over. U kunt overigens met uw
kindercentrum, gastouderbureau
of intermediaire organisatie
afspreken dat de belastingdienst
de tegemoetkoming direct aan
hen overmaakt. Geef dan op het
aanvraagformulier het rekening-
nummer van de betreffende

organisatie aan. Bereid de
aanvraag goed voor. Informeer bij
uw werkgever naar de hoogte van
de werkgeversbijdrage in 2005.
Vraag het kindercentrum of
gastouderbureau om een offerte
voor de kosten.

Compensatie

Het kan voorkomen dat de totale
werkgeversbijdrage minder is dan
een derde van de opvangkosten. U
zou dan zelfde ontbrekende
bijdrage moeten opbrengen. De
rijksoverheid compenseert een
deel van de ontbrekende bijdrage.
Deze extra tegemoetkoming komt
dan boven op de tegemoetkoming
van het rijk die u toch al krijgt.
De extra tegemoetkoming geldt
ook voor zelfstandig onderne-
mers. Zij missen per definitie een
werkgeversbijdrage, omdat ze
geen werkgever hebben. In 2005
geldt de compensatie nog voor
alle inkomens. Maar in de jaren
daarna wordt deze regeling
langzaam versoberd. Vanaf 2009
geldt deze regeling alleen nog
voor gezinnen met eenjaarinko-
men tot circa € 45.000,-.

Eén ouder, één werkgever

Bij eenoudergezinnen levert maar
één werkgever een bijdrage aan
de kosten voor kinderopvang. Om
te voorkomen dat de ouder zelf de
bijdrage voor de ontbrekende
werkgever moet betalen, ontvan-
gen eenoudergezinnen een
aanvullende tegemoetkoming van
het rijk. Deze bedraagt maximaal
een zesde van de totale kinder-
opvangkosten. Het rijk vergoedt
óók de aanvullende tegemoet-
koming tot het maximum
uurtarief. Deze extra tegemoet-
koming komt bovenop de 'gewo-
ne' bijdrage van het rijk en ook
bovenop de eventuele compensa-
tieregeling.

Bijzondere situaties

Het kan zijn dat er geen werk-
gever is. Eén of beide ouders
volgen bijvoorbeeld een verplich-

te inburgeringscursus of- met
behoud van uitkering - een
reïntegratietraject. In dat soort
gevallen neemt de gemeente of
het UWV de werkgeversbijdrage
voor zijn rekening. Ook studenten
en gezinnen met een sociaal-
medische indicatie kunnen voor
deze extra tegemoetkoming in
aanmerking komen. Informeer bij
uw contactpersoon bij de gemeen-
te of het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV)
of dat ook voor u geldt. Doe dit
vóórdat u het aanvraagformulier
van de belastingdienst invult: u
moet daarop namelijk aangeven
of u in aanmerking komt voor
een tegemoetkoming van
gemeenten of UWV.

Ouders met een
subsidieplaats

Maakt u nu 2004 nog gebruik van
een subsidieplaats, dan komt u in
aanmerking voor een bijzondere
regeling. U ontvangt dan een
aanvulling op uw tegemoet-
koming van het rijk, wanneer de
werkgever niet of onvoldoende
bijdraagt. Deze regeling geldt ook
voor alleenstaande ouders die
gebruik maken van de Kinder-
opvangregeling Alleenstaande
Ouders (KOA-regeling). Deze bij-
zondere regeling loopt overigens
in 2009 af. Het kinderopvang-
centrum of gastouderbureau weet
of u hiervoor in aanmerking
komt. Ook kunt u meer informa-
tie krijgen bij uw contactpersoon
van de sociale dienst.

Meer weten?

Programmabureau Implementatie
Wet kinderopvang
e-mail: info@wetkinderopvang.nl
internet:
www.wetkinderopvang.nl

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
telefoon: 0800 9051
internet: www.szw.nl

Belastingdienst
www.belastingdienst.nl

Milieustraat Steen deren
18 december open

Door de kerstdagen is de milieu-
straat in Steenderen niet op de
vierde maar de derde zaterdag
van de maand geopend.
Op 18 december kunt u dus van
13.30 tot 16.30 uur uw grof- tuin
en huisafval gratis brengen naar
de gemeentewerf aan de
Dr. A. Ariënstraat 33b in
Steenderen. Wat u wel en niet
kunt brengen en hoeveel leest u
in de Afvalkalender.

Verhuisbericht gemeente
Per l januari 2005 gaan de ge-
meenten Hummelo & Keppel,
Hengelo, Steenderen, Vorden en
Zelhem door herindeling op in de
gemeente Bronckhorst.

Tussen kerst en oud en nieuw
(van 27 t/m 31 december) zijn wij
door verhuizing gesloten. Alleen
de afdeling burgerzaken is be-
perkt bereikbaar (op werkdagen
van 9.30 uur tot 10.30 uur) op de
u bekende adressen voor het aan-

geven van geboorte en over-
lijden.

Vanaf dinsdag, 4 januari 2005
staan wij weer voor u klaar. U
kunt ons dan vinden op de vol-
gende adressen:

Gemeentehuis:

Raadhuisstraat 20, 7255 BN
Hengelo (Bestuur, afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en

zorg en Openbare orde en veilig-
heid)
Telefoon: (0575) 75 02 50 (Centraal
nummer)
Fax: (0575) 75 05 99

Gemeentekantoor:

Banninkstraat 24a, 7255 KE
Hengelo (Overige diensten)
Fax: (0575) 75 05 98
Het postadres wordt:
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo.

e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden:

De nieuwe openingstijden zijn:
ma t/m wo 8.30 -15.00, do 8.30 -
19.30 (alleen afdeling Publieks-
zaken, overige afdelingen tot
15.00 uur) en vr 8.30 -12.30 uur.



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Vergunningen

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n
• Handelsweg 7, voor het gebruik van een kantoor/loods
• Het Jebbink 5, voor het gebruik van een onderwijsgebouw
• Het Jebbink 8, voor het gebruik van een gebedshuis
• Zutphenseweg 24, voor het gebruik van een winkel/meubeltoonzaal

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. V kunt daarom ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend-
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de sector samenleving (alleen
ontheffingen en vergunningen algemeen).

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met rioolwerkzaamheden is het Wiemelink, tussen de Boonk en de
Burg. Galleestraat, op 16 december 2004, of zoveel langer of korter als nodig is,
afgesloten voor het verkeer.

Bestemmingsplannen
V e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g W i e m e i i n k 4 0
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek om vrijstelling ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van
het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994' voor de verlenging van het
tijdelijk geplaatste gebouw voor kinderdagopvang op het perceel naast het
Wiemelink 40 in Vorden. In verband met stagnatie in de start van de nieuwbouw
van het kinderdagverblijf ligt nu het verzoek van de woningcorporatie om de
huidige vrijstelling, tot 16 juli 2005, te verlengen tot l januari 2006.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 16 t/m 22 december
2004, ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) en van 4 t/m 11 januari 2005 in de leeskamer van het
gemeentekantoor in Hengelo, Banninkstraat 24a. Gedurende deze termijn kan een
ieder bedenkingen aan ons kenbaar maken.

V r i j s t e l l i n g b e s t e m m i n g s p l a n ( a r t i k e l 1 9 . l i d 2 W R O )
Burgemeester en wethouders van Vorden hebben het voornemen, op grond van
artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van het
bestemmingplan 'Buitengebied 1982' te verlenen voor twee
natuurontwikkelingsprojecten.
1. Een project gelegen aan de Schuttestraat (ten oosten van het bridgehuis) in

Vorden op de kadastrale percelen VDN02 F 476, 477 (gedeeltelijk), 2648, 2649,
2920, 2921 (gedeeltelijk) en 3112 (gedeeltelijk), met een totale oppervlakte van
4,51 ha. Van dit project liggen de motivering van ons voornemen en het
inrichtingsplan ter inzage.

2. Een project in Linde op de kadastrale percelen 264-266, 290-292 en 295 aan de
Helderboomsdijk, 244, 281, 282, 398, 420, 422 en 429 aan het Stapelbroek en 406,
407 en 416 aan de Zomervreugdweg. Van dit project, dat van 15 april t/m 12 mei
2004 ter inzage heeft gelegen voor inspraak, liggen de motivering van ons
voornemen en de ruimtelijke onderbouwing ter inzage.

De bovengenoemde documenten liggen gedurende openingstijden voor een ieder
ter inzage:
- van 16 t/m 23 december 2004 in het gemeentehuis in Vorden, afdeling

volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek in
Vorden,

- van 5 t/m 25 januari 2005 in de leeskamer van het gemeentekantoor in Hengelo,
Banninkstraat 24a.

Gedurende deze periode kan een ieder zijn / haar zienswijze schriftelijk kenbaar
maken.

Monumenten
U i t b r e i d i n g g e m e e n t e l i j k e m o n u m e n t e n l i j s t
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat zij op 30 november
2004 de gemeentelijke monumentenlijst hebben uitgebreid met volgende
object(adress)en in de bebouwde kom van Vorden:
- Dorpsstraat 20, 22, 24-26 en 34;
- Het Hoge 2, 4, 19, 24-26-26a, 37, 38 en 64;
- Kerkstraat 19, 21 en 23;
- Molenweg 14;
- Nieuwstad 10 en 13;
- Pastorieweg 2a;
- Raadhuisstraat 16;
- Smidsstraat 7 en 9;
- Stationsweg 5, 7, 9 en 31;
- Zutphenseweg 11, 31, 35-37 en 40.

Het gaat uitsluitend om panden, waartegen belanghebbenden tijdens de inspraak-
fase (20 september tot en met 14 november 2004) geen bezwaren hebben kenbaar
gemaakt.

De aanwijzingsbesluiten liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage:
• van 16 tot en met 24 december 2004 bij de afdeling volkshuisvesting en

ruimtelijke ordening van de gemeente Vorden (koetshuis) en
• van 4 januari tot en met 9 februari 2005 in de leeskamer van het gemeentehuis

van Bronckhorst (Raadhuisstraat 20 in Hengelo Gld).
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

Verzoek om v e r g u n n i n g St A n t o n i u s van Padua kerk
R u u r l o s e w e g 101 K r a n e n b u r g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat van 16 t/m
24 december 2004, in het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis), voor
een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 van het bestuur Parochie Christus Koning H. Antonius van
Padua, voor het gedeeltelijk restaureren van de St Antonius van Padua kerk,
Ruurloseweg 101 in Kranenburg. Hierna ligt het bouwplan nog van 4 t/m 10
januari 2005 ter inzage in de leeskamer van het gemeentekantoor in Hengelo (Gld).

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen
bij het college van burgemeester en wethouders.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 . A l W m
Gedurende de openingstijden ligt met 17 december t/m 24 december 2004 in het
gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de openbare
bibliotheek van Vorden en van 4 januari t/m 27 januari 2005 in de leeszaal van het
gemeentehuis in Hengelo Gld., ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Grondverzetbedrijf M. Dijkman, Kapelweg 8A, 7251 KM Vorden voor het

veranderen van een grondverzetbedrijf, volgens het Besluit inrichtingen voor
motorvoertuigen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Kapelweg IA in
Vorden.

• Bosbouwexploitatie H.J. Wasseveld, Zelledijk 9, 7251 NB Vorden voor het
oprichten van een inrichting voor het zagen van boomstammen en palen en het
maken van brandhout, volgens het Besluit bouw- en houtbedrijven
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Zelledijk 9 in Vorden.

• de heer AJ. Rouwenhorst, Rondweg 3, 7251 RT Vorden voor het veranderen van
een rundveehouderij, volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend Rondweg 3 in Vorden.

• Ani - Edgar, Dienstenweg 11, 7251 KP Vorden voor het oprichten van een
inrichting voor het in- en verkopen en sorteren van 2de-hands kleding, volgens
het Besluit opslag- en transportberijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Dienstenweg 11 in Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s i u i t ( a r t . 1 3 . 4 W m b
e n a r t . 3 : 1 9 A w b )
Gedurende de openingstijden ligt van 17 december t/m 24 december 2004 in het
gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare
bibliotheek van Vorden, en van 4 januari t/m 27 januari 2005 in het gemeentekantoor
van Hengelo Gld., ter inzage het ontwerp-besiuit op de aanvraag van:
• de heer Van Dijke en mevrouw De la Bije, leplaan 115, 2565 LJ Den Haag, voor:

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
paardenhouderij, datum aanvraag: 30 september 2004, adres van de inrichting:
Larenseweg 3 in Vorden, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie L, nr. 637
en 638

• fam. J.W. Regelink, Koekoekstraat 7, 7233 PB Vierakker, voor: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende, vergunning voor een rundvee- en
paardenhouderij, datum aanvraag: 8 september 2004, adres van de inrichting:
Koekoekstraat 7 in Vierakker, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie S,
nr. 656

Strekking van het ontwerp-besiuit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besiuit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
28 januari 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot
28 januari 2004.

KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE. JUBILEUM? wuus NAAK ONZE MOGELIJKHEDEN d rukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



25 december
PATRICK KICKEN

(Veronica DJ)

26 december
DJ ZANY

28 december
TEENDISCO

KABOEAA
(11 tot 16 jaar)

De Radstake
Twenteroute 8 - Varsseveld

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

"Hoezo dure maand?
Piekfijne prijzen tijdens de

Keuken-Kerstactie van HCi!"

Renault Clio 1.4
grijs met., bouwj. '96

€ 4.250,00

VW Polo Coupé
zwart, bouwj. '93

€ 2.750,00

Fiat Panda 1000 CLI
wit, bouwj. '90

€ 675,00

R/fTMAH
AUTOBANDfN

Slotsteeg 18, Hengelo
Tel. (0575) 46 27 79

Ruime keus
in winter-
banden

' ATAG
combi magnetron, zeer luxe
Normaal 1.399,- Nu € 899,-

MIELE
inbouw vaatwasser, geheel geïntegreerd
Normaal 1.398,- Nu € 798,-

ATAG
5-pits gas kookplaat, incl. 1 wokbrander
Normaal 879,- Nu € 569,-

ATAG
inductie kookplaat, 64 cm breed
Normaal 1.899,- Nu € 1.299,-
Inclusief gratis pannenset!

uw Piekvoordeel:

€ 500,-
uw Piekvoordeel:

€ 600,-

uw Piekvoordeel:

c 310,-

uw Piekvoordeel:

€ 600,-

Naast advies en verkoop van kwaliteitskeukens, bieden
wij ook het ontwerp en de montage aan. Indien u wenst
inclusief installatie- en tegelwerk. Altijd met volledige
garantie.

BouwCenterSHCI

f HCI. Helemaal mijn idee.

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81

openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

KNALAC1ÏE SHOW-
ROOMMODELLEN

Diverse keukens met
kortingen oplopend

tot

60%! *

BUS BESTELLEN?

HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

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

ledere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en de groenteman
te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Pa. Jansen „de Smid'9
Wie jarig is trakteert:

wij geven 25% korting
op alle artikelen.

Elke maand vanaf € 10,- één kassabon inleveren bij de kassa
met naam en adres voor de prijzen die elke maand worden
getrokken uit de bus.
Prijzen:

10 waardebonnen a 20 Euro p.sL
Laatste trekking 21 december 2004.

Tevens wensen wij u allen

een goed en gezond 2005 toe.

Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

U W A D R E S

Appartementencomplex " t SoCYÏYUl" Barchem

OPEN Huis
vrijdag 17 december a.s. 13.00 - 15.00 uur. U bent van harte welkom!

Een uniek klassiek gebouw in een unieke omgeving
De locatie

In l

bosgcbicd De Külenbei
waarin vrijstaande wonin j

verweven mei de l • vtii;

De appartementen
Ivo l le koopappartementen m

verschil l

De indeling
Ruime woonkamer

• Luxe keuken met inbouwapp.u
• mers

Badkan
' • . i l k o n

• Hoge plalonds

Diverse opties mogelijk
• Inde ln

n

i ining
Uw pi i |> ieekba ,u .

Zorg op maat leverbaar.

Appaii €315.000,— v.o.n.

Meer informatie
Viiut ineei mloim.i tgebl :

opi l i i

Extra wooncomfort
n, muren en daken

• Mimi 1 1 i dankzij aluminium ramen en kozijnen
• Inb M sluitwerk ^Q^J TflVO projecten

www.thoma.n l

THOMA
MA K E L A A R S

7241 OM l oc-lu-m E info@thoma.nl

B R U M M E N • D E V E N T E R • E E R B E E K • G O R S S E L • R U S S E N • R U U R L O



De woonwinkel van Warnsveld
maakt van uw vrije tijd uw leukste tijd!

Rode Kruis Zutphen e.o.
verkoopt 1000 ambulances!

Nu de zomer weer voorbij is en
de avonden langer worden is
het voor de meeste mensen
weer even omschakelen: we zit-
ten weer wat langer binnen.
Een ongezellige tijd? Niet als u
bij ons langs bent geweest.

Wij hebben de grootste collectie
handwerkartikelen in de regio en
maken er samen met u weer een
hele mooie winter van. In onze ge
zellige winkel aan de Rijksstraat-
weg 39 kunt u inspiratie opdoen,
uitgewerkte ideeën bekijken, om
advies vragen: wij nemen de tijd
voor u.

Er staat zelfs een stoel voor u klaar
om op uw gemak onze grote boe-
kencollectie in te zien. Houdt u
van borduren? Wij hebben meer
dan 300 borduurpakketten op
voorraad. U vindt bij ons vanzelf-
sprekend de "grote" merken als
Lanarte, DMC, Eva Rosenstand,
Permin, Paco en Verachtert. Maar
wij zoeken met alle plezier ook
verder naar dat ene speciale ont-
werp.

Zo bestellen wij regelmatig pak-
ketten uit Amerika en Denemar-
ken. Uw werk mag gezien worden!
Daarom adviseren wij graag bij

*• het inlijsten van uw borduurwerk.
Met de goede rand heeft u een sie-
raad aan de wand!

Natuurlijk kan onze lijstenmaker
u ook van dienst zijn bij het inlijs-
ten van foto's, tekeningen en oor-
kondes. Naast de kant-en-klare bor-
duurpakketten hebben wij ook
veel boekjes met voorbeelden. Erg
handig voor mensen die al veel
kleuren garen hebben en daar wat
leuks mee willen maken. Onze kle-
den, hand- en theedoeken, badtex-
tiel, borduurranden en babyartike-
len zijn hier heel geschikt voor.
Ook erg leuk om zoiets cadeau te
geven.

Alle andere handwerkbenodigdhe-
den zoals DMC-garen (splijtzijde
en perlé) naalden (voor borduren,
haken en breien), schaartjes, bor-
duurstoffen ( van fijn kaaslinnen
en Aida en van Hardanger tot Bei-
ersbont), loupes en opbergmateria-
len vindt u ook bij ons.

De woonwinkel van Warnsveld is
een kleurrijke winkel. Onze wan-
den worden versierd door honder-
den verschillende soorten haak- en
breigarens. Alleen al onze collectie
sokkenwol bestaat uit meer dan 75
verschillende kleuren. Met nieuw-
ste kwaliteiten en de grote klassie-
kers van de merken Katia, Gedifra,
Schachenmayr Nomotta, Scheep-
jeswol en Lana Grossa maakt u uw
eigen mode- en woonaccessoires.
Bent u alleen op zoek naar een
mooi patroon? Wij hebben een rui-

me sortering breiboeken met kle-
dingpatronen voor het hele gezin.
Ook zijn er speciale boeken voor
sokken en gebruiksartikelen.

De haakboeken staan boordevol
met patronen voor onder andere
kleding, tafelkleden en (kast)ran-
den. Liefhebbers van Hardanger en
Beiersbont kunnen hun hart opha-
len tussen de boeken, garens en
stoffen die speciaal voor hen klaar-
liggen. Vanuit Texel komt onze
viltcollectie van het merk "de Wit-
te Engel". Met wolvilt en andere na-
tuurproducten worden exclusieve
poppen, knuffels, kledingstukken
en cadeau artikelen gemaakt. Er
zijn kant-en-klare pakketjes voor
beginners en gevorderden. De boe-
ken geven u een uitgebreider beeld
van deze vorm van handwerken.

Met onze grote sortering fourni-
turen (waaronder naaigarens, kno-
pen, ritsen, band en lint) maakt u
uw naaiwerk af. Natuurlijk heb-
ben wij ook allerlei soorten naai-
machinenaalden, scharen, voe-
ringstoffen, vlieseline en repara-
tiedoek. U kunt bij ons gratis par-
keren, direct voor de deur. Een
groot voordeel wanneer u echt de
tijd wilt nemen om alles rustig te
bekijken en uw keuze te maken.
Telefonisch zijn we te bereiken op
het nummer 52 61 32.

Sint reikt prijzen uit bij Klein Westland

Sinterklaas en de Pieten waren
zaterdag in de winkel van Klein
Westland aan de Raadhuis-
straat in Hengelo. De Goedhei-
ligman was daar aanwezig om
de prijzen uit te reiken van de
kleurplatenwedstrijd.
Heel veel kinderen zijn aan het
kleuren geweest en hadden kleur-
platen ingeleverd. "De kinderen

hebben heel goed hun best ge-
daan", zei de Sint. In de winkel
was ook een Piet die de pakjes had
verstopt. Eerst moesten de kinde-
ren de cadeautjes zoeken.
Toen deze gevonden waren, wer-
den de prijzen uitgereikt. Met het
zingen van sinterklaasliedjes en
pepernoten van de Pieten werd het
een leuk sinterklaasfeest.

Vijf kinderen hadden de mooiste
kleurplaat gemaakt en kregen een
prijs van de Sint. De vijf kinderen
zijn: Gas Oldenhave 3 jaar, Jip Hui-
tink 4 jaar, Demi Hermans 5 jaar,
Isa Willemsen 6 jaar en Mike Cla-
ver 8 jaar. En naturlijk moesten de
kinderen samen met de Sint en de
Pieten en Carla en Hans Konings
van Klein Westland op de foto.

Hé verplegende Zin
in een werkvakantie?

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 65 of kijk op

Wil jij de Zonnebloem helpen om 7.200 langdurig
zieken en (zwaar) lichamelijk gehandicapten een
onvergetelijke vakantie te bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons team van ruim
7.000 vrijwilligers. Het kost je een —l f^
weekje van je vrije tijd, maar je krijgt v4C

er dan ook heel wat voor terug. Postbus 21 oo. 4800 cc Breda
E-mail info@zonnebloem.nl

Postbank 1 O 98 51 O
Internet www zonnebloem nl

Met de verkoop van 1000 ge-
nummerde exclusieve mini-
PAM's hoopt het Rode Kruis
Zutphen en omstreken geld in
te zamelen voor de actie "SAM-
SAM voor een nieuwe PAM",
voor de aanschaf van een nieu-
we Personen Ambulance en Ma-
teriaalwagen voor de regio
Zutphen, Steenderen en Vor-
den.

COLLECTOR'S-ITEM
ÉN VERLOTING
Het gaat hier om een genummer-
de miniatuurambulance met op-
schrift Rode Kruis Zutphen e.o.,
een exclusief ontwerp voor de ech-
te verzamelaars, maar ook een
uniek cadeautje voor de (klein)kin-
deren met Sinterklaas en Kerst.
Vrijwilligers van het Rode Kruis
Zutphen e.o. zullen binnenkort op
Kerstmarkten in deze omgeving
deze unieke mini-PAM's te koop
aanbieden voor € 12,50 per stuk.
Elke mini-PAM is voorzien van een

uniek nummer en wordt geleverd
met een certificaat van exclusivi-
teit.
Het bestuur van het Rode Kruis
Zutphen en omstreken zal op 31
maart 2005 tijdens de Algemene
Ledenvergadering nummers trek-
ken die een VW-bon waard zijn.
Hou de website www.rodekruis.nl
in de gaten, want op de pagina Dis-
trict Achterhoek Noord worden de
winnende nummers bekend ge
maakt. Ook in de lokale pers zal de
bekendmaking verschijnen.

WHO CARE'S? U TOCH WEL?
De inmiddels 11 jaar oude PAM is
dringend aan vervanging toe en
met de aankoop van dit exclusieve
model wordt bijgedragen om men-
sen uit Zutphen e.o, die zijn aange-
wezen op vervoer met de PAM, ook
in de toekomst veilig te kunnen
blijven vervoeren. In het voorjaar
van 2005 zullen nieuwe acties vol-
gen.

Winston Post komt naar Ruurlo!
Doe mee met de prijsvraag en maak kans op een exclusief horloge!

w'l t . ii .'L'ti<

//mmmmrn

Op de Reurlse Winterdag, aan-
staande zondag 19 december,
komt Winston Post op uitnodi-
ging van Goudsmid Annemiek
Heppe. Hij zal 's middags om
twee uur de trekking verrichten
van de prijsvraag die Annemiek
heeft uitgeschreven.

Winston speelde tot voor kort de
rol van Benjamin in Goede Tijden
Slechte Tijden, nu promoot hij de
exclusieve lijn van het horloge
merk dat Annemiek verkoopt.
Voor Annemiek een goede reden
om Winston voor de Reurlse Win-
terdag uit te nodigen en daar een
actie aan te verbinden, een fantas-
tische actie!

WAT IS DE BEDOELING?
Bij Annemiek in de winkel aan het
Kerkplein liggen formulieren voor
de prijsvraag klaar. Deze kunnen
tot vrijdag 17 december ingeleverd
worden in de winkel. Je kunt nog
meedingen naar een prijs als je
snel bent! Ga vlug naar Goudsmid
Annemiek Heppe en haal een deel-
nameformulier. En breng het ook
zo snel mogelijk weer terug als je

het hebt ingevuld. Er wordt een se-
lectie gemaakt van goed beant-
woorde vragen en leuke originele
slagzinnen. Annemiek Heppe ver-
loot hierbij drie exclusieve horlo-
ges. De eyecatcher is het uurwerk:
een klassiek, analoog quarts uur-
werk, ingezet met swarovsky kris-
tal ter waarde van 299,- euro per
stuk.

Bekende Nederlanders dragen al
zo'n horloge, zoals Inge de Bruijn,
pop-rock chick Kim Lian van de
Mey, actrice Lieke van Lexmond en
Fajah Lourens uit GTST, Patty
Brard en Kelly. De modieuze lijn is
er ook voor mannen. Net zo spran-
kelend als de collectie voor vrou-
wen, maar toch stoer en robuust.
Winston Post, Cordon en Winston
Gerstanowitz dragen al een horlo-
ge uit die lijn. Een goede reden om
eens in de winkel te komen kijken.
Kom 19 december om twee uur
naar het Kerkplein, waar niet al-
leen de trekking plaats vindt,
maar waar ook Winston Post een
uurtje blijft om handtekeningen
uit te delen en wie weet, kom je
ook met hem op de foto.



G E N D A V O R D E N

Leerlingen groep 7/8

Iedere dag:
'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.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.
Iedere woensdagavond: Teken-
cursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor
senioren.

DECEMBER
8 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
8 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
8 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme.
9 Klootschietgroep de Vordense

Pan.

10 ANBO Inleiding over het onder-
werp: 'Islam en Christendom
nader beschouwd' in 't Stam-
pertje.

12 Koopzondag in Vorden.
12 Midwinterhoornwandeling

Wildenborch.
13 Vordense Bridgeclub in 't

Stamperrje'.
15 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
15 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
15 HVG Wichmond Adventsvie

ring.
15 N.B.V.P. Kerstviering in de Her-

berg.

15 HVG Doop - Kerstviering.
15 Handwerkmiddag Kerstcon-

tactmiddag in de Wehme, Wel-
fare.

16 Klootschietgroep de Vordense
Pan.

16 Kerstviering Bejaardenkring
16 PCOB Kersstbijeenkomst ds J.

Kool.
18 Kerstmarkt Vorden.
20 Vordense Bridgeclub in 't

Stamperrje.
21 Passage Kerstmaaltijd en Vrou-

wen uit de Bijbel.
21 Kerstwandeltocht Kranenburg.
22 HVG Linde Kerstviering.
22 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
22 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
29 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
30 Klootschietgroep de Vordense

Pan.

Opbrengst collecte Excursie Jong Gelre
De collecte voor de kerstattentie
van de Raad van kerken heeft
€ 6355- opgebracht. Een mooi re
sultaat. Alle geven en collectanten
hartelijk dank.

De afdeling Vorden/Warnsveld van
Jong Gelre gaat woensdagavond 15
december op bezoek bij slagerij
Driever in Baak. Daar zal het volle
dige slachtproces te zien zijn en
wordt er een toelichting gegeven
waar welke stukken vlees vandaan

komen of waar ze van gemaakt
worden. Ook wordt er informatie
verschaft over de kosten die een
slagerij moet maken alvorens het
vlees in de winkel ligt. De aanvang
van deze bijeenkomst is 20.00 uur.

Inleveren advertenties en berichten
weekblad Contact Bronckhorst
Met ingang van week l (3 - 7 ja-
nuari) verschijnen de editie's
Noord (v.h. Contact Vorden),
Midden (v.h. Contact Hengelo)
en Zuid (v.h. Journaal Zelhem/
Hallo) op dinsdag en woens-
dag in de gemeente Bronck-

horst. Het inleveren van ad-
vertentie's en berichten zal
hierdoor enigszins worden
gewijzigd, onderstaand geven
wij u hiervan een overzicht.
Het formaat van weekblad
Contact Bronckhorst wordt

veranderd, het aantal adver-
tentiekolommen gaat van 6
naar 7, met een royale kolom-
breedte van 38 mm en kolom-
wit van 4 mm, terwijl de pagi-
nahoogte 430 mm wordt.

Verspreidingsgebied: Vorden, Kranenburg, Wichmond, Verspreidingsgebied: Hengelo, Keijenborg, Steenderen,
Vierakker, Linde, Medler, Wildenborch, Delden Baak, Bronkhorst, Olburgen, Toldijk, Rha, Keijenborg, Veld-
Verschijnt op: dinsdag/woensdag hoek. Voor- en Achter Drempt
Copy binnen: vrijdag 12 uur, uiterlijk maandag 09.00 uur Verschijnt op: dinsdag/woensdag

Copy binnen: donderdag 12 uur, uiterljjk maandag 09.00

Inleveren edities Noord en Midden: Drukkerij Weevers b.v., Nieuwstad 30,7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. (0575) - 55 1010

Nieuwsberichten aan: redactie@contact.nl
Advertentie aan: advertentie@contact.nl

CONTACT BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied: Zelhem, Hummelo en Hoog en
Laag Keppel, Halle, Velswijk, Halle Heide, Slangenburg,
Heelweg, Overstegen, Bezelhorst, Westendorp, Uzevoorde
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: vrijdag 12 uur

Berichten en advertenties voor Bronckhorst Zuid
via:
Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld
Industriestraat 10, 7590 AB Denekamp
Postbus 96, 7590 AB Denekamp
Telefoon 0541 - 35 18 69 - Fax 0541 - 35 43 45

van "De Garve"uit Wichmond be-
zoeken Greenpeaceschip Sirius in
haven van Amsterdam.

Enkele weken geleden kwam, tot
verrassing van leerkrachten en
leerlingen van groep 7/8 van "De
Garve" de uitnodiging van "Green-
peace"om zelf maar eens te ko-
men kijken hoe het er aan boord
van het actieschip de "Sirius" al-
lemaal aan toe gaat.
Om 5 voor half negen vertrokken
de leerlingen met auto's van bege-
leidende ouders naar het station
in Zutphen. Vandaar ging het om
6 over negen met de trein richting
Apeldoorn. Hier werd overgestapt
op de trein naar Amsterdam Cen-
traal, alwaar men arriveerde tegen
half elf.
Met een kleine 40 personen werd
de achteruitgang van het station
gezocht, want daar moest worden
overgestapt op de veerpont over
het IJ naar Amsterdam-Noord.
Na nog een kwartier te hebben ge
wandeld kwam de "Sirius" al in
zicht.
Kinderen en leerkrachten werden
hartelijk verwelkomd door 4 men-
sen van "Greenpeace".
Eerst was er een inleidend woord
van een Greenpeace-medewerk-
ster in de messroom van het schip.
Zij gaf aan hoe "Greenpeace"
werkte.Na gedegen onderzoek,
veel lobbyen en contacten met de
pers komt het dan tot geweldloos
actievoeren. Dit keer ging het om
overbevissing. De kinderen luister-
den geboeid.
Daarna werd de groep verdeeld in
3 subgroepen, die elk een pro-
gramma gingen volgen aan boord
en op het dek van de "Sirius".
Eerst was er de "Workshop" span-
doek maken. Leerlingen leerden
over het gebruik van waterdichte
pakken, sloten, maskers enz. en
bedachten zelf teksten voor span-

doeken. Ook werden scheepskno
pen geleerd.
Daarna kwam het onderdeel "Na-
vigatie", hierbij leerden de kinde-
ren over de 450 kg.zware rubber-
boten, die werden gebruikt tijdens
acties. Ze mochten erin zitten en
konden zien wat voor spullen er
aan boord waren voor noodgeval-
len.Verder werd uitleg gegeven
over kompas, radar, telegraaf en
roer en mochten de kinderen zelf
m.b.v.het kompas, een passer en
een waterkaart een koers uitzet-
ten naar een actiegebied bij Enge
land.
Vervolgens waren er rollenspelen.
De ene helft van de groep waren
de vissers en de andere helft waren
actievoerders van "Greenpeace".
Men moest geweldloos blijven,
goed blijven communiceren en sa-
menwerken.
Tot slot kwamen de leerlingen o.a.
in de machinekamer terecht en
kregen uitleg over de motoren.
Daarna kwamen de groepen weer
bijeen in de messroom om samen,
afsluitend een videofilm over de
"Sirius" te bekijken.
Alles bij elkaar duurde het pro-
gramma aan boord 2 uur en 3
kwartier.
Rond half drie zat iedereen weer
op de pont terug naar de bewoon-
de wereld.
Met begeleiders werd toen nog
snel een bezoek gebracht aan de
binnenstad met het Paleis op de
Dam, duiven, koetsen en vuurvre
ters op het plein, het Nationaal
Monument, de Bijenkorf, de Kal-
verstraat en het Begijnhof.
Om 6 over 4 zat iedereen weer in
de trein richting Zutphen en voor
6 uur zat iedereen weer thuis aan
tafel voor het avondeten.
Het was een enerverende dag ge
weest, die niemand van zijn leven
meer zal vergeten.

Ruim duizend deelnemers
veldtoertocht!
Diverse amateurs, nieuwelin-
gen en junioren grepen zondag-
morgen de gelegenheid aan om
op deze dag nog wat aan de con-
ditie te schaven.

De veldtoertocht van de Vordense
Rijwiel en Toerclub "De Achtkaste
lenrijders" trok een record aantal
deelnemers, op de kop af 1025, een
aantal waarop de organisatie zeer
zeker niet had gerekend. Rondom
het gemeentelijk sportpark aan de
Oude Zutphenseweg, in een straal
van enkele honderden meters
stonden zondagmorgen al vroeg
vele auto's geparkeerd. Start en fi-
nish waren bij het sportpark waar
de deelnemers na afloop in de ac-

commodatie van de voetbalclub
"Vorden" de mogelijkheid werd
geboden zich te douchen.
Tevens was er gelegenheid om de
fiets weer schoon te spuiten. De
coureurs konden kiezen uit twee
afstanden, 25 of 45 kilometer. De
meeste kozen voor de langere af-
stand. Er was een parcours uitge
zet richting Wildenborch, Grote
Veld en het Galgengoor. Halverwe
ge was een pauze ingelast waar de
fietsers bouillon en een broodje of
een gehaktbal kregen aangebo-
den. De eerste activiteit van de
VRTC "De Achtkastelenrijders " in
2005 is zondag 5 februari. Dan
staat er een veldrit op het pro-
gramma.

Kleine werken van
Riek Schagen
Dit jaar zullen originele klein
schilderwerken van Riek Schagen
te bezichtigen zijn vanaf dinsdag
14 december in Bistro "de Roton-
de". Een leuke aangelegenheid de
ze kleurrijke werken te bezichti-
gen! Deze werken zijn tevens te
koop. Men is van harte welkom bij
Wendie en Thomas aan de Kerk-
straat 3 te Vorden. Sinds ruim een
jaar hangen er in de Bistro regel-
matig verschillende schilderijen
van Riek Schagen. Hierop zijn zo-
veel leuke positieve reacties ge
weest dat Riek besloten heeft op
komende Kerstmarkt, zaterdag 18
december a.s. te Vorden, één van
haar schilderijen te veilen. De vei-
ling vindt plaats tussen 17.00 en
17.15 uur.

Nieuwe
instrumenten
voor "Concordia"
Het bestuur van de Vordense mu-
ziekvereniging "Concordia" is ui-
termate tevreden over het verloop
van de oliebollenactie. De op-
brengst is zodanig dat de vereni-
ging weer enkele nieuwe muziek-
instrumenten kan aanschaffen. De
oliebollen werden door de leden
zelf gebakken en verkocht. De
huis-aan-huis verkoop die vrijdag-
middag reeds begon, verliep zo
goed dat zaterdag al vrij vroeg het
sein "uitverkocht" kon worden ge
geven. "Concordia" wil bij deze ie
dereen bedanken die aan het sla-
gen van de oliebollenactie heeft
meegewerkt. De volgende actie is
gepland voor december 2005.

Kijk op www.contact.nl voor het
plaatselijke nieuws



tornt ^runcUl)orf t
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefte of geef een tip. Het is tenslotte
altijd weer moeilijk om geschikte on-
derwerpen aan te kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan
worden en onder het pseudoniem "de
Baron van Bronckhorst" wordt hier
dan een leuk verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden, tel:
(0575) 55 10 10, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

e' uut
GertenGerrie
Samen veur de TV. Eerst niejs en
netwerk en dan tien boem
die graag ne vrouw wilt. Dat liekt
Genie te boeien. In 't buutenland
dit programma een groot succes.
Jammer dat zoon Erik al gin boer
mear is. Ja dat was hier Gert zien
schuld. Den wol gin forse schul-
den maken. Erik warkt no buuten
de deure moar hij hef gin vrouw.
Tien boern komt op 't scherm.
Ieder met zien verhaal en eigen
bedrief. Vrouwen kunt kiezen
en brieve schrieven . Spannend of
die eenzame vogels een partner
kriegt. Gerrie dech dat den old-
sten nog d'n aantrekkelijksten is.
Den hef een zoon die praot ok al
met jshet meest zich zelf. Ja d'r
bunt vul boern die graag ne
vrouw wilt. Dat is trouwens een
vuile breder probleem. Eenzaam-
heid ,ne boer allenig lup mear in
de ga ten. Gert en Gerrie straks in
't dorp wonend? Ne boer arm
leaven umme rieke dood te gaon.
Zien familie kapitaal an de vol-
gende generatie. In hun geval ver-
leden tied. Hoe dat kapitaal te be
waarn? Gerrie denkt aover grote
villa's. Hun boerderieje verdeeln
in landgoederen. Het niej Bronck-
horst ne pracht streek veur zukke
plannen. Gerrie die dech dat zo

straks boern grond zal zakken in
wearde. Allenig melkboern wilt
nog ne goeie pries betalen. Ja en
dan allicht boern die mekare de
grond neet gunt. Varkens en kip-
pen boern hebt ja wark umme
zelf de kop boaven water te holn.
En ai d'r no villa's op kunt zetten
dan is dat volgens Gerrie better.
Hier en daor wat extra beukenla-
nen, kriegt geld van de provintie
en van andere potjes en dan een
mooi plan maken. Gert kik beden-
kelijk, Gerrie:" Grurjes nog an toe,
iej mot met oew tied met. lej kunt
ok neet allemaols ne boern cam-
ping beginnen. Dat is ja niks . Gro-
ten hekel an alle soorten van volk
um de puste. Dan moi zelf altied
paraat wean. Dat liekt Gert ok
niks. Ne hoop geld neudig veurdai
an de gange bunt en dan maor af-
wachten of dat volk oew camping
wel mooi genog en oew persoon
gastvriej vund. En bunt er al neet
tevulle van die boern campings?
Ja nuchter denkend hoofd ze zik
helegaar neet meer druk te ma-
ken Onzen Erik verdient zien ei-
gen geld en hef de olden neet
neudig. De melkbeeste verkoch
en ze hebt ne mooien cent op de
banke. De grond, ja wat kan ne
boer in Bronckhorst van dage de
dag nog met grond? Weide vee?

Dat is hobby wark. Verhuurn an
ne grote melkboer? Dan de kans
dai d'r nooit wear an kunt komn.
Een mooi hoog stuk is as bouw-
land weilis te verhuurn veur ne
dikke pries an nen aerdappelboer
veur een jaor. Die man hef wel
100 bunder aerdappels aoveral in
't rond. Of ne kear bloemen of bol-
len .Verkopen de grond? Ja dan
kump de belasting vangen. En
Gert en Gerrie wilt nog neet rente
niern. Ze wilt nog met praoten ao-
ver boern zaken. Volgt secuur de
landbouw berichten. Die land-
goed toestand dat mag van Genie
gerust tien jaor duurn. At d'r dan
moar wear neet te vuile zo iets be-
denkt? De tied nemmen umme te
wennen an de gedachte. Naost al
de kastelen van Bronckhorst
maakt ze van hun boerderieje een
eigen filla park. En dan, ze hebt ja
geld zat, van de eigen plaatse een
moderne antieke boern hofstee.
Een antal echt rieke leu um zik
hen en zij samen 't olde spul in
stijl anpassen. Gert de schure vol
met olde trekkers en auto's dat
hult wearde. Kuierd hij rond in
olderwetse boern kleare.Dat bunt
ja leuke dingen veur de mensen.
De Baron van Bronckhorst.

Rozen verwelken.

Een sfeervolle kerst met snijtakken

De sinterklaasgedichten liggen
weer bij het oud papier en mijn
pen wordt tot volgend jaar al-
leen nog voor boodschappen-
lijstjes en verjaardagskaarten
gebruikt. Dichten is niet mijn
sterkste kant, maar dat geldt
niet voor alle Nederlanders.
Op bruiloften en partijen worden
zelfgemaakte gedichten voorge-
dragen, geboorte- en overlijdens-
advertenties worden persoonlijker
gemaakt met eigen verzen of die
van anderen. In televisieprogram-
ma's vragen mensen elkaar op
rijm ten huwelijk, of ze verwoor-
den hun diepste gedachten in een
gedicht.
Gek genoeg worden gedichten
veel minder gelezen. We denken
blijkbaar dat poëzie moeilijk is en
geschreven wordt voor anderen.
Omdat dat te veranderen is het 27
januari 2005 voor de zesde keer
Gedichtendag in Nederland en
Vlaanderen.
Dit jaar wordt op die dag een nieu-
we Dichter des Vaderlands geko-
zen, de Gedichtendagbundel is ge-
schreven door Gerrit Kouwenaar,

door hele land zijn er poëziewed-
strijden en er worden overal ge-
dichten voorgelezen.
En Vorden blijft natuurlijk niet
achter. De stichting Vrienden van
de Bibliotheek opent op de Gedich-
tendag een tentoonstelling van ge-
dichtenbundels die ons het meest
na aan het hart liggen: poëzieal-
bums.
Voor deze gelegenheid hopen we
uw poëziealbum of dat van uw
moeder of grootmoeder te mogen
lenen. Natuurlijk worden uw
schatten met liefde en zorg behan-
deld en zonodig in vitrines ten-
toongesteld.
Brengt u uw poëziealbum in de
eerste week van januari naar de bi-
bliotheek? Dan kunnen we voor
één keer allemaal van de versjes
genieten.

Rozen verwelken,
Scheepjes vergaan,
Maar onze vriendschap blijft
eeuwig bestaan.

Ter herinnering aan uw toegene-
gen. Vriendin van de Bibliotheek

Willibrorduskerk Vierakker komend
weekend muzikaal middelpunt
Het weekend van zaterdag 18 de
cember en zondag 19 december
mag de St.Willibrorduskerk in
Vierakker zich even muzikaal mid-
delpunt weten. Met een kerstcon-
cert door het Achterhoeks Vocaal
Kwartet en door Njoy op zaterdag-
avond en een concert op zondag-
middag door II Concerto Barocco
verwachten kerkbestuur en res-
tauratiecommissie van deze zo
fraai gerestaureerde en sfeervolle
kerk -onlangs nog uitgebreid in
het nieuws door de toekenning
van een eervolle Europese restau-
ra tieprij s- vele bezoekers te trek-
ken.
Wat staat u zoal te wachten.
Het Achterhoeks Vocaal Kwartet
en het Njoy treden op zaterdag 18
december om 20.00 uur op. Een
unieke combinatie, want het Ach-
terhoeks Vocaal Kwartet bestaat
uit louter mannen en Njoy is een
vrouwenkoor. Njoy zal Engelse
kerststsongs/carols ten gehore
brengen, maar ook songs van Tom
Parker en Boney M. Het Achter-
hoeks Vocaal Kwartet richt zich op
Nederlandse, Engelse, Duitse en
Russische kerstliederen.
De samenzang zal in dit concert
ook niet worden vergeten. Het ope-
ningslied en het slotlied worden
gezamenlijk met de aanwezigen
gezongen. De entree is gratis. Na
afloop zal een collecte worden ge-
houden ter dekking van de onkos-
ten. Op zondag 19 december
wordt ruim baan gemaakt voor II
Concerto Barocco.
Il Concerto Barocco zal samen met
het vocaal ensemble Concerto Vo-
cale een programma presenteren

van Franse muziek uit de 17de en
18de eeuw die zelden is gehoord in
Nederland.
Met dank aan het " Centre de mu-
sique baroque de Versailles "
mocht men voor deze gelegenheid
gebruik maken van uitgebreide
muziekbibliotheek van Versailles.
Gedurende de gehele barokperio-
de concentreerde de Franse mu-
ziekwereld zich rondom het hof
van Versailles.
Het belangrijkste werk op het pro-
gramma is het "Magnificat" van
Henry duMont.
Terwijl hij tegenwoordig nog
maar weinig bekend is, was deze
Belgische componist destijds één
van de meest prominente compo-
nisten van het " Grand Motet " in
Versailles. Dit werk geeft blijk van
een verbazingwekkende kwaliteit
en verzekerde Henry duMont van
een toppositie in de geschiedenis
van het Franse grand motet.
Voorts wordt er het petit motet
"Atiennes a la virge" van Marc-An-
toine Charpentier ten gehore ge-
bracht .
Het instrumentale werk van het
programma is de sonate "La sul-
tanne" van Francois Couperin,
voor twee violen , twee viola's da
gamba, violone en basso continuo.
Het concert vindt plaats op zondag
19 december 2004, aanvang 15.00
uur.
Orkest en koren verheugen zich,
zo hebben ze laten weten, op ge
noemde concerten. Zoals gezegd,
de kerk is sfeervol en de fraaie
akoestiek in de Willibrorduskerk
zal de muziek en zang volledig tot
z'n recht doen laten komen.

Een arrangement van snijtakken van coniferen, klimop en bessen geven de kerst extra allure

Vier eens kerst met snijtakken
van coniferen, klimop en bes-
sen. De variatie is zo groot, dat

er voor iedere smaak en stijl
wat te vinden is.

De tijd van alleen een kerstboom is
voorbij. Genoeg plaatsen in huis
vragen om een sfeervolle aanvul-

ling in kerstsfeer. De keuze een
kerststuk met snijtakken zorgt
voor extra allure. Twee hoge zilver-
grijze vierkante vazen vormen de
basis voor een kerstarrangement
in grijstinten. Naast grijs is groen
belangrijk als tweede kleur.
Natuurlijk zijn de traditionele
sparren- en dennentakken nog
steeds mooi met kerst, maar voor
wie iets anders wil, is er een steeds
grotere keuzemogelijkheid.
Zorg voor één rechtopstaand ele
ment als basis, bijvoorbeeld een
tak met grillig gevormde kammen
van Cryptomeria japonica 'Crista-
ta'. Zo'n tak is al een kunstwerk op
zich. Door een 'speling van de na-
tuur' lopen een aantal takken van
dit conifeertje uit in grillige kam-
vormige vergroeiingen.
Een takje van een andere conifeer
en Hedera kleden het geheel ver-
der aan. Hedera geeft met de ran-
ken een speels tintje aan het ge
heel.

ZILVERGRIJS
"Een bosje met kerstgroen in diver-
se groen- en grijstinten in de twee
de vaas, vormt een simpele tegen-
hanger. Deze bosjes zijn vaak stan-
daard te koop in verschillende sa-
menstellingen. Een in zilvergrijs
gespoten coniferentak en band-
wilg versterken het kleuraccent.
Het losse gedraaide zilverdraad
om de vaas en takken zorgt voor
een glanzende uitstraling.
Leuke accessoires maken het tafe
reel compleet. Een paar kaarsjes,
wat kandelaars in kleur en klaar is
het stilleven. Grijs is rustig en stijl-
vol, rood is traditioneler en goud
heeft een rijke uitstraling. Kies bij
rood bijvoorbeeld voor de schitte
rende takken van de beshulst Ilex
verticillata als opvallend element.
Hier en daar een tipje goudverf op
een tak met vruchtdozen, goud-
kleurige vazen en accessoires zor-
gen voor arrangement in goud
met een rijke uitstraling.



Geboortekaarten

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 5123 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TE L. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 4512 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 3713 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28



Verwen uw huisdier tijdens de feestdagen

Vlooien onder de kerstboom?
Tijdens de feestdagen worden er traditioneel cadeaus gegeven. Maar niet
alleen aan de tweebeners: ook de dieren binnen het gezin horen er
natuurlijk bij!

Het wordt steeds populairder om
cadeaus te geven aan dieren. Steeds
meer mensen nemen in plaats van een
bosje bloemen iets lekkers of leuks
voor de hond mee, als
ze op visite gaan bij
een hondenliefheb-
ber. Maar ook tijdens de feestdagen
denken steeds meer mensen (ook) aan
hun huisdieren als ze cadeaus inslaan.
Erg populair om cadeau te geven aan
een hond is natuurlijk de kauwkluif,
liefst zo groot en smakelijk als moge-
lijk, en vaak leuk ingepakt met een
mooie strik eromheen. Voor poezen
zijn muisjes van nepbont favoriet, en
voor de grasparkiet en kanarie een
knaagstang met kleurtjes en smaakjes.
En er is nog zoveel meer te bedenken!
Zo zijn er bijvoorbeeld bellenblaas-
pistolen voor hond en kat. De bedoe-
ling is dat het baasje de bellen uit het
apparaat schiet en poes en hond ze
proberen te vangen. De bellen hebben
een bacongeur voor de hond, en voor
de kat een geur van kattekruid. Er zijn

De dierenspeciaalzaak...
het woord zegt het al.

ook onalledaagse maar o zo praktische
cadeaus, zoals de rugzak voor honden.
Wel zo handig voor de fervente wan-
delaars onder ons tijdens lange, zon-

dagse bos- en strand-
wandelingen of voor
diegenen die er langer

met hun hond op uit trekken: de hond
kan op deze manier zijn eigen drinken
en voer meenemen.

Vlooien?
Voor sommige dieren is het lastiger
om een leuk cadeau idee te verzinnen.
Toch is het mogelijk. Zo zijn er tegen-
woordig interactieve hamster- en klei-
ne knaagdierspeeltjes te koop, waarin
de eigenaar lekkernijen kan stoppen.
Steeds als de hamster tegen het speel-
tje aanduwt, komt er wat lekkers uit-
gerold. Dat houdt het dier lekker bezig
en het is minstens zo leuk om naar te
kijken. De vissen kunnen heel blij
gemaakt worden met een extraatje op
voergebied. Zijn ze alleen gewend aan
droogvoer, dan is het misschien een

Hou je vogel bezig
Papegaaien en parkieten zijn uiterst intelligente dieren. Ze houden ervan
om bezig te zijn. Is daar geen, of te weinig, mogelijkheid toe, dan kan het
dier allerlei stoornissen gaan ontwikkelen, waarvan verreweg de bekend-
ste verenplukken is.

Papegaaien en parkieten zijn geliefde
huisdieren.Toch vervelen ze zich nog te
vaak, met alle, vaak blijvende, gevolgen
van dien. Dat is jammer, want met een
paar simpele aanpassingen kan hun
kooi worden omgetoverd tot een inte-
ressant speelparadijs. Vervang één van
de zitstokken bijvoorbeeld eens door
een speciaal katoenen vogeltouw,dat u
aan beide zijden van de kooi vastmaakt.
Een touw veert mee, zodat het span-
nender is om erop plaats te nemen, en
de vogel kan het naar hartelust uit
elkaar pluizen. Ook kunt u ervoor kie-
zen om een slingertouw middenin de
kooi te hangen, waar het dier allerlei
acrobatische toeren mee kan en zal uit-
halen. De touwen die de dieren-
speciaalzaak op voorraad heeft, zijn vei-
lig uit elkaar te pluizen. Voor de prijs
hoeft u het niet te laten.

Speeltjes
ledereen die wel eens in een grotere
dierenspeciaalzaak is geweest, heeft
ze gezien:de nieuwe generatie parkie-
ten- en papegaaienspeeltjes. Ze ver-
vangen steeds meer de trapjes, spie-
geltjes en belletjes. Zo zijn er speel-
tjes, of beter gezegd puzzels, van
onverwoestbaar plexiglas in fluores-
cerende kleuren. Ook speeltjes
gemaakt van buffelhuid en touw, en
stukjes ruw hout die zijn ontdaan van
eventuele schimmels en bacteriën,
worden steeds populairder.

Voor papegaaien zijn vooral de zoge-
naamde'foot toys'erg in trek;speeltjes
die het dier in zijn poot kan vasthou-
den en die dus niet aan de kooi hoe-
ven te worden bevestigd. Een leuk
idee voor de feestdagen?

goed idee om ze eens te voorzien van
een interactieve voedselbron. In vrij-
wel alle aquariumspeciaalzaken is
levend voer op voorraad. Voer zoals
watervlooien; kleine, onschuldige
waterdiertjes die - als ze niet worden
opgegeten - het water mooi helder
houden. Het is een stuk leuker voor de
vissen om achter hun voer aan te
moeten jagen dan het kant-en-klaar
in gedroogde vorm geserveerd te krij-
gen. Niet alleen de tropische vissen
genieten hiervan, ook de goudvissen
leven ervan op. Vraag er eens naar bij
uw dierenspeciaalzaak, en misschien
liggen er deze kerstmis dan ook
"vlooien" bij u onder de kerstboom.

Jasje aan, dasje recht? Hondje gaat op pad!
Het is te hopen dat de weergoden ons gunstig gestemd zijn en we dit
jaar kunnen rekenen op een aantal weken sneeuw. Want er is weinig zo
leuk als wandelen in een witte winterwereld. Ook de meeste honden zijn
er dol op. Maar een winterwandeling is niet altijd zonder ongemak.

Tijdens lange wandelingen kan
verse sneeuw tussen de voetzolen
geperst worden. De zachte sneeuw
verandert dan snel in een harde ijs-
klomp die irriteert tussen de voet-
zolen en zelfs verwondingen en
blessures kan veroorzaken. Ook
pekel kan irritaties veroorzaken en
een hond veel last bezorgen. In lan-
den om ons heen wordt daarom
steeds vaker gebruik gemaakt van
hondenschoentjes. Decadent? Nee,
beslist niet. Wel comfortabel.
Comfortabel zijn ook de speciale
hondenjassen. Helaas heeft de hon-
denjas zijn imago niet mee. Veel
mensen denken meteen aan bib-
berige dameshondjes met overbe-
zorgde eigenaars. Maar de jassen
die we tegenwoordig zien, zijn
modern en hebben weinig van
doen met de bedaagde modellen
uit de jaren zeventig. Een nutteloos
artikel? Dat ligt eraan.
Een gezonde hond met een dichte
(winter)vacht kan het temperatuur-
verschil van de warme huiskamer
naar de vrieskou buiten probleem-
loos opvangen, maar dat geldt niet
voor oudere honden, zieke en her-

stellende honden, honden die pas
getrimd zijn, zeer kortharige hon-
den (dobermann, boxer, Duitse
dog) en honden met (deels) onbe-
haarde vachten. Deze groep heeft

wel degelijk baat bij extra bescher-
ming en warmte. Hoog tijd dus dat
ook wij de hondenschoenen en jas-
jes gaan ontdekken, want de hon-
den hebben er baat bij. Elke breed
gesorteerde dierenspeciaalzaak
heeft hondenjasjes en schoentjes
op voorraad. Zit de gewenste maat
of kleur er niet bij? Deze kan altijd
voor u besteld worden.

Lekkere hapjes, niet voor de hond
In geen enkele periode wordt er zoveel lekkers gegeten als tijdens de
feestdagen. Hond en kat genieten er natuurlijk volop van mee. Maar...
mee-eten met de pot, is dat eigenlijk wel goed?

Tijdens de feestdagen halen veel men-
sen alles uit de kast. Wijnsausjes, kavi-
aar, zalm en wild...alles wat door het
jaar heen zelden of nooit gegeten
wordt, vindt tijdens de feestmaand
gretig aftrek. Mensen staan urenlang
kokkerellend in de keuken. Hond en
kat zitten likkebaardend toe te kijken,
want er valt altijd wel eens iets van het
aanrecht... en er blijft na het eten
altijd wel wat over. Sommige dieren-
bezitters koken zelfs een extra portie,
zodat de hond en kat mee kunnen
eten. Maar... is dat wel zo gezond? Het
antwoord is nee. Honden en katten
zijn predatoren en niet zoals wij, alles-
eters. Dat is goed te zien aan de vorm
van hun kiezen, die zijn ontworpen om
vlees te knippen en te scheuren, en
niet om te kauwen, zoals onze kiezen.
Ook kan het maagdarmkanaal van

hond en kat niet zo goed tegen zout
en andere kruiden, die wij nu juist zo
rijkelijk strooien over ons eten om het
smakelijker te maken. Dieren die altijd
met de pot mee-eten, zullen er zelden
hun neus voor ophalen. Warm eten
vindt elke hond of kat lekker, en alles
wat vet en zout is, en lekker geurig,
heeft hun interesse. Maar er kunnen
wel degelijk problemen ontstaan,
soms op korte termijn (diarree), soms
op langere termijn, zoals problemen
met de botten. Als u uw hond of kat
extra wilt verwennen tijdens de feest-
dagen, kies dan liever voor voedsel dat
zowel verantwoord is als lekker. Geef
de kat eens een lekker blikje van een
luxe merk, wat u misschien anders
nooit geeft. En de hond een complete
verse diepvriesmaaltijd voor honden,
met pens of hart. Dit soort verant-

woorde lekkernijen zijn in elke dieren-
speciaalzaak te kust en te keur te koop.
Denkt u er ook aan dat u geen botjes
van wild of gevogelte aan uw huis-
dieren geeft. Deze botten hebben de
vervelende eigenschap te splinteren,
en kunnen gemene verwondingen
veroorzaken in de bek en in het spijs-
verteringskanaal.

Tekst & fotografie: FurryTails.nl



Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan in de
monsterboeken

'n keuze maken uit
de enorme collectie

kaartjes.

d r u k k e r i j
>V
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

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

Tussen vrijdag 24 december en zaterdag 8 januari:J

Showroom geopend:
Vrijdag 24 december: 09.00 -15.00 uur
Maandag t/m donderdag: 09.00 -17.30 uur
Vrijdag: 09.00-21.00 uur
Zaterdag: 10.00-16.00 uur

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

Ons gehele bedrijf | is gesloten op 25,26,31 december
en 1 januari. Van 24 december t/m 8 januari wordt er
niet bezorgd.

Wij wensen u hele fijne feestdagen
en een inspirerend 2005! , , He|em"f mijn idee

ouwCenteraHCI
JRK uw tapijtspecialist

uw trap bek/eed
mef een oersferk tapijt

keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € I 89.°°

3 slaapkamers
mef een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt 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

pn/sopgave

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 458697/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Uitnodiging Open Huis

PLAFONDSHOW
Vrijdag 17 dec. van 10.00-18.00 • Zaterdag 18 dec. van 10.00-16.00

Zondag 19 dec. van 11.00-16.00
In onze showroom aan de Kruisbergseweg 10 Hengelo (Gld).

Een nieuw plafond in 1 dag!
Geschikt voor elke ruimte.

Schone montage in één dag.

Zonder hakken en breken.

De meubels kunnen blijven staan.

Voor elke interieurstijl.

Brandveilig (TNO-gekeurd).

Uit één geheel op maat gemaakt

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten

voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Verlichting naar wens.

Geluidsdempend.

Warmteisolerend.

Onderhoudsvriendehjk.

Circa 100 kleuren en structuren.

PLAMECO
plafonds de Timmerije
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Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)

bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

enarius
R E S T A U R A N T

Kers t Traiteur

De kleine adverteerder blijft belangrijk!

Daarom wordt een weekblad 'echt' gelezen.

Wilt u lekker en toch makkelijk eten met de kerstdagen?
Bestel dan voor 22 december uw traiteur menu bij ons!

Af te halen op 14, 25 of 26 december tussen 12:00 - 14:00 uur
aan de receptie balie van Avenarius

Menu a E 15, =

Wildpate met appelchutney
* * *

Romige truffelbouillon
* * *

Wildzwijn goulash of tongfilet in saus
met aardappel en groente garnituur

* * *
Bitterkoekjes bavarois met amandelspi j s

Dorpsstraat i, 7261 AW Ruurlo, tel. 0573-451122, fax 0573-453744

HELP
de slachtoffers in Darfur!

De hulporganisaties doen wat ze
kunnen. Helpt u mee? Geef nu!

www.giro555.nl

SAMENWERKENDE HULP-
ORGANISATIES: ARTSEN ZONDER

GRENZEN. KERKINACTIE, MENSEN IN
NOOD/CORDAID. NEDERLANDSE RODE

KRUIS. NOVIB. STICHTING
VLUCHTELING. TEAR FUND, TERRE

DES HOMMES. UNICEF NEDERLAND

Giro 555
SHO Den Haag

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575)46 74 20
• ook op zaterdag •



'Scrooge en Marley* Univé beperkt premiestijging

Op zaterdag 18 en zondag 19 de-
cember speelt en vertelt Gery
Groot Zwaaftink weer het
wereldberoemde kerstverhaal
van Charles Dickens. Deze voor-
stelling gaat over de oude vrek
Scrooge die op kerstavond be-
zoek krijgt van zijn overleden
zakenpartner Marley.

Deze waarschuwt hem om een an-
der leven te gaan leiden want an-
ders zal het hem slecht vergaan.
Om hem te helpen 'stuurt' Marley
hem drie geesten nl. de geest van
het verleden, het heden en het toe
komstige kerstfeest.

Dit maakt een diepe indruk op de
oude man. De duur van deze ver-
telling is plm. 60/70 minuten. Na
de pauze speelt Gery nog uit zijn

troubadours voorstelling enige
liedjes en anekdotes in kerstsfeer.

Het vertellen van verhalen is al
weer enige tijd in opmars. Steeds
meer vertelvoorstellingen en festi-
vals worden aan het publiek ver-
toond. De vertellers genieten daar-
binnen van een groeiend aantal
toehoorders.

Ook Gery krijgt steeds meer bezoe-
kers die naar zijn voorstellingen
komen luisteren en kijken. In ok-
tober vertelde hij nog twee maal
aan een uitverkochte zaal de avon-
turen van Odysseus.

Ditmaal geeft hij voor de negende
keer zijn kerstverhaal gestalte in
landgoedboerderij 'De Kranen-
burg' Wederom wordt voor deze

gelegenheid de deel van deze
prachtig verbouwde boerderij om-
getoverd tot een theater. De eige-
naren Albert-Jan en Renee Lubbers
zullen u daar als gastheer/vrouw
hartelijk ontvangen. Omdat ver-
wacht wordt dat de voorstelling
weer uitverkocht zal raken is het
raadzaam om tevoren kaarten te
bestellen.

U kunt inlichtingen en reserverin-
gen over de voorstelling verkrijgen
op 0575-556216 of dekranenburg
@planet.nl. De Landgoedboerderij
'De kranenburg" ligt aan de Berg-
kappeweg 2 in Kranenburg (gem.
Vorden).
De kosten voor de voorstelling zijn
€ 12,- Dit is inclusief consumpties.
Voor kinderen vanaf 10 jaar geldt
een reductie.

Na vorig jaar in het koetshuis
van kasteel Slangenburg te heb-
ben geëxposeerd, siert Tiny Kei-
zer deze kersttijd met haar wer-
ken de showkamers van Bul-
sink meubelen, Wehlseweg 4,
Kilder, op en geeft zo de gele-
genheid om haar laatste schil-
derijen te laten zien of te be-
wonderen.

Om haar te typeren met wat zin-
sneden van Simon Vinkenoog: Ti-
ny is zo'n schilder die in stilte en
eenzaamheid vormen en kleuren
opzet, en weer afbreekt, opbouwt
en wijzigt, al naar -ja, al naar wat?

Het is de scheppende verbeelding
zelf, die zich voor je ogen mani-
festeert, je ontroerd, je een spiegel
voorhoudt, je meer mens maakt.

Welke scheppende drift is hier
werkzaam.

Welke gevoelens en waarnemin-
gen worden hier overgebracht? Als
je de aandacht en de concentratie
weet op te brengen om te zien wat
je ziet, zijn het je eigen gewaar-
wordingen.

Alkmaar- Maandagavond 29 no-
vember heeft de onafhanke-
lijke verzekeringssite 'Indepen-
der' in het programma Tros Ra-
dar* aangegeven dat de particu-
liere ziektekostenpremies per l
januari 2005 met gemiddeld
10% stijgen. Univé doet hier
echter niet aan mee.

Op basis van ruim 600.000 bereke-
ningen komt Independer.nl tot de
conclusie dat verzekeraars de ziek-
tekostenpremies komend jaar met
gemiddeld 10% laten stijgen. Deze
berekening is gebaseerd op de ge
gevens van verzekeringen, waar-
van de tarieven 2005 bekend zijn.
Voor de belangrijkste particuliere

ziektekostenverzekeringen bij
Univé zijn de prijsstijgingen ech-
ter beperkt. De premie van Univé-
's grootste particuliere verzeke-
ring (ZNS) stijgt slechts met 6%
o.b.v. het standaard eigen risico (€
125,- voor 2 volwassenen). Tegelij-
kertijd is de inhoud van dit pro-
duct verbeterd. Zo is het eigen risi-
co niet meer van toepassing op
tandartsbehandelingen voor kin-
deren tot 18 jaar, huisartsenzorg
en geneesmiddelen.

Nadere informatie over boven-
staande en overige producten en
premies kan worden verkregen bij
Univé Oost of met een bezoek aan
onze Internetsite, www.unive.nl

Achterhoeks Klasse Gala
verhuist van Zieuwent naar Laren
Het benefietconcert voor de
motorsport, georganiseerd door
Jovink & the Voederbietels, het
Achterhoeks Klasse Gala gaat
plaatsvinden in zalencentrum
Witkamp in Laren (Gld.) en niet
in het Sourcycenter in Zieu-
went.

De datum blijft 25 december. Ook
het programma blijft ongewijzigd.
Normaal, Jovink & the Voederbie-
tels en Action in DC. De reden van
deze wijziging is vergunningstech-

nisch. Reeds aangeschafte kaarten
blijven gewoon geldig. Het Achter-
hoeks Klasse Gala is reeds volledig
uitverkocht.

Mensen die hun geld terug willen
voor de reeds aangeschafte kaar-
ten, dat kan via de site van de Jo-
vinks, www.jovink.nl. De stichting
RAPS (Racende Achterhoekers Pro-
moten Snelheid) bepaalt hoe de
baten van het Achterhoeks Klasse
Gala in 2005 verdeeld zullen gaan
worden.

Prijswinnaars Look &
Learn Winter 2004-2005
bij Martine Hair & Beauty

Deelnemers en bezoekers aan
de Workshop Look & Learn
Winter 2004-2005 bij Martine
Hair & Beauty maakten kans op
mooie prijzen. Afgelopen week
werden de prijzen aan de geluk-
kige winnaars uitgereikt.

Dinercheque restaurant 't Olde
Schot: Patricia Buunk en mevrouw
Meijerman.
Waardecheque nagelstudio Ange-
lique: Anja Weustenenk, Marian-

ne Verkerke en Anita Nijkamp.
Kledingbon Kaylee Fashion: Helma
Scheffer, Annelies Thüss, Hennie
Pardij s en Ellen Takkenkamp.
Bon Pannekoekboerderij: "De Hei-
kamp": Karin Bos, Monique Leur-
dijk en Frederike Vijnberg.
Decoratieschaal BloemKreatief: Er-
ni Wolters en Yvonne Eugelink.
De hoofdprijs: Look & Learn pak-
ket t.w.v. € 75,- van Martine Hair
& Beauty en Personal Touch: Wil-
ma Branderhorst.
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"DE KLANT IS KONING"

BIJ ONS MAG EN

KUNT U KIEZEN

KERSTBOOM „9.
Ch BUNDER-

GEHAKT
KG NU

UNOX ROOKWORST
GELDERSE OF MAGERE
pak 275 gram a 1.49

2PAK + 1 PAK GRATIS

Ch CLEMENTINA
KIST 2.2 KILO

NU

MONA
PUDDINGEN

DIVERSE SOORTEN

beker 500 gram NU O.99

GULDEN KRAKELING
KERST KOEKJES
DIVERSE SOORTEN
3 PAK VOOR

OLA VIENNETTA
doos 650 ml a 2.35

2 DOOS + 1 DOOS GRATIS

GA M GA
AMARETTO 100 ci
& TALEA 50 ei

SAMEN
van 30.99 voor 19:99

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN

Oh HENGELO (G)
(0575) 46 12 O5 FAX (O575) 46 46 12
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00 -21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

HENGELO

GRAFMONUMENTEN

MARTMJS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
AJmen Steenaieren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (057 s) 4^ 16 21

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta1?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 2931
Uw uitvaartverzorgers:

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.



Witkamp pakt vet uit a.s.
zaterdag
Dancing/discotheek Witkamp
in Laren (Gld.) biedt elke zater-
dag weer volop fun, livemuziek
en party. Aankomende zater-
dag 18 december zijn alle vier
party-areas open, zodat je hele-
maal uit je dak kunt gaan.

In de Balustradezaal staat de hit-
en coverformatie Flair, DJ Jeroni-
mo draait in de Beachclub, Dance
classics vind je in het rockcafé en
in de kelder de beste dance & tran-
ce met DJ Roy.
De band Flair is een regelrechte
aanrader voor je! DezeTop-100 for-
matie is superbreed en heeft de af-
gelopen jaren in feestcircuit diver-
se hits gescoord. Flair speelt zowel
de grootste hits van bijvoorbeeld
MaroonS, Rammstein, Tiësto als
Fransje Bauer. Dus dance, rock en
feestkrakers gaan hand in hand bij
deze veelzijdige band met wulpse
zangeres. Maar ook bracht deze
band eigen singles uit, zoals 'Oh
Middernacht', 'Bomba', 'A Si' en
'Obladi Oblada' (een samenwer-
king met DJ Maurice). Stuk voor
stuk bekende songs met een vette
housebeat eronder. Dat wordt ge

nieten met Flair op het grote podi-
um. Maar ook de andere zalen van
Witkamp staan weer garant voor
een puike party, zoals de Costa Re
unie in de Beachclub. Zorg dat je

er weer bij bent aankomende za-
terdag. Uiteraard is er weer ge
woon discovervoer (check de site
voor alle info www.witkamp.com).
De zaal opent om 21.45 uur.

Waarom Aloe Vera produkten?
(Barbadensis Miller)
Enkele bijnamen van de Aloe
Vera zijn: brandwonden-, gene-
zende-, levens-, eerste hulp-
plant, "dokter in een potje", stil-
le genezer. Er zitten in de Aloe
Vera zo'n 75 stoffen, die teza-
men een helend effect hebben.

ALOE VERA IS EEN
NATUURPRODUCT
Aloe Vera kan zowel inwendig als
uitwendig worden gebruikt en ver-
hoogt het imuunsysteem. Aloe
Vera is geen maaltijd vervanger en

kan geen ernstige ziektes genezen.
Aloe Vera kan net dat extra's ge
ven, waardoor u zich energieker,
dus aangenamer voelt en lekker-
der in uw vel zit. Aloe Vera heeft
ook een voedingssupplementen-
lijn.
Zelf ben ik voorstander van pre
ventief gebruik van Aloe Vera en/of
voedingssupplementen, want zo-
wel ons milieu, als onze voeding
laat te wensen over. De cosmetica-
lijn van Aloe Vera bezit lichaams-
verzorgende producten, waardoor

u zich beter voelt en er stralend
uitziet. Gezond van binnen, mooi
van buiten!

ENERGIEK DE WINTER DOOR!
Tevens ben ik op zoek naar men-
sen die ook ervaring hebben met
de producten van Aloe Vera en
affiniteit hebben met voedings-
middelen, eventueel om samen te
werken. Voor vragen en/of inlich-
tingen kunt u contact opnemen
met Marleen Hulsbos-Bakker, Rijks-
straatweg 146, tel. 0575-527008.

Mooie prijzen achtste trekking
bij Jansen De Cm^

De jubileumactie bij warenhuis
Jansen De Smid loopt naar het
einde. Op 21 december is de
laatste trekking. Er worden dan
tien cadeaubonnen ter waarde
van 20 euro verloot onder de
klanten. De kassabon kan wor-
den gedeponeerd in de bus die
bij de kassa staat. Hieruit wor-

den tien prijswinnaars getrok-
ken.

Vorige week was de achtste trek-
king van de jubileumactie die in
april is gestart. De Ie prijs een
magnetron LG ging naar Thea Wil-
lemsen. De 2e prijs was voor Diny
de Greef. Zij won een Moulinex

Blender. De 3e prijs een wafelijzer-
automaat ging naar Dini Althoff.
Alle drie prijswinnaars komen uit
Hengelo. De derde prijs werd in
ontvangst genomen door Nancy
Meulenbrugge, een nichtje van Di-
ni Althoff.
De prijzen werden uitgereikt door
eigenaar Bennie Jansen.

Maak een unieke
kerstreis op de
Kranenburg

Een Peruaanse uitbeelding van het kerstverhaal in de vorm van een legpuzzel van
beschilderde stenen, een van de driehonderd fraaie kerstgroepen in de Antonius-
kerk op de tentoonstelling 'Kerst op de Kranenburg' (foto Joop van Druten).

ET is vijfjaar geleden bij de op-
richting van het museum niet
lang over getwijfeld. Over de
vraag: kun je in een museum
voor heiligenbeelden in de de-
cembermaand ook plaats inrui-
men voor een collectie kerst-
stallen? Je denkt bij kerstgroe-
pen immers aan zoetige uitin-
gen van kerstromantiek die
niet thuishoren in een echt mu-
seum. Er is dus gelukkig niet
lang over getwijfeld. De uitbeel-
ding van het kerstverhaal in de
vorm van kerstgroepen uit de
hele wereld verdient een plek in
een museum waar volksdevotie
een belangrijke plaats heeft ge-
kregen.

Ook dit jaar weer is men er de An-
toniuskerk in geslaagd een werke-
lijk schitterende internationale
verzameling kerstgroepen te pre-
senteren. Dat is vooral te danken
aan het echtpaar Ans en Geurt van
Bruxvoort uit Eek en Wiel. Ze zijn
lid van de landelijke club 'Vrien-
den van de Kerstgroep' waarvan de
leden als liefhebberij kerstgroepen
verzamelen uit de hele wereld. Zo
beschikken ze over een collectie
die in de loop van twintig jaar bij-
een is gebracht en die ze graag in
een passende omgeving willen ex-
poseren. De groep 'Vormgeving'
van het museum heeft die drie
honderd groepen op zeer smaak-
volle wijze opgesteld in de kerk die
met behulp van de leden van de
technische groep in kerststijl is
versierd. Wie bedenkt dat de hele
aankleding in de afgelopen weken
is verzorgd in een bar koude kerk
door een zevental vrijwilligers is
verbaasd over het ook dit jaar weer
schitterende resultaat waaruit
veel enthousiasme blijkt.

AVONTUURLIJKE KERSTREIS
Een wandeling door de Antonius-
kerk wordt met recht een avon-
tuurlijke kerstreis door de wereld.
Er is een vitrine met veel Afrikaan-
se groepen van simpele schoon-
heid, uitgevoerd in hout. Er zijn
aandoenlijke voorbeelden uit Peru
met figuren in Zuid-Amerikaanse
kleding. Er is een serie prachtige in
kristal uitgevoerde figuren uit
Tsjechië en Slovenië, een heel
mooie groep uit Turkije, een wer-
kelijk prachtig en kleurrijk drie
luik van onbekende oorsprong.
Ook het in handwerk uitgevoerde
vijfluik van Ans van Bruxvoort zelf
is ontroerend mooi evenals haar
collectie met kerstmotieven be
schilderde eieren. Alle wereldde
len zijn vertegenwoordigd en kun-

stenaars uit China en Bolivia, Po-
len en Madagascar en tientallen
andere landen laten zien hoe ze
vanuit hun eigen denkwereld het
kerstverhaal beleven.
Op de eerste dag direct na de ope
ning fietste een groep vrienden
langs de kerk. Ze stapten af bij de
Antoniuskerk en ze waren verrast
over al het moois dat ze hier - ei-
genlijk toevallig - konden bewon-
deren. Ook het grote tableau 'Beth-
lehem in Kersttijd' oogste veel lof.
Dit tableau is al driekwart eeuw el-
ke decembermaand opgesteld in
de Willibrorduskerk in Vierakker.
De buurparochie heeft deze zeld-
zaam mooie verzameling van
maar liefst zestig figuren voor één-
maal afgestaan voor de tentoon-
stelling 'Kerst op de Kranenburg'.
Het was een aardige geste van het
bestuur van de Stichting VKK alle
parochieleden van Vierakker en
hun gezinsleden uit te nodigen
voor een bezoek aan de tentoon-
stelling van kerstgroepen zodat ze
ook dit jaar hun eigen unieke
kerstgroep kunnen komen bekij-
ken.

BOEIENDE INFORMATIE
Het klankbeeld 'De geboorte van
de kerststal' wordt terecht door de
bezoekers uitbundig geprezen.
Het is gemaakt door Fons Rouw-
horst en vertelt op poëtische wijze
hoe het gebruik is ontstaan in de
kersttijd het huis te versieren met
een uitbeelding van het kerstver-
haal. Er zijn bezoekers die het in
de afgelopen jaren al één of meer
keren hebben gezien die toch weer
opnieuw deze boeiende documen-
taire willen bekijken. Een goed
idee is om van dit klankbeeld een
DVD te maken die in het museum
te koop is zodat men er nu ook
thuis rond de kerstdagen van kan
genieten of het cadeau kan geven.

EEN HOOGTEPUNT
Wie samen met de gezinsleden
een bezoek brengt aan 'Kerst op de
Kranenburg' zal verrast zijn over
de manier waarop hier door ama-
teur-vrijwilligers op professionele
wijze een bijzondere tentoonstel-
ling is ingericht. En zal zich ver-
heugen over het besluit van het
museumbestuur van vijfjaar gele
den om in de kerstmaand steeds
zo'n unieke verzameling kerst-
groepen te presenteren. Wie voor
een bescheiden toegangsprijs echt
een hoogtepunt van het kerstge
beuren wil beleven is hartelijk wel-
kom op 17, 18, 19, 26 t/m 30 de
cember of op 2 januari steeds van
11 tot 17 uur.



Doe maar royaal
Wij doen 't wel voor minder
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Zalm

Edah
Kreeftensoep culinair
blik 400 ml

Edah
zalmfilet
doos 2 stuks

Maggi sauzen
diverse soorten

Edah wijn
Argentinië
fles 750 ml -MT

Edah
vanille ijsstam
doos 650 ml

Het is natuurlijk prima om in deze tijd de hand op de knip te houden, maar we gaan toch zeker wél genieten met de kerst? Dat kan ook voor minder geld.
Haal gewoon al je boodschappen bij ons. Wij zorgen dat je heerlijk royaal kunt doen zonder dat je geld je portemonnee uitvliegt. Want bij Edah ben je zeker
van meer dan 6000 altijd lage prijzen. Die lage prijzen gelden ook voor onze lekkere versproducten. Weet wat je eet, vergeet wat 't kost. Welkom bij Edah!

Edah Lekker&Laag, de goedkoopste supermarkt van Nederland.

Je vindt Edah Lekker&Laag in: Barendrecht, Best, Borger, Boxmeer, Boxtel, Bussum, Cuijk, Dordrecht, Eelde, Eerbeek, Emmen, Ermelo, Harlingen, Heesch, Hengelo, Huizen, Krimpen a/d Ussel, Leerdam, Lelystad, Lunteren,
Naarden, Nuenen, Oirschot, Oostvoorne, Panningen, Putten, Rozenburg, Rijssen, Schiedam, Stadskanaal, St. Anthonis, St. Michielsgestel, Swalmen, Tubbergen, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Vught, Winterswijk en Zeist.

Prijzen en aanbiedingen zijn alleen geldig in bovengenoemde filialen van maandag 13 t/m zaterdag 18 december 2004. Zet- en drukfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

Lekker goed, laagste prijzen. Edah



ONZE NIEUWE EDAH IS ECHT
ek speciale

Bij Edah Lekker & Laag verrassen we je weke-
lijks met goedkope aanbiedingen. Tijdelijke
afprijzingen en op=op stunts. Kijk voor een
compleet overzicht in de Edah weekfoUer.

r

LEKKER & LAAG

PINK ZALM
5AUMON ROSE Pnrices Pjnk zalm

DU PACIHQU. blik 418 gram 1&9

kilo 2.37

Kippenbouten
pak ca. 2 kilo-és98

HtlTES

Je bespaart nergens zo veel,
zo snel en zo gemakkelijk

igen.
Makkelijker winkelen: eerst de zware artikelen, dan de rest.

Inspirerende versafdeling brengt u op lekkere ideeën.
ra veel Edah Merk producten vooi VPP! unnt

of ro<
divë^
bak 875 ml

rranoham

'Gewone' prijzen kennen we niet. Bij ons
vind je elke dag meer dan 6.000 altijd lage
prijzen. Vergelijk ze en ontdek dat je Edah
Lekker&Laag kassabon altijd voordeliger is.

Doyenné
de Comice
kilo

jrm Frites
aardappelschotel
diverse soorten,
zak 450 gram 4s3T

14 artikelen
2.96 voordeliger

Elke week doen

we uH ook bood-
schappen. Hier zie ie dt
toKSflboHMH. Het beste
bewijs dat Edah voor-

Al bert Hei j n
BtlMixta nwrtien

LTOTAAL 2s, 66

Edah

TOTAAL

altijd lage
prijzen, Dergelijk maar

Edah
brunchbroodjes
pak 9 stuks 1£9

Maqere
Rookwursl

Unox
magere rookworst
375 gram AW

zegels voor 'n gratis
boodschappenpakket ]̂J

J.PCHENET

Chenet wijn
diverse soorten,
fles 750 ml -2:69

liter 2.52

Open: m\
20.00 uu
22.00 uu

goed, laagste prijzen

ImSB

ag van 8.00 tot
jg van 8.00 tot
^20.00 uur.

Koor boven-
Ldecember

www.edah.nl
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Wij nodigen u uit voor onze
schitterende

KERSTSHOW
met veel natuurlijke
materialen en
KERSTBOMEN
pot en kluit in
diverse soorten
en maten voor
KLEINE PRIJZEN
en natuurlijk alle
TUINBEPLANTING!

Kwekerij-Tuincentrum

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

Wij wensen u goede feestdagen!

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

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

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een geslaagd 2005.

'HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Auto te l. O6 5373O183

Fijne feestdagen

Rond Kerst en Oud en Nieuw zijn de openingstijden van onze kantoren
in Vorden, Hengelo en Steenderenwat aangepast:

Vrijdag 24 december geopend tot 16.00 uur
Vrijdag 31 december geopend tot 12.30 uur
Maandag 3 januari geopend vanaf 10.00 uur

Uw bankzaken regelt u 24 uur per dag via:
www.rabobank.nl

>ofoon 0900 0909 (€0,10/min): saldo, overboeken, betalen
>olijn 0900 0907 (lokaal tarief): advies en direct afsluiten

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank



God gelooft in ons, dat is de boodschap
Komen die eeuwige herders weer op de proppen?, vroeg Jan. Dat stelletje ongeregeld is ook niet
weg te branden uit zo'n kerststal, wel?. We stonden op een strekdam in de IJssel bij Bronkhorst.
Jan, Chris en ik. Het najaarswater stroomde met vaart langs. "Je kon wel zien dat het in Duitsland
flink gere"gend had. En boven de Veluwe"zoom kleurde een prachtige avondlucht zich rood in
sluierwolken. Tja, Jan had het niet zo op her" ders en schapen. Mensen die zich bezig houden met
van die 'keuteldreutelkoiiten' zoals hij ze noemde, daar kreeg hij geen hoogte van vond ie. Heb je
zo'n schaap wel eens aangeraakt. Daar is toch helemaal niks zachts en liefs aan. Het is harde vet-
te krulwol. Als je er een trui van breit ruik je de vettigheid nog. En als ze op hun rug liggen, ko-
men ze vanzelf niet eens op hun pootjes terecht. Moet je ze zien als ze geschoren zijn. Staan ze
bloot en kaal te blauwbekken op het land. Arme beesten.

Nee, Jan was geen dierenmens.
Computers en cijfertjes, tech-
niek, dat lag hem meer. Ondanks
het feit dat hij op het platteland
woonde en er geboren was, was
hij toch wat stadser van karak-
ter. Kunst. Ja, kunst was wel aan
hem besteed. Iconen vond ie
prachtig en al die versieringen in
die ouwe kerken. In Italië en bij
de roomsen. Als je die goed be-
keek, dan had dat wel wat. Dan
proefje wat van het goddelijke,
zei hij. En schapen op van die
kerkmozaïeken, dat was wel
mooi ja. Kale kerken daar had hij
maar een hekel aan.

Chris vond herders wel goed
volk. Chris was dan ook een die-
renmens, die hield van schapen
en geiten, koeien, varkens en
kippen. Het maakte hem niet uit.
Hij hoopte toen nog dat voor de
varkensboeren de generieke kor-
ting niet te hoog zou uitvallen.
Dat in ieder geval de midden- en
kleinbedrijven van de varkens-
sector uit de wind gehouden
zouden worden. Het mocht niet
zo zijn. En dat is voor een aantal
best bitter. Zelf hield hij het
meest van koeien. Iedereen die
met dieren leeft, heeft zo z'n
voorkeur. Een os en een ezel in
de stal van het kerstverhaal, dat
hoorde er volgens hem dan ook
gewoon bij. Dat gaf warmte. Dat
was vertrouwd. Dat vind ik mooi,
vertelde hij. Zelfs als moderne
agrariër kon je dat meevoelen,
hield hij ons voor.

Hij kon ook wel lachen om dat
tekenfilmpje van die Tukker Fin-
kers. 'Kerst in Mariaparochie'.
Met die Wir sind drei kluge Leu-
te. -Dan ku-j mooi help'n druk-
k'n. - en die meisjes van de felici-
tatiedienst. En die herders, die
stoere eitjes die hun schaapjes
aan het tellen waren toen de en-
gelen verschenen. En dat ze in
enthousiaste devotie hun ge-
schenken meenamen naar Beth-
lehem. Op naar de timmerman,
op naar Spieker Jozef. Ieder
droeg twee schapen, dat was
toch eigenlijk een heel kapitaal.
Ook in die dagen. En er waren
herders die droegen één schaap-
je links onder de arm en het an-
dere schaapje rechts. Anderen
weer precies andersom. Prachtig
vond ie dat. Maar ze namen ten-
minste wat mee. Net als die sla-
ger met z'n metworst en die chi-
nees met z'n babi pangang en
die bakker met z'n krentewegge.
-Ik dacht zo: Er is maar één weg
en dat is de krentewegge-. Zoals
die Finkers dat kon zeggen.

Weetje wat het is, zei Chris. Die
middenstanders namen dan
toch mooi wel wat van zichzelf
mee. Maar die meiden van de fe
licitatiedienst, hadden niet eens
wat bij zich. Is je dat wel eens op-
gevallen. Die kwamen niet al-
leen voor de verkeerde deur, ze
kwamen zelfs mooi de kerststal
niet binnen met hun 'Gefelici-
teerd!'. Die konden zich mooi
drukk'n. Dat vind ik toch een
mooie gedachte van die Finkers,
zei hij. Als je bij Jezus aan wilt
komen, moet je ook wat van je
zelf kunnen weggeven. Dat is
zo'n slechte kerstboodschap

niet.

Die os en die ezel komen in het
kerstevangelie niet voor. Wist je
dat Chris, zei Jan. Die heeft Fran-
ciscus van Assisi er bij gezet. Die
was in de 13e eeuw de eerste die
van die levende kerststallen
maakte, compleet met een krib-
be en schapen en die os en die
ezel. En op de avond voor kerst
kwamen de mensen uit de wijde
omgeving met waskaarsen en
fakkels in de nacht naar Francis-
cus toe om bij de kribbe vol stro
het kerstverhaal over het nieuwe
leven te horen.

Chris vroeg me of dat klopte, dat
van die os en die ezel. En ik
moest beamen dat die dieren in
het kerstevangelie inderdaad
niet voorkomen. Dat ze ge
noemd worden in een tekst uit
het bijbelboek Jesaja. Daar krijgt
Israël als het ware op zijn kop
omdat ze niet meer weten dat ze
bij God moeten zijn, om raad te
vragen. De profeet Jesaja zegt ze
dan, dat een os zijn eigenaar,
zijn eigen boer nog herkend en
een ezel de voerbak van zijn
meester, maar dat Israël niet
eens meer weet waar ze terecht
moeten. Dat dat toch van de zot-
te is. Weetje, zei ik, dat Jesaja be
gint als ons kerstverhaal, in de
trant van: En het geschiedde in
de dagen van Uzzia, Jotam,
Achaz en Jechizkia, de koningen
van Juda. En dan wordt er een
boekje opengedaan over de be
stuurlijke en morele wantoe
standen in het land. Net als in
het kerstevangelie met Herodus
en zijn dictatoriale staatsterreur.
Met zijn uitmoorden in Bethle
hem van jongetjes van onder de
twee jaar. Jozef en Maria waren
wel met Jezus op tijd naar Egyp-
te uitgeweken. Maar toch. Voor
de achterblijvers was het ver-
scheurende verdriet er niet min-
der om. Maar ook het morele ver-
val waar de neef van Jezus, Jo-
hannes de Doper zich tegen ver-
zette en wat hem, uiteindelijk
letterlijk de kop kostte. Op de
verjaardag van Herodus danst
zo'n zwoel sexkid naar zijn gun-
sten en vraagt het hoofd van Jo-
hannes. Ze krijgt het nog op een
presenteerblaadje aangereikt
ook.

Die politiek van geweld en wal-
gelijke onderdrukking wordt in
de bijbelse verhalen gehekeld.
De onmenselijkheid wordt dra-
matisch echt aan de kaak ge
steld. De bijbel is wat dat betreft
beslist geen liefdesromannetje.
Het is geen zoethoudertje. Het
vertelt van het leven in al zijn
weerbarstigheid. De gruwelijke
verhalen zeggen iets van: En zo
moet het dus niet. Dat is de bood-
schap. Met kerst gaat het hele
maal niet om sentimenteel weg
zwijmelen in 'mooie' gevoelens
en goede voornemens. Het kerst-
verhaal getuigt niet van zoetsap-
pigheid. Die proeven we al ge
noeg in onze kerststollen, kerst-
kransen, kerstbanketstaven en
het slagroomtoefje op het ij stoet-
je van ons kerstdiner. Daar is ver-
der niks mis mee, maar het is
niet waar het evangelie over
spreekt.

Wanneer het niet om de zoetsap-
pigheid gaat, waar gaat het dan
de kerstweek wel om?, vroeg
Chris. Ach, het gaat om veel din-
gen. Bijvoorbeeld om die be
roemde tekst van Jesaja, die ook
voor het VN-gebouw in New York
staat uitgebeiteld, zei ik: Zij zul-
len hun zwaarden tot ploegscha-
ren omsmeden en hun speren
tot snoeimessen, geen volk zal te
gen een ander volk het zwaard
opheffen en zij zullen de oorlog
niet meer leren. Huis van Jacob
komt, Huis van Bronckhorst
komt, laten wij, in ieder geval
wij, wandelen in het licht van de
Heer. Dat is wel aardig. Vergeet
de c in Bronckhorst niet! De c
van Christus, de Messias Jezus,
die de wijzen het licht doet zien.
Daar draait het uiteindelijk ook
in het kerstevangelie om. Aan
het einde van zijn leven zegt Je
zus, wanneer een leerling hem
met een zwaard wil verdedigen:
Doe dat zwaard weg!

Herders komen er overigens bij
Jesaja niet zo mooi van af. Bij
hem zijn het de foute bestuur-
ders. Regenten, politici en mana-
gers die meer aan hun eigen be
lang hechten, dan aan het be
lang van het volk. Dat type her-
der wordt gehekeld. Maar de
hoop wordt niet opge geven. Het
visioen, de droom van een nieu-
we wereld houdt Jesaja op de
been. Want eens zal het zijn van:
Een kind is ons geboren, een
zoon is ons gegeven en de heer-
schappij, rust op zijn schouders.
En men noemt hem: wonderba-
re Raadsman, sterke God, eeuwi-
ge vader, Vredevorst. Uiteinde
lijk gaat het niet om bloedbe
stuur, maar om goed bestuur.
Raadsman en Vredevorst worden
in de bijbelse droom verbonden
met God, zij staan voor een
rechtvaardige politiek die een
eindeloze vrede oplevert, met

een koninkrijk gegrondvest op
recht en gerechtigheid. Wie van-
uit die principes herdert, is een
goede herder. Daarom krijgen
die herders ook elk jaar weer zo-
'n duidelijke plaats in de kerst-
stal. Herders zijn bij uitstek dege
nen die de engelenzang van 'vre
de op aarde en in mensen een
welbehagen' tot zich door moe
ten laten dringen. De herders die
dat in hun oren geknoopt heb-
ben, die hebben als het ware Je
zus gezien, in doeken gewikkeld,
liggend in een kribbe. Andere
herders zijn voor Jesaja gewoon
minkukels.

Zou God nog in ons geloven, zei
Jan opeens. Hoe bedoel je dat
nou, zei Chris. Nou ik heb dat
wel eens op zo'n affiche van Loes-
je gezien. Dat is dan zo'n kreet
die je dan bij blijft hè: Zou God
nog in ons geloven. Dat is wel
een grappige wending. Ze heb-
ben er altijd zo de mondvol van
datje in God moet geloven. Maar
zou God in ons geloven?' Jan en
Chris vielen stil. Bart, zeg jij er
eens wat van! En daar sta je dan.
Aan de oever van een snelle vliet,
waar al eeuwenlang het kerstver-
haal als IJsselwater over en langs
de uiterwaarden van Bronkhorst
stroomt. Waar in de kapel Dic-
kens' Christmans Carol sinds
jaar en dag de uitwassen van de

geldeconomie in kerstsfeer op de
hak neemt. Is het dan als bij
Scrooge, de angst voor de dood,
die ons tot goede daden, tot ge
loof in het goede, drijft. Zijn we
alleen maar bang om onze goede
naam te verliezen? Of is de ge
boorte van zo'n kind, die Jezus,
niet van belang omdat daarmee
verteld wordt dat God in ons ge
looft? Wat zegje dan?Ja, God ge
looft in ons. En weet je wat zo
eenvoudig lastig is? Hij vraagt
slechts van ons om Zijn geloof in
ons niet te beschamen. Ga d'r
maar aan staan. Want het hele
kerstevangelie door is God bezig
met mensen. Zacharias, Elisa-
beth en hun zoon Johannes de
Doper. Jozef, Maria en hun zoon
Jezus. Herders, wijzen. Het is één
grote vertelling over Gods geloof
in de mens. Een groter geloof
zullen we niet vinden. Als men-
sen mogen we leven met al wat
menselijk is. Leven vanuit het be
wustzijn dat God in ons mens
wordt.

Ja, God gelooft in ons
en Hij vraagt slechts van ons
om Zijn geloof in ons niet te be
schamen.

ds. Bart Sedemeijer
Predikant van de Protestantse
Gemeente Steenderen Bron-
khorst.
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IK ZIE EEN STER...
Op zoek naar Jezus. Dat kan nog best een heel probleem zijn. De rauwe zoektocht, waarbij je van alles kwijtraakt en uit-
eindelijk jezelf- Eigenlijk willen we dat niet. Maar toch...je vindt het Christuskind pas, als je in beweging komt. In de
kerk heb je dit vast ook gezongen: "Komt, laten wij aanbidden die Koning...". Maar dat kan alleen als je Hem gevon-
den hebt. Ga nou eens na: wie vinden in het Kerstevangelie het goddelijk Kind? Dat zijn herders, die hun kudde in
de steek laten en op weg gaan naar Bethlehem. Het zijn de wijzen uit het Oosten, die de goddelijke wenk ver-
staan en ook op weg gaan naar Bethlehem. God wil dat wij zullen komen kijken. Dat deden de herders. En dat
doen dus die wijzen. Ze zijn als meteoren...eventjes zichtbaar. Vertegenwoordigers van een heel andere
wereld. Afgezanten van al die onbekende miljoenen, die toch ook vertegenwoordigd willen zijn bij de krib-
be van de Heiland. Zij komen uit de donkerheid. Duisternis, waarin heidenen zoeken en tasten of zij God
mochten vinden. God nu roept hen uit die duisternis tot Zijn wonderbaar Licht.

Lange weg
Maar wat een lange weg moeten
zij gaan om tot Jezus te komen.
Niet enkel de wekenlange tocht
door de woestijn. Het was de weg
uit het heidendom tot Christus.
Hoe lang en hoe vol twijfelend "ge-
mits en gemaar" die ook mag
zijn... Ach, dat weet jij immers
wel, als je al voor Jezus hebt geko-
zen. Dat het nog best wel moeilijk
was. Ook deze wijzen, al loopt echt
alles tegen, zij houden vol. En dan
vraag je je af: wat drijft hen? Het
geheim zit, denk ik, hierin: ze zijn
aangesproken in hun eigen taal.
Dat is de taal van de sterrenkunde.
In hun wereld van harde feiten en
wetenschap is Gods ster versche-
nen. Een ster die ze op de geko-

men Verlosser wijst. Op dat mo-
ment breekt God er doorheen.

Een ster
Er is een ster die doorbreekt. De
ster die spreekt van de nieuwe Ko-
ning. En die ster hebben ze gezien.
God heeft hem laten zien op pre-
cies de plaats, waar zij kijken. Als
Hij een kerstster had laten op-
bloeien uit de grond naast hun
voeten- Zij hadden het, denk ik,
niet eens opgemerkt. Hun ogen
waren omhoog gericht naar de hè
mei. Van daar verwachtten zij ken-
nis over het leven en de toekomst.
Van daaruit komt God hen tege-
moet. In de taal van de sterren. De
taal die zij verstaan.

Op weg
Ze gaan op weg...op zoek...op naar
de Verlosser. "Zie, wijzen uit het
Oosten kwamen te Jeruzalem".
Dat alleen al is een wonder.
Oosterse vorsten met cadeaus van
Arabisch goud aan de poort van Je-
ruzalem. Klop-klop-klop. "Wie is
daar...?"
De wijzen zijn moe van het reizen.
Ze zijn door diepe dalen getrok-
ken en over hoge bergen. Zij heb-
ben de gevaren en moeiten van de
reis getrotseerd. Ze hebben tegen-
stand ontmoet én overwonnen.
Maar: door het geloof op weg. Vast-
besloten, vol verlangen, om dóór
te gaan. Geloof gaf hen kracht, en
de ster lichtte hen voor.

Teleurstelling
Maar aan het eind lijkt het wel, of
God er alles aan doet om dit ver-
langen te doven. Ergernis na erger-
nis komen ze op hun weg tegen.
Het wordt ze best moeilijk ge-
maakt om bij Jezus te komen. Die
grote teleurstelling aan Jeruza-
lems poort. Klop-klop-klop. 'Wie is
daar?" Ze maken zich bekend.
'Waar is de Koning der Joden die
geboren is? Want we hebben Zijn
ster in het Oosten gezien, en we
zijn gekomen om Hem hulde te
bewijzen". En de poortwachter
bromt: "Daar weet ik niks van".
Daar, in de Godsstad, geen spoor
van vreugde. Jeruzalem... in
duisternis. Het zit de wijzen inder-
daad niet mee. Na de moeilijke en
zware reis nu de grote teleurstel-
ling als ze er zijn. Waarom nou...?
Ja, dat vraag je je dan wel af.

Geloofsoefening
Ik denk: zou dit niet een oefening
van het geloof zijn? De Here
neemt hen eerst alles af..om ze
daarna alles te geven! Om de
Christus te ontvangen moeten we
soms van teleurstelling naar te-

leur-
stelling.
Zo raken wij
namelijk heel onze
eigen wijsheid kwijt. De
dingen die geloofd moeten wor-
den ...en alleen maar geloofd kun-
nen worden... die gaan altijd bui-
ten onze eigen wijsheid om. Geen
licht in Jeruzalem. Daar gaat niets
op, en er komt niks uit van het
grote, dat zij zich hadden voorge-
steld. De wijzen voelen zich onwijs
dom. Maar ze laten zich niet uit
het veld slaan. Ze hebben in de ver-
te een wenk van God ontvangen.
God heeft hen hierheen gegidst.
Het geloof blijft vragen, en altijd
maar hardnekkig doorvragen.
'Waar is de Koning der Joden, die
geboren is?" Die vraag verraadt,
dat ze over een paar dingen geen
vraag hebben. De wijzen uit het
Oosten gaan van een aantal zeker-
heden uit. Het eerste is, dat er in Is-
raël een Koning geboren is. En Hij
is nu geboren! Dus poortwachter,
Herodes, Schriftgeleerden: zeg
ons, waar is Hij? Dat moeten wij
weten. Zeg waar Hij is. Wij zoeken
de Verlosser. En wij zoeken Hem al
zo lang. Als u weet waar Hij is, wijs
ons dan nu hoe wij Hem kunnen
vinden!

Herkenning
Herken jij nou jezelf hier mis-
schien in? Die avond dat je in bed
lag en de slaap wou niet komen.
En opeens kreeg het je te pakken.
Is het wel waar allemaal? De kerk
en het geloof? Je zou het de Here

wel willen vragen. Maar wat wist
je nog van bidden...? Het werd
toen een onrustige nacht.
De volgende morgen zag moe de
kringen onder je ogen. "Kind, wat
scheelt er aan...?" En je zei, wat
bokkig: "Niks, moe". Maar het liet
je niet los. Na school...naar oma
toe. Want oma, die geloofde toch
zó- En bij haar kwam het hoge
woord eruit. "Is het wel waar, oma,
dat van Jezus en zo? En waar is
Hij...hoe kan ik Hem vinden? Oma,
wilt u mij helpen...?" Hebt je toen
Jezus al mogen vinden? Was oma
zo'n ster van God, die licht op Je-
zus liet vallen? Of was het niet
oma, maar een ander die jou bij Je-
zus bracht? Misschien God Zelf
wel, vanuit de Bijbel? Of die ene
keer in de kerk...?

Wonder
Als je er even goed over nadenkt:
het is toch een wonder dat die drie
wijzen uit het Oosten het Christus-
kind vinden? Daar werkte op
aarde toch helemaal niks aan
mee? Maar zij hebben gelet op
God. Op het teken dat de Here gaf.
Ook nu is het een wonder als jon-
geren Jezus vinden. Maar het kan.
Zoek, en je zult Hem vinden!

ds. Klaas Snijder en ds. Dick
Westerneng

Help dan 1.6 miljoen
mensen die dat niet
hebben!

COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem) is de derde doods-
oorzaak in Nederland. En het aan-
tal kinderen met astma neemt nog

steeds toe. Leven met astma betekent
voortdurend leven met de angst om
geen lucht meer te krijgen. Mensen met
COPD hebben zelfs continu ademnood.

Om mensen met astma en COPD meer
lucht te geven collecteren in mei ruim
50.000 mensen voor het Astma Fonds.
Voor wetenschappelijk onderzoek, een
betere kwaliteitvan de zorg, voorlichting
en individuele hulp.
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nisator! Bel 0800 - 2345 777 of e-mail
naar ikcollecteer@astmafonds.nl.
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Eind goed - begin goed
Vanaf 19 december tot 31 januari
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"Let op onze affiches"
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Veel Kerstgebruiken van heidense oorsprong
Al bijna 2005 jaar Kerst-viering zou
je zeggen. Zo lang is het geleden
dat Jezus werd geboren. Maar zo is
het niet en zeker niet in de wester-
se wereld. In de oosterse kerken
werd de geboorte van Jezus oor-
spronkelijk herdacht op het feest
van Epifane, een feest dat gevierd
werd op 6 januari ter ere van de
verschijning van het Goddelijk
Woord. Maar in het machtige Ro-
meinse Rijk besloot men om-
streeks het jaar 330 na Christus,
de datum op 25 december te bepa-
len. Dit was in verband met het
zonnewendefeest van 'sol invic-
tus', de 'onoverwinnelijke zon'.
Ook de dingen die we met de kerst-
dagen doen zijn niet vanaf de eer-
ste dag opgetekend, maar hebben
hun vorm door de eeuwen heen
gekregen. Belangrijk zijn de vier
weken vóór Kerstmis, de Advent
(Latijn voor 'komst'). Die vier we-
ken voor Kerstmis werden gezien
als een voorbereiding op het feest
van de menswording van Jezus
Christus.

Kerstliedjes
Onze kerstgebruiken zijn deels
van christelijke en deels van hei-
dense oorsprong. Een Christelijk

gebruik is bijvoorbeeld het opstel-
len van de kerststal met kribbe.
Het was Fransiscus van Assisi die
als eerste de armoedige stal in
Bethlehem probeerde na te ma-
ken. In nonnenkloosters werd
eeuwenlang het gebruik van het
'kindjewiegen' in ere gehouden.
Het wiegen van een pop die het
Christuskind voorstelt.

Hier werden speciale wiegeliede-

ren bij gezongen. Kerstliedjes wer-
den al in de tiende eeuw gezongen
door de Franciscanen. De kerstlied-
jes die we nu zingen zijn van late
re datum. Het bekendste: 'Stille
nacht. Heilige nacht' werd gecom-
poneerd door de Oostenrijker
Franz Xavier Gru-
ber,

op kerstavond van het jaar 1818.
De tekst werd gemaakt door de
onderwij zer Joseph Mohr.

Kerstboom
Ook het gebruik van de kerstboom
is van heidense oorsprong. Vooral
in Noord-west-Europa is er al vóór

de Middeleeuwen sprake
van een zeer inten-

sieve boomcultus.
Dit is op zich
waarschijnlijk

weer een uitvloei-
sel van een lange tijd van

boomverering in verschillende ou-
de culturen. Bomen werden ge-
zien als symbool van de vrucht-
baarheid en leven, het eeuwig
terugkerende zonnelicht. De
boom was het symbool bij huwe-
lijk, geboorte en dood. Kerkelijke
leiders hebben nog wel gepro-
beerd deze heidense gebruiken te
bestrijden maar het is duidelijk
dat dit niet gelukt is. In de ge
schiedbronnen vinden we tal van
verbodsbepalingen. Maar de men-

sen gingen, desnoods binnens-
huis, door met hun verering-

sriten. De kerk heeft toen
maar een methode bedacht, die je

ook in andere godsdiensten toege

past ziet. Men heeft de heidense
cultus geïntegreerd in de liturgie
van de officiële kerk. En net als het
kerstlied is het opzetten van de
kerstboom nu een vaste traditie tij-
dens de kerstdagen en zelfs lang er
voor en er na. Overal zien we de
flonkerende bomen, ook op straat
en in openbare ruimtes. In twee op
de drie huizen staat tegenwoordig
een kerstboom.

Feest van de vrede
Het religieuze aspect van het kerst-
feest is voor veel mensen niet van
belang meer. Maar het kerstfeest is
wel het feest van de vrede gewor-
den. Het kerstfeest schudt de men-
sen wakker en velen staan toch
even stil bij de vele oorlogen die
nog steeds woeden. Voor de feest-
dagen worden bestanden afgekon-
digd. Ook zie je dat vaak langlo-
pende familie of vriendenruzies
worden bijgelegd. Met kerstmis
zoeken de mensen eikaars gezel-
schap op. Vrede verzoening en ver-
geving, dat is waar de meeste
Kerstmis-vierende mensen naar
streven. Het is dan niet belangrijk
of dat dan is vanuit een religieuze
gedachte, vanuit een sociale ge-
dachte of beide.

Het hele jaar Kerst Kerstversiering in en om het huis
Het loopt al aardig tegen 25 de
cember en ik loop de "kerstafde
ling" van een warenhuis binnen.
Vanaf eind oktober worden we
al door "Jingle bells" en "De her-
dertjes lagen bij nachte" gelokt
naar de sfeervol verlichte hoek
van de etage. Het is er druk. Mijn
aandacht wordt getrokken door
een kerstmannetje op een lad-
der. De ladder is zowat
een meter hoog en
het kerstman-
netje klimt,
met een
sliert
lam-

je in het sleetje onder de boom
opklinkt. Ik droom weg en denk
aan het kerstfeest van vorig jaar.
Volle bak was het toen, de eerste
kerstdag. In oktober waren we al
begonnen met plannen maken
en kerstversieringen kopen.
Leuk al die kleurtjes. Vooral al
die oosterse motieven. Kleurige

hangers met na-

pjes
over zijn
schouder,
omhoog.
Als hij bo-
ven is zegt
zijn elektro-
nische
binnenste dat hij
naar beneden moet. Als hij bene
den is gaat hij weer omhoog. On-
vermoeibaar. Hij heeft nog heel
wat keertjes te gaan. Zijn slee
staat onder de ladder en laat
achter elkaar de bekende kerst-
deuntjes horen. Een peuter zit
op zijn hurken het wonder te
aanschouwen. Hij probeert het
aan te raken maar wordt, naar
het zich laat aanzien door zijn
vader, tot de orde geroepen. "Mi-
chel, afblijven", roept deze.
Want hij weet dat als de jongen
hem eenmaal in zijn knuisten
heeft de kerstman geen lang Ie
ven beschoren zal zijn. De luister
naar "Stille nacht, heilige
nacht", dat nu uit een speeldoos-

maak-robijnen en -
smaragden flonkeren in de

overvolle kunststof kerstbomen.
Door al die oosters aandoende
versieringen kunnen moslims
nu ook bijna kerstmis gaan vie
ren. Ofschoon, de drie wijzen
kwamen ook al uit het oosten.
Dus eigenlijk niets nieuws onder
de zon. Ach, wat doet het er nou
helemaal toe. Kerstmis is het
feest van de vrede. En vrede zou
er moeten zijn voor alle mensen.
In welbehagen. En waarom dus
nog geen kerstmis in oktober?
Het zou eigenlijk het hele jaar
kerstmis moeten zijn. En dan
voor alle oorlogen in de hele
wereld een "kernbestand" af-
kondigen. Een kerstbestand dat
het hele jaar duurt.
Jaar in... Jaar uit... *

Het mooist versierde huis rond
Kerstmis is een huis met
binnen en buiten veel lichtjes
en kaarsjes. Maar zoals bij alles
geldt ook hier overdaad
schaadt. Met subtiele accenten
kunt u de wonderbaarlijkste ef-
fecten creëren. Wij geven u tips
voor een sprookjesachtig mooi
Kersthuis!

Kandelaars en kaarsen
Benodigdheden: kaarsen in ver-
schillende hoogtes, spuitbus goud-
of zilverkleurige lak, kaarsen in
dezelfde kleur, maar van verschil-
lende lengtes en dikte.

Geef uw oude kaarsen een tweede
kans. De kandelaars die u in de kel-
der en kasten vindt, kunt u nog
eenmaal te laten stralen in uw in-
terieur. Het effect is het mooist als
de kandelaars van verschillend
grootte zijn. Koop een spuitbuis
zilver- of goudlak en spuit de kan-
delaars allemaal in dezelfde kleur.
Het voordeel van spuitbussen is
dat de lak zo droog is en de kande
laars dus gelijk te gebruiken zijn.
Desgewenst kunt u de kandelaars
nog versieren met een stift in een
contrasterende kleur, bijvoor-
beeld in de kleur van uw kerstbal-
len. Groepeer de kandelaars op
één plaats met dezelfde kleur
kaarsen in verschillende diktes en
lengtes. Leg eventueel wat kerst-
ballen in verschillende groottes
rond uw creatie. U bent zo klaar
en als de kaarsen branden, geeft
het een oogverblindend effect!

Een kerstkrans op tafel
Benodigdheden: ijzerdraad (op
klosje), groen (conifeer) en droog-
bare bloemen, kleine kerstballet-
jes met ijzerdraad, zilver- of goud-
kleurig plukdraad en een snoei-
schaar.

Voor deze krans kunt u eigenlijk
alles wat u leuk lijkt gebruiken.
Koop een paar takken groen en
bloemen naar voorkeur. Het hoeft
niet veel te zijn, want u gaat van
elke tak kleine stukjes afknippen.
U begint ermee elke tak groen vol-
ledig kaal te knippen in lengtes
van ongeveer 8 tot 10 cm. Leg alles

per soort op een stapeltje, zodat u
als u het gaat verwerken een goed
overzicht heeft.

U begint door een samengesteld
aantal takjes bij elkaar te binden
met ijzerdraad. Al de volgende tak-
jes en balletjes (of wat dan ook!)
bindt u er dakpansgewijs op. Zorg
dat er geen ijzerdraad te zien is en
dat u uw werk plat houdt. Als de
krans op de gewenste grootte is,
kunt u het begin en einde aan el-
kaar bevestigen. Nu kunt u de
krans op tafel leggen met bijvoor-
beeld in het midden een grote ron-
de kaars of een paar kleinere kaar-
sen. U kunt hem ook gebruiken als
decoratie voor een schaal met hap-
jes, die u op tafel zet tijdens een
gezellig samenzijn met uw vrien-
den of familie!

Glas-in-lood theelichtjes
Benodigdheden: glazen theelicht-
jes,
glasverf of loodverf, een zacht pot-
lood en wasbenzine.
Ontvet de theelichtjes met was-
benzine. Teken daarna met een
zacht potlood mooie figuren op de
theeglaasjes. Als u tevreden bent
met het patroon tekent u deze na
met de loodverf. Als dit gedroogd
is vult u de overgebleven vlakken
in met verschillende kleuren glas-
verf.

Als de glaasjes droog zijn, kunt u
ze in een groepje ergens op een ta-
feltje of op de vensterbank plaat-
sen met een waxinelichrje erin. Te
gen een lichte muur geeft dit de
meest mooie kleureffecten!

Een warm ontvangst
Benodigdheden: glazen accubak-
ken, grof grint, dikke stompkaar-
sen.

Vul de accubakken voor eenderde
met het grove grint en plaats in
het midden de stompkaarsen.
Plaats de accubakken in een rijtje
naar uw voordeur toe. Op deze ma-
nier heeft u relatief goedkope
windlichten voor uw entree. De
brandende kaarsen staan 's avonds
super-uitnodigend voor uw
gasten.

Een lantarentjesboom
Benodigdheden: ronde houten
paal (+/-11/2 meter hoog), 4 bezem-
stelen, parasolstandaard, hout-
zaag, ronde gatenboor (iets groter
dan de diameter van de bezem-
steel ), zinken of andere metalen
lantarentjes, houtlijm, dennen- of
coniferentakken.

De lantarentjesboom geeft een
leuk effect bij uw voordeur of in
uw tuin en is elk jaar weer te ge
bruiken. De werkwijze is als volgt:
Stap l Boor op gelijke afstand vijf
gaten in de houten paal. Doe dit
telkens om en om haaks op elkaar.
Stap 2 Zaag twee maal een lengte
bezemsteel van +/-1 meter, 2 maal
een lengte van +/- 75 centimeter en
éénmaal een lengte van 50 centi-
meter. Steek deze delen kruislings
in de houten paal. Begin onderaan
met de langste delen en laat ze
naar de top toe steeds kleiner wor-
den. Nu is het geraamte van de
boom ontstaan. Maak inkepingen
bovenop de 'takken', zodat de lan-
tarentjes daarop kunnen rusten.
Desgewenst kunt u ook ophangha-
ken aan de onderkant schroeven.
Daarna kunt u de boom met de zil-
ververf beschilderen.

Stap 3 Plaats de boom in een para-
solvoet. Bedek de voet daarna met
de dennen- of coniferentakken. Nu
kunt u de boom naar hartelust ver-
sieren met de lantarentjes en
eventueel andere verfraaiingen.

Tweelingpotten
Benodigdheden: 2 identieke plan-
tenpotten, 2 plantjes, 2 mooie
kerstballen en mos.
Het is leuk om twee identieke
plantenpotten naast elkaar in de
vensterbank te zetten. Doe er plan-
tjes in met veel blad. De bladeren
mogen niet te hard zijn, zoals bij-
voorbeeld het geval is bij vetplan-
ten. Rondom de plant doet u wat
mos in de pot, zodat het lijkt alsof
uw plantje in een nestje zit. Leg
een mooie kerstbal op zijn kop bo-
ven op het plantje. Op deze ma-
nier heeft u twee mooie kerststuk-
jes, die ook na de Kerst nog kun-
nen blijven staan.



Bestel IMI voor de feestdagen/
RUNDVLEESSALADE
ZALMSALADE
l JSTAARTEN (van boerenijs)

altijd lekker en voordelig!
Vraag naar de vele mogelijkheden.

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

BARENDSEN BARENDSEN

WELEDA

WELEDA DEMONSTRATIE
Natuurzuivere producten voor:

Lichaamsverzorging, Gezichtsverzorging en
Zelfzorg Producten

Op zaterdag 1 8 december 20O4
van 10.OO uur tot 16.0O uur
De demonstratie zal in het teken staan van

Weleda's Baden en Huidoliën. Laat u verwennen
door een overheerlijke handmassage.

Wij hopen ook U te mogen verwelkomen deze dag.
Voor de kinderen is ook deze dag de KERSTMAN

aanwezig. Natuurlijk bij:

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

De woonwinkel van Warnsveld
wenst u allen

e/i

interieuradviseur*
'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

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 2005.

Ï
STUKADOORSBEDRIJF

| U M M € t l M
Ventersteeg 3 - RUURLO
Telefoon (0573) 45 17 04 - Fax (0573) 45 35 45
wenst u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2005

Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Annerieke Overvelde

«J» iriscopie
«J» fytotherapie
•J» Bach Bloesemremedies
«J» oorkaarsen
«J» segmentmassage
«J» voedingsadviezen

tel.Tir.: (0575) 551763
website: www.annerieke.nl

Geregistreerd lid beroepsvereniging N.W.P.,
consultvergoeding door de meeste zorgverzekeraars.

HET PLAZA TEAM WENST
U FIJNE FEESTDAGEN!

SALADE
voor de feestdagen?

ACAMPING
KLEINE STEEGE

Hackforterweg 33 - 7234 SH WICHMOND
Telefoon (0575) 44 1992

Graag vroegtijdig bestellen.
Thuis bezorgen kan.

Wij wensen u fijne feestdagen

ALLEEN Ie EN 2e
KERSTDAG, OUDEJAARS-

DAG EN NIEUWJAARSDAG

ZIJN WIJ GESLOTEN!

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

Omdat de overheid het ons onmogelijk maakt, stoppen
wij met de verkoop van vuurwerk. Bij deze bedanken
wij iedereen voor de jarenlange klandizie.

Luchtbuksen

Verrekijkers

Dames en Heren Loden jassen

Meindl schoenen

Tevens wensen wij iedereen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2005!

steeds doeltreffend!

JACHT- EN WAPENHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 1272



Het grote Help-hert
T Jet begon al aardig donker te
11 worden in het grote bos.
Kleine sneeuwvlokken dwarrelden
naar beneden en kwamen met
zachte plofjes terecht op de bo-
men en op het bospad. Het leek
wel of er een dun laagje poedersui-
ker op de boomtakken kwam te
liggen.

Debby, het damhertje, lag onder
een dichte laag struiken. Het was
daar helemaal niet koud omdat de
takken met al die sneeuw erop een
mooi holletje voor haar hadden ge-
maakt. Ze moest nog een paar
boodschappen doen in de avond-
winkel, maar ze had geen zin om
door de sneeuw te lopen. Ze hield
er niet van. Ze vond sneeuw koud
en nat. Ze keek nog eens om zich
heen. Het leek er niet op dat het
gauw op zou houden met sneeuw-
en. Nou ja, ze moest gewoon flink
zijn en op pad gaan des te eerder
was ze klaar. Debby stond op,
schudde zich uit en liep naar het
bospad. Van daar sloeg ze linksaf
het Berkenlaantje in, daarna
rechtsaf en zo kwam ze op de
Kastanjelaan die helemaal van het
begin naar het einde van het bos
liep. Debby was al een poosje op
weg toen ze ineens mompelde:
'Hé, het lijkt wel of kabouter Rood-
muts daar in de verte staat.' Deb-
by kende hem goed en begon iets
harder te lopen. Toch vond ze hem
er een beetje vreemd uitzien. Hoe
dichter ze bij de kabouter kwam,
hoe groter hij leek te worden. Nou
is dat meestal zo als je dichter bij
iets komt, maar deze kabouter
Roodmuts zag er wel heel erg
groot uit: groter dan Debby!

Toen ze bijna bij hem was, zag
Debby ook dat het kabouter

Roodmuts helemaal niet was. Nee,
deze kabouter was echt heel veel
groter. Hij had wel net als de ka-
bouters in het bos een mooie witte
baard en ook had hij een prachtig
pak aan. Maar wat keek deze gro-
te kabouter zielig! 'Dag kabouter,
zei Debby.' 'Wat kijk je sip. Ben je
een beetje verdrietig?' De grote ka-
bouter schrok op. Hij had Debby
niet aan zien komen. 'Oh... ja..'
stotterde hij. 'Je vroeg of ik een
beetje verdrietig was? Tja, wat zal
ik zeggen. Ja, klein damhertje, ei-
genlijk voel ik me wel een beetje
verdrietig en Remco mijn rendier
ook. Kijk, ik was met mijn slee vol
spullen op weg naar het dorp aan
de andere kant van het bos en
Remco trok de slee. Dat ging heel
goed, over die mooie sneeuw, tot-
dat Remco plotseling met zijn
poot in een gat terecht kwam en
zich erg bezeerde. Hij kon hele-
maal niet meer verder lopen en al
helemaal niet meer onze slee trek-
ken. Nu zit Remco met zijn zere
poot op de slee en ik probeer te
trekken. Maar het lukt mij zowat
niet: ik ben niet sterk genoeg om
de slee, de spullen en ook Remco
te trekken. Dus... hoe komen we in
het dorp?'
Nou, daar hoefde Debby niet zo
lang over na te denken. Ze ging nu
geen boodschappen doen, maar
wel een ander klusje. Even later
stond ze naast de grote kabouter
voor de slee. Hij had het tuig van
Remco iets kleiner gemaakt , zo-
dat Debby het om kon en samen
begonnen ze te trekken. Dat ging
goed. Ze trokken de slee met Rem-
co het rendier en de spullen over

Volg de pakjes!
De kerstman is op weg met z'n slee. Jammer genoeg zal hij
straks weer een stukje terug moeten. De rendieren trekken
zo hard, dat de slee is gaan hobbelen. Er liggen allerlei
pakjes in het sneeuwspoor. Maar, kijk eens goed: op de pakjes
staan letters. Begin bij de ster en volg zo het spoor tot
het einde aan toe. Wat lees je?

de besneeuwde Kastanjelaan in
een half uurtje naar het dorp. Ze
gingen eerst met Remco naar de
dierenarts, die gelukkig nog
avondspreekuur had. De poot was
behoorlijk verstuikt en Remco
kreeg er een stevig verband om-
heen. Hij moest het een weekje
kalm aan doen en kon zo lang wel
bij de dierenarts in een weiland
staan. Hij zou hem verzorgen tot-
dat de poot weer beter was. In het
dorp was wel iemand die zijn pony
voor een weekje wilde uitlenen
om de slee te trekken.

Debby was erg blij dat ze de gro-
te kabouter en zijn rendier

had kunnen helpen. Ze wilde
graag zijn adres weten om later
aan hem te kunnen vragen hoe
het met Remco was gegaan. De
grote kabouter haalde een kaartje
uit zijn ene zak en een pakje uit
zijn andere. 'Kijk eens hertje,' lach-
te hij, 'dit is voor jou. Je mag het
pas openmaken als je thuis bent
en daar mag je dan ook op het
kaartje kijken. Remco en ik zijn
heel blij datje ons zo goed hebt ge-
holpen!'
Ze namen afscheid en vlug liep
Debby naar haar thuisplekje. De
boodschappen kwamen later nog
wel eens. Onder de dichte struiken
maakte ze het pakje open en bij
het licht van de maan hield ze een
echt geschenk in haar pootjes. 'Oh,
wat mooi!' Uit het pakje was een
zilveren belletje aan een prachtig
rood bandje voor om haar hals ge
komen. Met grote ogen las ze even
later op het kaartje: De hartelijke
groeten van de Kerstman. Debby
trilde er van. Het was de Kerstman
geweest! En zij, een klein damher-

tje, had de Kerstman geholpen!
Wat vond ze dat fijn en wat was ze
blij toen een week later een post-
duif haar een briefje kwam bren-
gen waarin stond dat het met
Remco's poot al veel beter ging. Hij
kon al bijna de slee weer trekken.

En weetje wat er boven het briefje
stond? Aan Debby, het grote help-
hert!
Zo kun je dus groot zijn al ben je
klein, hè Debby?

Henriëtte Hofman
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j | j ^ Restaurant t Olde Lettink
£jjto|̂ ^_ f Almenseweg35a7251 HN Vorden

_. Tel. 0575 - 554001
HHllft*to~ www.oldelettink.nl

email info@oldelettink.nl
3K IK 411^ J *^«» •)•• I C» .

OKerst bij 't ©Ue é^ettink

/ ^erstJaff
4 gangen keuze kerstmenu

Vlees, Wild, Vis of Vegetarisch

^ j-O ƒ>.ƒ>
Om een echte kersttraditie in ere te houden hebben

Wij een KALKOEN kerstmenu

/ r v

«•K3fc Kerstbuffet

^IjjHp 20,00 p.p
En voor onze kleine smulpapen hebben we ook een
heel lekker menu, dit is op beide dagen verkrijgbaar.

U kunt reserveren voor 15.30 uur of voor 1 9.30 uur.
Wij werken beide kerstdagen op basis van reserveringen.

Voor informatie of reservering Tel 0575 - 554001

^̂̂̂
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Wilt u kerst liever thuis vieren? Bestel dan nu uw kalkoen bii ons en u
kunt
oven

deze dan op 1' of op de 2* kerstdag warm en vers uit de
bij ons ophalen. *

U kunt nu ook al uw salade voor de kerst of oud en nieuw bestellen.

*
&6enk &ï <^MarJorie en medewerkers

wensen u een Jyn kerstfeest een gezond 2,005! *



HORIZONTAAL: l schik; 7 flau-
wekul; 11 uurwerk; 14 deel van
been; 18 bouwland; 22 louw-
maand; 29 plaats in Drenthe; 31
slaapplaats; 32 overal; 34 pont; 36
gesteente; 38 kruiderij; 40 water-
stand; 42 garnituur; 43 gebak; 45
vroeger; 47 enthousiasteling; 49
Onbeduidend; 51 vrouwelijk vo-
gel; 53 vruchtennat; 54 of derge-
lijke; 55 durf; 57 grote sinaasap-
pel; 59 prachtig; 60 zien; 62 schat-
tig; 63 leenman; 65 plaats in Bel-
gië; 66 impulsief; 68 Turkse titel;
69 niet even; 70 draak; 71 persoon-
lijk vnw.; 72 bijt; 73 wastafelplaat;
75 visje; 76 beroep; 78 lied; 80
kansbriefje; 81 hui; 83 zangnoot;
84 titel; 86 herfstdraad; 88 in loco;
89 stannum; 90 lekkernij; 91 aar-
zeling; 92 legerafdeling; 94 ach-
ter; 95 persoonlijk vnw.; 96 na-
schrift; 97 lidwoord; 98 hardhan-
dig; 100 huisraad; 102 heilige; 104
huns inziens; 105 scheidslijn; 107
maanstand; 108 barium; 109 sa-
genboek; 111 baas; 113 in orde;
114 bijbelse plaats; 115 opschud-
ding; 117 Rijksgrens; 118 voorzet-
sel; 119 grafvaas; 120 stuk stof;
121 centraal station; 122 verlich-
ting; 124 beschut; 125 gelofte; 127
wat ik getuig; 130 kosten koper;
133 vaarwater; 135 het Romeinse
rijk; 136 richting; 139 land in
Zuid-Amerika; 141 grond; 144 wel-
nu; 148 denkbeeld; 151 roofdier;
155 soort onderwijs; 156 forum;
157 tegenover; 158 spoor van
schip; 161 goochelen; 163 tantali-
um; 165 Spaans rijpaard; 167
werpkoord; 168 assistentie; 170
weldaad; 171 vaatwerk; 173 vet-
kruid; 174 vaartuig; 176 bloem;
178 projectiel; 179 beweegreden;
181 geringer; 183 pauzeren; 185
kledingstuk; 187 carbolineren;
189 dreumes; 190 aanvaarden;
192 kruiderij; 193 het in omloop
brengen; 195 persoonlijk vnw.;
196 broos; 199 vroegere koning
van Israël; 201 nakomeling; 203
nachtvogel; 204 akelig; 206 stuur-
boord; 207 hectogram; 208 meer
in Canada; 211 honingdrank; 212
persoonlijk vnw.; 214 Fr. lid-
woord; 215 stuk hout; 217 lang-
speelplaat; 219 xenon; 220 deel
van vinger; 222 toverheks; 223 bol-
gewas; 224 aldus; 225 woonboot;

227 speelkaart; 229 trek; 230 lang-
ste tijdseenheid; 231 eerste melk;
233 nagenoeg; 234 brand; 236 per-
soonlijk; 238 snijwerktuig; 239
voorzetsel; 240 schoolonderzoek;
241 moeder (Fries); 242 kunst-
schaatsterm; 244 karaat; 245 gods-
dienst; 248 rivier in Nederland;
250 boom; 251 als onder; 252 geld-
la; 253 koppelwerkwoord; 255 om-
roepvereniging; 257 thans; 258
werelddeel; 261 neerslag; 264
drietal; 267 natuurbad; 270 plaats
in Drenthe; 274 affiche; 278 stap;
280 sprookjesfiguur; 281 numero;
282 ontsloten; 284 bijbeldeel; 286
slee; 287 water in Noord-Brabant;
288 selderij; 290 streling; 291 als-
mede; 293 hoofd telwoord; 295
groet; 297 muze; 299 vermogend;
301 scheikundige verbinding; 303
deel v.d. romp; 305 scheepstouw;
307 wier; 309 geluid bij onweer;
310 zoetwatervis; 311 kleine vleu-
gelpiano; 312 drank; 313 zwemvo-
gel; 315 rund; 317 water in Noord-
Brabant; 319 familielid; 320
oosterlengte; 322 aansporing; 323
van onderen; 324 praats; 326 aan
boord; 328 domina; 329 juwelen-
kistje; 331 koninklijke aanspreek-
titel; 332 onderpand; 334 netel-
dier; 336 droogoven; 337 vreem-
de; 339 slee; 340 grootmoeder;
341 Egyptische godin; 342 soort
brood; 343 spil; 346 etage; 347 ont-
kenning; 349 grondtoon; 350
westerlengte; 351 Vrije Univer-
siteit; 352 Chinees in Indonesië;
354 klaar; 356 eerwaarde heer;
357 projectieplaatje; 358 mest-
vocht; 360 islamitische voorgan-
ger; 362 kwab; 364 destijds; 365
schaakterm; 366 ijdeltuit; 367
handweefwerk; 369 plaats in
Noord-Brabant; 370 Verenigde Sta-
ten; 371 zangnoot; 373 bedrog;
375 vreemde maat; 377 lofdicht;
379 belangengroep; 383 gedenk-
naald; 389 sloven; 392 autokeu-
ring; 396 reeks; 397 gevleugeld
paard; 400 spoorwegboom; 402
stalen staaf; 403 sierheester; 405
honkbalterm; 407 deksel; 408 tijd-
rekening; 410 vrijgevig; 411 ad vo-
cem; 413 baardje; 414 voorzetsel;
415 golfterm; 416 vochtmaat; 418
paard; 420 sporenplantje; 421
Schots graafschap; 423 Engelse
collegeplaats; 425 heilige stier;

427 pauselijke gezant; 429 vogel-
eigenschap; 431 jongstleden; 433
vochtig; 435 tint; 436 familielid;
440 belofte; 441 jabot; 442 familie-
lid; 443 uitroep; 445 ere; 447
plaats in Drenthe; 448 milliliter;
449 sneeuwhut; 450 zangvogeltje;
451 ondernemingsraad; 453
nachtkleding; 454 hemellichaam;
455 spoedig; 456 melkklier; 458
opening; 460 hemellichaam; 462
plaats in Limburg; 464 peul-
vrucht; 466 watering; 467 beest;
468 herstelling; 469 luimig; 470
bravourestuk; 471 petit-restau-
rant; 472 waard.

VERTICAAL: 2 briefopschrift; 3
priem; 4 zoetwatervis; 5 wat; 6
voegwoord; 8 let wel; 9 groot wa-
ter; 10 dito; 11 grondsoort; 12 vod;
13 voorzetsel; 15 openbaar ver-
voer; 16 lidwoord; 17 wasbak; 19
steilte; 20 wig; 21 vogelproduct;
23 ten bedrage van; 24 muurhol-
te; 25 lansier; 26 berg; 27 zang-
noot; 28 dans; 30 koraalbank; 32
schone jongeling; 33 dashond; 35
vogel; 37 hoofddeksel; 39 gewoon-
terecht; 41 populier; 43 kookge-
rei; 44 bijbelse maat; 46 crème; 47
aangenaam; 48 keurig; 50 gevoe-
lig; 51 hiel; 52 drinkbakje; 54 nut-
tigen; 56 drinkgeld; 57 bevesti-
ging; 58 zilver; 60 uitgeteld; 61 ne-

on; 63 van af; 64 laatstleden; 65
tentoonstelling; 67 vervoermaat-
schappij; 74 centiliter; 76 plaksel;
77 dag v.d. week; 78 onderdoor-
gang; 79 cahier; 81 jaargetijde; 82
zoom; 85 groepstaal; 87 zwem-
bad; 89 snavel; 93 Europeaan; 95
voegwoord; 99 persoonlijk vnw.;
101 bloem; 103 tijdelijk; 104 uit-
roep; 106 walvisachtige; 110 titel;
112 lidwoord; 116 amfibie; 119
tijdsdeel; 121 ongeveer; 123
maanstand; 125 boerderijgrond;
126 opbrengst; 127 vragencompe-
titie; 128 stoppen van kousen; 129
welriekende stof; 131 oorsprong;
132 voorrecht; 134 voedselberei-
der; 136 lichtstraal; 137 nieuw;
138 kiloliter; 139 verzekeringsbe-
wijs; 140 godsdienst; 141 plaats in
Noord-Afrika; 142 koeksoort; 143
decigram; 145 bijbeldeel; 146
beek (It); 147 onderdanig; 149 dy-
ne; 150 strandmeer; 152 boeren-
werktuig; 153 een en ander; 154
kennis hebben; 156 kostuum; 157
balletrokje; 159 water in Utrecht;
160 compagnon; 162 toeloop; 164
tegen; 166 voorzetsel; 167 bedden-
goed; 168 raamscherm; 169 hoofd-
deksel; 171 voor; 172 open plek in
het bos; 174 huisdier; 175 uitroep;
177 spelleiding; 178 vogeleigen-
schap; 179 persoonlijk vnw.; 180
ijzer; 182 daar; 184 Frans lid-
woord; 185 zangnoot; 186 mili-
tair; 188 rivier in Egypte; 191 nim-
mer; 193 plaats in Gelderland; 197
jong dier; 198 schaaldier; 200 in
bezit van; 201 kilohertz; 202 deel
van Gelderland; 203 voorzetsel;
205 beursterm; 209 congrescen-
trum; 210 morsdoek; 213 knaag-
dier; 214 Indische waterlelie; 216
plaats in Duitsland; 218 petro-
leumbrander; 221 schrijfgerei;
222 speelstok; 224 gonzen; 226
maal; 228 onlangs; 229 insgelijks;
230 insecteneter; 232 vaartuig;
233 mondstuk; 235 kledingstuk;
237 in memoriam; 242 zeewier;
243 mand; 244 vogel; 246 persoon-
lijk vnw.; 247 sneeuwman; 249
stop op fles; 251 pijnkreet; 252
kantoorschrijver; 254 plaats in
België; 256 tussenwerpsel; 258 ri-
vier in Spanje; 259 grondsoort;
260 bijvoorbeeld; 261 hoofddek-
sel; 262 bordspel; 263 plaats in
Gelderland; 265 rietdekkerstouw;

266 hetzelfde; 268 dierengeluid;
269 werpanker; 271 Sociaal-econo-
mische Raad; 272 de oudere; 273
familielid; 275 onder andere; 276
sluis; 277 vogel; 279 aartsbis-
schop; 281 kloosterlinge; 283
faam; 285 lage kant; 287 koraalei-
land; 289 energie; 292 onzes in-
ziens; 294 blunder; 295 zangnoot;
296 dat is; 298 langzaam; 299 Re-
geringsreglement; 300 kilometer;
302 rivierroofvis; 303 stop; 304 ge
talletter; 305 handschoenen; 306
grondsoort; 308 brandstof; 313
godheid; 314 aansteekkoord; 316
pep; 318 joodse geheimleer; 321
viltzeil; 323 hengelaar; 325 rijst-
drank; 327 kwaad; 328 vrouw; 330
zuiver; 333 rubidium; 335 waar-
onder; 338 door water omgeven
land; 341 Europees land; 342 trek-
gat; 344 samenzang; 345 stinkha-
gedis; 348 plaats in Gelderland;
350 vragend vnw.; 351 toespijs;
353 loopvogel; 355 hulpzeil; 357
capsule; 359 rivier in Nederland;
361 onderstel van geschut; 363
straf; 364 plaats in Duitsland; 368
achteruit; 369 ivoor; 370 ziekte-
verwekker; 372 sleeën; 374 zeer;
376 belegsel; 377 bejaard; 378 do-
minee; 380 rivier in Rusland; 381
dun; 382 water in Friesland; 384
Burgerlijke Stand; 385 kunstwerk;
386 Schotse landheer; 387 visge-
rei; 388 soortelijk gewicht; 389
winterpeil; 390 vogel; 391 en an-
dere; 393 zuurgraad; 394 schrob-
net; 395 begrip; 398 touwvezel;
399 broos; 401 plaats in Finland;
403 puntig; 404 steenhoop; 406
maalinrichting; 408 eikenschors;
409 boom; 412 aangesteld be-
schermer; 414 bombarie; 416 kl.
deeltje; 417 inhoudsmaat; 419
borduursteek; 422 strik; 423 uit
het hoofd; 424 duin; 425 ten-
nisterm; 426 selenium; 428 wol-
vlokje; 430 plaats in Utrecht; 432
rivier in België; 434 ambtsgewaad;
436 weekdier; 437 toon; 438 voor-
teken; 439 bloem; 441 schuur; 442
groente; 444 boom; 446 dandy;
448 tam; 452 bedorven; 454 hoofd-
telwoord; 455 aanwijzend vnw.;
457 dwarshout; 459 titanium; 460
Griekse letter; 461 nikkel; 463
voermansroep; 464 Latijns voor-
voegsel; 465 nummer; 466 zang-
noot; 467 deciliter.

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

Ie prijs:

€15,-
De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag 8 januari 2005 met vermelding in de linker-
bovenhoek van KRUISWOORDPUZZEL aan:

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

2e prijs:

€ 12,50
3e prijs:

€10,-

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing:

4e t/m 10e prijs:

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

voor een
sfeervolle

Kerstmarkt

Op de kerstmarkt
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

Tijdens
de Kerstmarkt

Glazen bol met
luchtbellen
van € 9,95

€2,95
natuurlijk bij

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

Op de kerstmarkt:
Rookworst

3 voor € 5,-

Grillworst € 4,- per stuk
2 voor € 6,-

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 • Vorden

Tel. 0575-551321

Ook DA Ten Kate
is op de kerstmarkt aanwezig

met diverse kerstartikelen.

Tot ziens op de
kerstmarkt.

Drogisterij & Parfumerie
ten Kate

Zutphenseweg 2
Vorden

zaterdag 18 december
van 12.00 tot 18.30 uur op het marktplein
Met optredens van diverse zangkoren, muziekverenigingen en midwinterhoornblazers.
Voor de kinderen gratis kerstattraktie, kerststukjes maken en een rondrit arreslee.
Verder vele kramen in kerstsfeer, houtvuur, brood bakken, marathon spinning en een
boerenkoolmaaltijd met worst.

DEELNEMERS AAN DE KERSTMARKT
• Globe reizen Reisbureau • Yvonne Jeugdmode Kinderkleding • Ten Kate Drogist
• Anthony's Country Store Cadeauartikelen • Asya Restaurant • Bakkerij Joop
Brood en banket • De Rotonde Petit-restaurant/kinderrestaurant • De Herberg Café •
Vlogman Slagerij • Van Asselt Bakkerij • Free Wheel Sport en recreatie • Kluvers
dierbenodigdheden • Roosenstein Quality Wear • Strada Sports • Moos en Ko
Kinderkleding • Olde Lettink Restaurant • Sueters speelgoed/huishoudelijke artikelen
• Flash badmintonvereniging • Rotary • Raad van Kerken gezamenlijke Vordense
kerken • Super de Boer Wilbert en Yvonne Grotenhuys • Bloemsierkunst
Elbrink

^7 20 december na de Kerstmarkt ^V
r / "LAAIELICHTERS" \

f,JeBerherg"7
We hopen u

ook te mogen
ontmoeten op de

Kerstmarkt

met die heerlijke

GLÜHWEIN
gemaakt op originele
Oostenrijkse wijze,

oor de kinderen warme,
chocomel

ROOSENSTEIN
QUALHY

WEAR

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden

Tel. (0575) 55 38 79

BISTRO
DE ROTONDE

KERSTMARKT 2004
'Dit jaar geheel op z'n Oostenrijks..^

Om te drinken o.a.:
Originele Glühwein...

Warme chocolademelk
Kinderpunch... veel lekkerder dan ranja

Om te snoepen:
Vanille-gipferl... koekjes met vanille suiker

Origineel van recept van Sisi:
Kaiserschmarrn met poedersuiker

Om mee te nemen:
Originele Glühwein

Huisgemaakte koekjes

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



AN' HONY'S

Tijdens de kerstmarkt hebben
wij collectie TOT € 10,- te koo

Wees erbij want op = op
WERELDOLIEBOL-Tel (0575) 55

Voor gezellige sfeer
en kwaliteit.

Let op de speciale
kerstmarkt-aanbiedingen

Zutphenseweg la, 7251 DG Vonden
Telefoon (0575) 55 06 66

Tijdschema
12.00 - 13.30 uur
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 16.15 uur
16.15 - 16.45 uur
16.45 - 17.00 uur
17.00 - 17.15 uur
17.15 - 18.00 uur
18.00 uur

KERSTMUZIEK
30+ KOOR en KERKUILTJES
LEERLINGENORKEST SURSUM CORDA
VORDENS MANNENKOOR
KNUPDUUKSKES
CONCORDIA
MIDWINTERHOORNBLAZERS
SURSUM CORDA
MIDWINTERHOORNBLAZERS
VEILING RIEK SCHAGEN
ZEEMANSKOOR
Uitgifte BOERENKOOLMAALTUD met worst

voor kerstsfeer
en gezelligheid

Op de Kerstmarkt:
TREINTJE VOOR DE

JONGSTE KINDEREN

BROODJESBAKKEN

esi

e/t

Zaterdag 18 december a.s wordt in Vorden weer de jaarlijkse kerstmarkt
gehouden. Op deze in de regio als zeer sfeervol bekend staande kerstmarkt

zijn weer vele activiteiten georganiseerd.
Ook de bezoekers kunnen volop aan de activiteiten deelnemen.

Strada Sports verzorgt dit jaar weer een spinning marathon voor het goede
doel. Aangezien de mooi verlichte grote boom in het midden van het dorp
niet ieder jaar vanzelfsprekend is, dit gezien de kosten, willen zij hiervoor

nu gaan fietsen. Ook hopen zij dat de bezoekers aan de kerstmarkt
meegaan doen, zodat zij hieraan kunnen bijdragen. Dus fietsen voor de
boom van 2005. Niet onvermeld mag blijven dat de gemeente Vorden dit

jaar heeft bijgedragen aan het plaatsen van de kerstboom.

Het zeemanskoor "Chanty" uit Gorssel verzorgt ook een optreden.
Dit koor bestaande uit plm. 50 personen brengt een keur aan

zeemansliederen ten gehore.

Geheel in het teken van de kerstmarkt zullen kerstmannen de bezoekers
verrassen met waardebonnen.

Bij het kampvuur, onderleiding van de scouting, kunnen de kinderen weer
broodjes bakken. Bakker Joop stelt hiervoor het deeg beschikbaar.

Voor de jeugd rijdt er een treintje rond. De Vordense Tuin en leden van de
Rotary assisteren de jeugd bij het versieren van de kerstbakjes.

Free Wheel staat op de kerstmarkt met een grote slijpmachine waarop de
skies geslepen worden. Op het plein voor de Kerk organiseren zij ook een

langlaufbaan

Van 17.00 -17.15 uur is er in het programma ruimte voor de veiling van
enkele originele schilderijen van Riek Schagen. Deze schilderijen hangen
vanaf 13 december bij Bistro de Rotonde en zijn daar dan te bezichtigen.

Aan het einde van de kerstmarkt wordt weer de boerenkoolmaaltijd
gehouden waar voor Hotel Bakker de organisatie verzorgt.

Badmintonvereniging Flash zorgt ervoor dat sfeervolle verlichting
telkenjare het dorp zo mooi verlicht. Gedurende de hele kerstperiode zor-

gen zij dat de lampjes blijven branden.

Kortom de Vordense ondernemersvereniging, verenigingen en overige be-
drijven nodigen u van harte uit voor een bezoekje aan de kerstmarkt.



Een heerlijk menu voor de kerstdagen
VOORGERECHT
GEMENGDE PADDESTOELEN OP TOAST

Benodigdheden:
l bak gemengde paddestoelen, l groentebouillontablet, l
fijngesneden bosuitje, een beetje allesbinder, gesneden bies-
look, peper uit de molen, l theelepel paprikapoeder, l teen-
tje knoflook. 4 sneetjes wit casinobrood zonder korst.

Snij de paddestoelen in smalle reepjes. Los het bouillonblok-
je op in een halve liter water. Doe de paddestoelen er in en
laat ze aan de kook komen. Zet het vuur laag en laat het vijf
minuten staan. Haal de paddestoelen er uit en bewaar ze af-
gedekt in een schaaltje. Verrijk de bouillon met de peper uit
de molen, het fijngesneden bosuitje, paprikapoeder en de in
stukjes gesneden teentje knoflook. Zet het vuur hoog en laat
het inkoken tot l deciliter. Zeefde bouillon en doe het terug
in de pan. Doe de paddestoelen er in en voeg een klein beetje
allesbinder toe zodat het een dikke ragout wordt. Bespren-
kel de sneetjes brood met wat olijfolie en rooster ze niet te
bruin. Leg op ieder sneetje een bergje paddestoelenragout
en betrooi dit rijkelijk met bieslook.

TUSSENGERECHT
GEVULDE ZALMROLLE1JES MET MONCHOU

Benodigdheden:
l pakje monchou, 200 gram gerookte zalm, 20 gram groene
olijven met piment, 20 gram zwarte olijven, 2 bosuirjes, l
augurk, l theelepel paprikapoeder, klein beetje zout, peper,
fijn gesneden peterselie, bieslook, en cherrytomaarjes om te
gameren.
Laat de olijven en de augurk uitlekken en droog ze af met

keukenpapier. Hak de groene olijven, augurk, uitjes, droge
peterselie en bieslook fijn in een keukenmachine of snijd al-
les heel fijn. Houd wat stengels bieslook achter voor garne-
ring. Meng dit door de monchou en zet het een paar uurtjes
in de koelkast, zodat het wat op kan stijven. Leg op ieder
plakje zalm een deel van het monchoumengsel en rol het
stevig op. Snijd de rolletjes schuin door midden en leg ze op
een bord. Gameren met doormidden gesneden tomaatjes,
zwarte olijven en bieslookstengels.

HOOFDGERECHT
FAZANTENFILET GEMARINEERD
INCALVADOS

Benodigdheden:
600 gram fazantenfilet, l dl. Calvados, l pot wildfond, l bos-
je uitjes, 50 gram boter, 2 eetlepels olijfolie,! pakje voorge-
kookte kastanjes, 2 rode appels, l eetlepel suiker, groente-
bouillonblokje, 250 gram verse pasta (tagliatelle of fettuci-
ni), l takje rozemarijn, 2 laurierblaadjes l dl room, klein
beetje allesbinder, rode bessen, peper en zout,

Roer door 1/5 deel van het fond de Calvados. Leg de fazantfi-
let erin en laat dit twee uur marineren. Doe de rest van fond
in een pan samen met de gesneden bosuitjes, rozemarijn,
laurierblaadjes en het bouillonblokje. Breng dit aan de kook
en laat het tot de helft inkoken.
Snijd de (ongeschilde) appels in 8 partjes en haal het klok-
huis eruit. Breng 2 dl. water aan de kook met de suiker en
blancheer hierin de partjes appel. Giet ze af en bewaar ze af-
gedekt.
Haal de fazantenfiletjes uit de marinade en dep ze droog
met keukenpapier. Doe de marinade bij de rest van het ge-
kookte fond. Bestrooi ze met peper en zout. Laat de boter sa-
men met de olijfolie goed heet worden en bak de filetjes aan

beide kanten mooi bruin. Zet ze in een voorverwarmde oven
van 130 C?.

Blus het bakvet af met het gekookte fond en laat het even
doorkoken. Doe het door een zeef en dan weer terug in de
pan. Doe de kastanjes erin en laat dit even zachtjes stoven,
zodat de smaak van de kastanjes ook in de saus komt. Maak
de saus af met de room en eventueel een beetje allesbinder.
Leg de pasta en de filetjes op voorverwarmde borden en giet
de saus erover. Maak de borden feestelijk op met de appel-
tjes en rode bessen. Lekker met geblancheerde sugar snaps.

NAGERECHT
NOTENTAART MET SLAGROOM

Benodigdheden voor de bodem:
300 gram bloem, 200 gram koude boter, 150 gram basterd-
suiker, een snufje zout, 1/2 losgeklopt ei.

Benodigdheden voor de vulling:
250 gram gemengde noten (zonder pinda's), l dl. water, 21/2
dl. slagroom, 1/2 losgeklopt ei, l pakje kant-en-klaar chocola-
deglazuur.

Doe de bloem, de boter in stukjes gesneden, de basterdsui-
ker, het zout en het losgeklopte ei in een kom. Kneed met
koele handen dit mengsel dooreen tot een soepel deeg. Doe
het deeg in een plastic zak en leg het in de koelkast een uur
te rusten.

Hak de noten grof in een keukenmachine, maar houd wat
mooie noten achter voor de garnering. Doe de suiker met
het water in een pan. Los op een laag vuur langzaam de sui-
ker op. Laat de suiker al roerende karamelliseren. Laat het
zeker niet te bruin worden, pas op de suiker verbrandt snel!
Roer de noten en de slagroom erdoor. Laat het al roerend
even aan de kook komen en doe daarna de warmtebron uit.
Laat het mengsel afkoelen.

Rol 3/4 deel van het deeg uit en bekleed een ingevette en met
bloem bestoven springvorm met het deeg. Vul de vorm met
het notenmengsel en leg het deeg van de opstaande rand
over de vulling. Rol het laatste deeg uit en leg deze boven op
de taart. Bestrijk het deksel met het losgeklopte ei. Zet de
taart in een voorverwarmde oven op 180 graden en laat hem
50 minuten bakken.
Neem de taart uit de oven en maak hem meteen los van de
rand. Maak het chocoladeglazuur en bestrijk hiermee de
taart. Gameer de taart met de achtergehouden noten.

Eet smakelijk!
Rita van Benthem

Geglazuurd kerstbrood
Een kerstontbijt is niet compleet als er geen feestelijk kerst-
brood op tafel staat. Ze zijn te koop in alle maten en soorten bij
onze banketbakkers en zullen dus op menige tafel verschijnen.
Hoewel deze 'kersfbroden zeker niet zijn te versmaden zal het
bij uw gezinsleden zeker ook bijzonder in de smaak vallen als u
met een zelfgebakken kerstbrood voor de dag komt. Het is echt
de moeite waard de handen eens uit de mouwen te steken en u te
wagen aan zo'n heerlijk geglazuurd kerstbrood.

BENODIGDHEDEN: 2 eetlepels
bakkersgist, 1/2 kop lauw water,
ruim een halve kop bruine sui-
ker, 2 lichtgeklutste eieren, l
theelepeltje zout, 1/2 kop gesmol-
ten boter (of margarine), l theele-
pel geraspte citroenschil, 1/2 kop
koffieroom, 1/2 kop heet water, 3
1/2 tot 4 koppen gezeefde volko-
ren tarwebloem. Voor de vulling
en het glazuur heeft u nodig: 2/3
kop zachte boter, 1/2 kop bruine
suiker, 1/2 theelepel kaneel, 2 eet-
lepels rietsuiker, 1/4 kop honing
en tot slot gesnipperde amande-
len.

Meng de gist en een theelepel sui-
ker door het warme water. Neem
een grote kom en meng de eie-
ren, de rest van de suiker, het
zout, de boter, citroenschil, kof-
fieroom en het hete water goed
door elkaar. Roer nu het gist-
mengsel er door. Voeg nu genoeg
bloem toe om een zacht deeg te
verkrijgen.
De kom met een vochtige doek af-
dekken en minstens 15 minuten
laten rijzen. Kneed het deeg tot
het glad en glanzend is. Laat het
deeg nu 5 minuten rusten. Deel

het deeg in twee stukken en rol
ieder stuk uit tot een rechthoek
van plm. 20 bij 30 cm. Bestrijk ze
met een derde van de gesmolten
boter. De bruine suiker en de ka-
neel door elkaar mengen en er
overheen strooien. Rol het deeg
op en leg het op een beboterd
bakblik of plaat.

Verwarm de oven tot 170
graden en bak de broden in 20
tot 30 minuten gaar. Breng
de rest van de boter, de
rietsuiker en de honing
in een pannetje aan de
kook. Laat het even in-
dikken en strijk de
warme glazuur op het
nog warme brood,
amandelen strooien en
nog even de oven in
om de amandelen
lichtbruin en knap-
perig te
laten worden.
Snijden met een
scherp mes om te
voorkomen dat het
glazuur gaat brok-
kelen.

Een kerstboom bakken
Bakken is altijd een gezellige bezigheid. Kinderen zijn snel enthousiast als ze hun creativiteit
kunnen botvieren. Laat de kinderen deze kerstboom van koek zelf maken. Het lijkt ingewikkeld
maar ieder kind vanaf 8 jaar kan 'met hulp van een ouder* deze boom maken.

BENODIGDHEDEN:
500 gram bloem
125 gram boter

l theelepel bakpoeder
250 gram bruine basterdsuiker

20 gram speculaaskruiden
zout

1/2 dl melk
l plantenstokje van 20 cm

l doosje snoeppillen of
andere versiersels

een setje stervormige
borstplaatvormen

Zeefde bloem en de bakpoeder. Daarna met de ove-
rige ingrediënten tot een soepel deeg kneden. Op
een koude plaats een halfuur laten rusten. Rol het
deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht tot
een halve centimeter dikte.

Haal met behulp van de borstplaatvormen sterren
uit het deeg. In een setje zitten meestal vijf vormen
en gebruik de grootste vorm twee keer. Leg de
koekvormen op een bakblik dat u met wat bloem
bestoven hebt. Neem het overige deeg en vorm hier
vijf balletjes van. Begin ter grootte van een bitter-
bal en dan steeds kleiner. Tijdens het bakken wor-
den deze ballen halve bollen. Maak met het plan-
tenstokje gaatjes in het midden van de balletjes en
van de sterren.

Ontwerp van deeg een piek en prik die op het plan-
tenstokje dat u ook op het bakblik legt. Leg alles
niet te dicht bij elkaar op het bakblik en versier
dan de sterren met de snoeppilletjes. Plaats het
blik in een voorverwarmde oven.

Bak de speculaas bij een temperatuur van 175 gra-
den in 20 minuten. Haal het dan uit de oven en laat
alles een 1/2 uur afkoelen. Neem een houten plank
of een platte schaal en leg hierop een van de grote
sterren.

Haal dan voorzichtig de piek van het stokje en
steek het dan in het gaatje van de ster. Nu een bol-
letje op het stokje en daarna weer een grote ster,
dan weer een bolletje en daarna een kleinere ster
en ga zo door. Als laatste de piek recht op het pun-
tje van het stokje.



Inwoners Wichmond- Vierakker maar wat trots
op hun Sint Willibrorduskerk!
Charlotte Boiiga en Joop Bouw-
meister, resp. secretaris en
voorzitter van de" Stichting tot
restauratie van de Sint Willi-
brorduskerk" weten het voor
honderd procent zeker:" De in-
woners van Wichmond- Vierak-
ker zijn maar wat trots op hun
kerk". Joop Bouwmeister: " De
kerk behoort in Nederland bij
de 80 best bewaarde rijksmonu-
menten in authentieke vorm.
Met name de glas- in- lood ra-
men zijn iets bijzonders en dat
geldt ook voor de ligging van de
kerk", zo zegt hij.

De kerk dateert uit 1870 en is in
slechts twee jaar tijd gebouwd.
Charlotte Bonga: " In 1853 vond
het herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie plaats. Toen mochten
de katholieken weer kerken en
scholen bouwen. Voor de bouw
van deze kerk werd het initiatief
genomen door Baron v.d. Heijden
van Doornenburg van Huize Sui-
deras", zo zegt ze. Trouwens daar-
voor stond er aan de boorden van
de Yssel ter hoogte van café Paling
aan de Emmerikseweg, al een
kerk. Joop Bouwmeister: " Deze
kerk is rond 1600 door het hoge
water weggespoeld. De inwoners
hier waren toen aangewezen om
de kerk in Baak te bezoeken. Van
hieruit veelal lopend, vooral in de
wintermaanden wanneer hier al-
les onder water stond, toch een be-
hoorlijke afstand. Vandaar de
plannen om op deze plek aan de
Vierakkerseweg een nieuwe kerk
te bouwen", zo zegt hij.

De Tweede Wereldoorlog is de
kerk goed "doorgekomen". Wel
herinneren een paar kogelgaten in
de muur aan de vijf oorlogse jaren
toen pastoor doctor Jos ter Heert
nog een poos in Delden was onder-
gedoken. "De pastoor had altijd
een te grote mond tegen de Duit-
sers, vandaar dat hij het raadzaam
achtte even "uit beeld" te verdwij-
nen", zo weet Joop Bouwmeister
zich nog goed te herinneren. Maar
hoe gaat het met gebouwen, eens
ontkomt het niet aan de tand
destijds en komen er mankemen-
ten aan de oppervlakte. Zo werd
vanaf 1969 een begin gemaakt om
tot een totaal herstel van de Sint
Willibrorduskerk te komen. Zo
heeft de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg reeds in 1974 een rap-
port uitgebracht over het interieur
van de kerk en werd een advies tot
herstel gegeven.

Joop Bouwmeister en Charlotte Bonga

Omdat door lekkende daken en
goten veel schade ontstond werd
in 1983 door architekt van Tienen
een uitgebreid restauratieplan op-
gesteld. Het Aartsbisdom Utrecht
heeft daartoe in 1986 voor het
noodzakelijke herstel aan het rijk
een bedrag van twee miljoen gul-
den opgegeven. In 1988 is door het
Rijk, om verdere schade te voorko-
men, een subsidie toegewezen van
80 procent van 500.000 gulden uit
het toenmalige stuwmeerfonds. In
1988/1989 is hiermede de ver-
nieuwing van het complete dak en
de goten gerealiseerd. Door grote
inspanning vanuit de parochie is
men erin geslaagd om in 1993 het
orgel en het orgelbalkon te restau-
reren.

Restauratieplan
Inmiddels werd allengs duidelijk
dat de gehele kerk dringend ge-
restaureerd diende te worden. Ar-
chitekt van Vliet kreeg van het pa-
rochiebestuur opdracht om een
restauratieplan op te stellen. Op
verzoek van de gemeente Vorden
is de restauratie, met het oog op de
hanteerbaarheid, in 4 fasen ver-
deeld te weten restauratie priester-
koor, restauratie noorderzijbeuk,

vervolgens de zuiderzijbeuk en de
restauratie van de middenbeuk en
toren. Van Vliet beraamde een to-
taalbedrag van 3 miljoen gulden.
Op verzoek van het kerkbestuur
werd er op 16 september 1999 een
restauratiecommissie ingesteld
waarin de dames C.A.M. Roelofs-
Bergervoet en M.C.E. Bonga- Jhvr.
Tulleken als mede de heren J.D.
Bouwmeister, A.T.M. de Bruin, HJ.
Platzer en Mr. H. Bonga, zitting na-
men.

Charlotte Bonga:" We hebben toen
" een plan van aanpak" opgesteld.
We konden natuurlijk geen be-
drag van 3 miljoen gulden op tafel
leggen. Dus moesten we ons pre-
senteren. Daartoe hebben we de
gemeente, provincie, rijk e.d. uit-
genodigd. We hebben ze de kerk
laten zien. De monden van onze
gasten vielen van verbazing open.
Ze bleken erg onder de indruk van
dit mooie kerkgebouw. Met als re-
sultaat dat wij op" de lijst" werden
gezet, hetgeen betekende dat het
rijk/ provincie 70 procent van de
restauratiekosten voor hun reke-
ning zullen nemen. Wij ontvan-
gen over een periode van 2004-
2009 van hen elk jaar een vast be-
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drag", aldus Charlotte Bonga die er
op wijst dat de Stichting zelf 30
procent van de kosten moet op-
hoesten.

In de loop der jaren zijn de kosten
( index) gestegen. Vanaf nu tot de
restauratie klaar is dient" de kerk"
nog circa 170.000,- euro op tafel te
leggen. Intussen is het priester-
koor, de noorderzijbeuk en het
voorportaal inmiddels gerestau-
reerd. In 2005 staat de restauratie
van de zuiderzijbeuk op het pro-
gramma ( stukadoren, pleisteren
e.d. ) waarna nog de restauratie
van de middenbeuk en toren
resteert. Joop Bouwmeister gaat er
vanuit dat de restauratiewerk-
zaamheden in 2006 voltooid zul-
len zijn. Charlotte Bonga houdt
nog een slag om de arm en denkt
aan het jaar 2007 of 2008!

Acties
Intussen stelt de restauratiecom-
missie alles in het werk om het
resterende bedrag van 170.000,-
euro bijeen te krijgen. Dat gebeurt
middels het organiseren van rom-
melmarkten, sponsorlopen, ver-
koop van fotoboeken van het inte-
rieur van de kerk, wijnacties, het

Kerstfeest in de oude Martinuskerk
In de sfeervolle middeleeuwse
Martinuskerk van Warnsveld /
Leesten wordt ook dit jaar weer
kerstfeest gevierd, waar ieder-
een welkom is.

Al meer dan duizend jaar gaan
mensen naar deze plek, om er te
schuilen, hun gebeden te zeggen,
troost te zoeken, te zingen en stil
te zijn. In de twaalfde eeuw is de
toren gebouwd, waarschijnlijk
naast een houten kerkje. De toren
is een verwijzing naar de hemel,
naar de engelen en naar God. De
toren heeft ook iets van de wach-
ter, die uitziet naar wat verder weg
is. Hij verschafte vroeger boven-
dien identiteit aan land en dorp,
gaf oriëntatie aan de reiziger en
was een wegwijzer in wijde om-
streken. Later werd het stenen
kerkje ernaast gebouwd als een

plek om gemeenschap te oefenen.
Het kerkgebouw is aanvankelijk
neergezet in een kruisvorm, om de
'dienstbaarheid' van (het kind) Je-
zus als het kernthema van dit ge
loof uit te beelden. Het gebouw is
gericht op het Oosten, waar het
(kerst-) licht opgaat en het verhaal
van Jezus en zijn God ooit is begon-
nen.
De ramen in de kerk zijn groot,
maar ze zitten wat hoger, opdat
mensen hier temidden van alle
drukte en hectiek op verhaal kun-
nen komen. Nog altijd zijn eerbied
en liefde voor God én mensen de
basiselementen van de kerk.

Onlangs heeft de oude toren (die
sinds 1815 eigendom is van de bur-
gerlijke gemeente) een speels ele-
ment gekregen: een tweede luid-
klok als herinnering aan de saam-

horigheid van het zelfstandige
Warnsveld en het klokkenspel, dat
voorheen op de Dreiumme stond.
Als het goed is zijn de klokken in
de kerstnacht allemaal te horen

Met kerst zijn er dit jaar vijf ver-
schillende diensten in de Marti-
nuskerk. Op vrijdagavond 24 de-
cember, de kerstnacht, zijn er drie:
om 19.00 is de viering speciaal
voor kinderen, waaraan ook de
kindercantorij meedoet; om
21.00u zingt het Warnsvelds Man-
nenkoor mee; om 23.00u verleent
de Martinuscantorij medewer-
king.
Op kerstmorgen begint de viering
om lO.OOu; dan zingt het Cicada-
koor. Tenslotte is er op tweede
kerstdag om lO.OOu nog een vie-
ring rond het 'feest van hoop en
liefde'.

geven van rondleidingen etc. Char-
lotte en Joop hopen daarbij op gif-
ten van particulieren. " Het is al
meerdere keren tijdens een rond-
leiding voorgekomen dat de bezoe-
kers zo onder de indruk van de
kerk geraakten, dat zij spontaan
de portemonnaie trokken. Verder
heeft de Sint Willibrorduskerk "be-
gunstigers" die jaarlijks 50 euro be-
talen of 'Vrienden" zijn van de
kerk tegen een jaarlijkse bijdrage
van minimaal 12,50 euro", zo zegt
Charlotte Bonga. ( De kerk wordt
in de maanden mei t/m half sep-
tember op de dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 -16.00 uur
voor het publiek open gesteld. Ver-
der is het altijd mogelijk een af-
spraak te maken en te bellen met
0575-441261 of 441216 of 441743)

De Sint Willibrorduskerk wordt
volgens onze gesprekspartners
door de eigen bevolking "gedragen
", zowel door de katholieken als de
protestanten. Joop Bouwmeister:"
Hoewel het kerkbezoek de laatste
jaren terug loopt is de kerk hier tij-
dens de dienst op zaterdag 17.00
uur altijd vol. De bezoekers komen
niet alleen van hier maar ook uit
Baak, Steenderen, Vorden, Gorssel,
Hengelo en Zutphen. Waarom?
Omdat het hier zo intiem en gezel-
lig is", aldus de voorzitter van de
restauratiecommissie.

Het optimisme van Charlotte Bon-
ga en Joop Bouwmeister op een
goede afloop, met andere woorden
dat de ontbrekende gelden er zul-
len komen, is onlangs nog eens
extra gestimuleerd toen de restau-
ratiecommissie in Leipzig werd
verblijd met de Europese" Bernard
Remmerprijs" zeg maar de Oscar
onder de Monumenten. Men kreeg
deze prijs omdat tijdens de restau-
ratie van de kerk zoveel mogelijk
gespaard is gebleven. De goede
samenwerking met de commissie
en architekt werd bovendien be-
loond met 5000 euro, een bedrag
dat direct in de restauratie werd
gestoken. Dat Charlotte en Joop
daar terecht trots op zijn, blijkt
ook wel uit de Nieuwsbrief die de
Stichting tot Restauratie van de
Sint Willibrorduskerk heeft rond-
gestuurd met daarin tal van " vro-
lijke foto" s van het gezelschap tij-
dens de uitreiking van de Award.
Het behalen van een dergelijke tro-
fee is natuurlijk ook geen alle-
daags gebeuren!!
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CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

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

25 december
kerstdiner
a la carte menu op aanvraag

V.a. 17.00 uur reservering gewenst.

26 december
kerstdiner
a la carte menu v.a. 12.00 uur

30 december
Oudejaarsspelen
t/m/18.00 uur

1 januari
Café open
v.a. 18.00 uur

'savonds zaal KdS
Kaarten in voorverkoop € 8,--

zaal open 20.00 uur

Wij verzorgen graag uw salades (huzaar, Russische ei, zalm)
Ook diverse soorten pudding en hapjes.

Hannie, Volkert en medewerkers
wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2005.

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

wenst allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2005.
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sn een voorspoedig 2005.
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HANSSLOETJES\<]C\\\]tS
TUINMACHINES-TUINBEREGENING-BRONBORINGEN *—* L—* LXI C—

Gildenweg 4
L ZELHEM 7021HZZelhem

tel 0314-621472
bgg 06 29448016

lanó- en tuinbouwmechanisatie
Brandeertiorstweg 5

Keyenborg tel 0575-462026

WIJ W6N56N U 66N

£6ZONQ 9OO5Ï

fiKOfNAANHfMINGSBeDRUf wenst u prettige Kerstdagen
WL B.W. Jansen & een gelukkig nieuwjaar
T^ voor 2005

Lankhorsterstraat 5, 7255 LB Hengelo (Gld.) Werkzaamheden:
Tel. (0575) 46 13 84 • Mob. 06 10836096 BosWepeten • Bospadenschaven • Stobbefreezen
Fax (0575) 46 51 87 Machinaal heg knippen • Bennen en sloten maaien

Er zijn
twee adressen

waar u
goed kunt eten...

het uwe
en het onze

Wij zijn
beide Kerstdagen
geopend.
Voor zowel Eerste als
Tweede Kerstdag
hebben wij een keuzemenu
waaruit u uw 3- of4-gangen-
menu kunt samenstellen.

Wij sturen u graag ons kerst-
menu op. Ook kunt u voor de
Kerst bij ons salades bestellen.

café-restaurant

Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden
tel. (0575) 55 (^

NTACT
Het plaatselijke weekblad

Cerard Wesselink
Makelaardij QQ

NVM

Wij wensen u een goed
nieuwjaar toe

in de woning die bij u past!

Zoekt u nog?
Kom dan eens langs!

Borculoseweg i$a, 7261 BC Ruurlo
Telefoon (0573) 45 40 27

www.gerardwesselink. nl
info @gerardu>esselink.nl



Globe Reisburo in Vorden heeft meer "body" gekregen
Een gesprek met de vier dames
die het Globe Reisburo aan de
Zutphenseweg 26 in Vorden
"bemannen" doet je bijna be-
sluiten een reis om de wereld
te maken. De dames blijken na-
melijk van alle markten thuis.
Met zijn vieren, ieder afzonder-
lijk, zijn ze vrijwel in alle uit-
hoeken van de wereld geweest
en hebben ze zo ieder hun ei-
gen specialisme. Ze heten Rian-
ne, Tiny, Marcia en Jantien. De-
gene die het kwartet nog niet
kent, krijgt daar op 18 decem-
ber alle gelegenheid voor, want
dan staan de dames in een
"stalletje" op de Kerstmarkt.
Dan kan er kennis met hen
worden gemaakt en willen de
"reisadviseuses" best wel "hon-
derd- uit" over hun reizen ver-
tellen en geven ze daar ook nog
graag een advies bij!

Het Globe Reisburo heeft het afge-
lopen jaar meer "body" gekregen,
waardoor er thans een hecht team
vanuit het kantoor ( gevestigd in
een deel van de Rabobank) de
klant van de nodige reisinforma-
tie kan voorzien. In Vorden kon
men al vanaf eind zeventiger ja-
ren een vakantie boeken. Dat
deed de Rabobank, net als in an-
dere steden en dorpen in Neder-
land er gewoon" even bij". Een pe-
riode dat de vliegvakanties rich-
ting Spanje en Portugal en de Ca-
narische eilanden in trek kwa-
men. De vraag naar boekingen
werd groter en groter, waardoor
hier in Vorden de taken werden
gesplitst en Joke Borgonjen en Ti-
ny Koning zich uitsluitend met
het reisburo van de Rabobank be-
zig hielden.

Tiny Koning: "Begin negentiger ja-
ren kwamen er steeds meer va-
kantielanden bij zoals bijvoor-
beeld de Dominicaanse Repu-
bliek, de eerste "aarzelende" rei-
zen naar Azië en dergelijke", zo
zegt ze. Op l november 2003 heeft
Rabobank Nederland landelijk de
reisburo's afgestoten. Hier in Vor-
den werd het "Globe Reisburo",
een dochteronderneming van de
OAD. Er kwamen nieuwe mede-
werkers bij en spreken de dames
thans zelf over een hecht team
dat over veel kennis en ervaring
beschikt.

Allround
Het kantoor wordt aangestuurd
door Office Manager Rianne
Stronks. Zij heeft zes jaar ervaring
in Aalten en een jaar ervaring bij
een reisburo in Lochem opge-
daan. De baan in Vorden beteken-
de promotie voor haar. En "ken-

nis" van reizen heeft ze ook. Rian-
ne: Ik ben in landen als Brazilië,
Indonesië( o.a. Bali ) en meerma-
len in alle Skandinavische landen
geweest", zo zegt ze. Tiny Koning
heeft als " allround reisadviseuse"
al ruim vijftien jaren ervaring op-
gedaan en kent ze het klappen
van de "reiszweep" als geen ander.
Zegt ze: " Ik vind reizen zelf fan-

skister en geldt als de specialiste
wanneer het gaat om het boeken
van een wintersportvakantie.

Wanneer de dames zelf op vakan-
tie gaan, doen ze dat altijd met
een kritisch oog. Tiny Koning:" In
principe gaan we naar landen,
waar we nog niet zijn geweest,
waardoor onze kennis nog meer

geweest en kunnen dus een goed
reisadvies geven". Rianne vult
aan: " Veel mensen zijn er zich
niet van bewust dat ze ook, mocht
er wat zijn, zij ook na de vakantie
bij ons terecht kunnen. Gelukkig
hebben we praktisch geen klach-
ten", zo zegt ze.

Wat de dames de grootste voldoe-

Rianne, Marcia, Jantien en op de voorgrond Tiny

tastisch met iedere keer weer een
andere bestemming. Landen als
IJsland, Canada, Thailand, Zuid
Afrika, Engeland, Schotland, Ier-
land, allemaal prachtige vakantie-
landen. Ook het maken van een
cruise is aan te bevelen". Marcia
Peperzak, eveneens "allround reis-
adviseuse" vertelt heel "zachtjes"
dat zij gedurende zes jaar de nodi-
ge ervaring bij een concurrerend
reisburo heeft opgedaan. Ook
heeft ze 1,5 jaar als zodanig in Al-
mère Buiten gewerkt. Als " Groen-
lose" kreeg ze op gegeven mo-
ment heimwee naar de Achter-
hoek en heeft ze het hier bij Globe
in Vorden prima naar de zin. Mar-
cia haar specialisme: Amerika, het
Verre Oosten. Caraïbische Eilan-
den. "Ik ben er dikwijls geweest,
prachtige vakantielanden", zo ver-
telt ze. Jantien Groeneveld de ben-
jamin van het stel en eveneens
een getogen Achterhoekse, werkt
vanaf januari bij Globe Reizen in
Vorden. Jantien is een fervent

wordt vergroot". En zo vult Rian-
ne aan:" Je kijkt in je eigen vakan-
tiebestemming natuurlijk ter
plekke goed om je heen. Zijn de
hotels goed, wat is er te doen in de
omgeving, je informeert naar prij-
zen enzovoort". Op onze vraag of
de partners van de reisadviseuses
bij het boeken van de eigen vakan-
tie, nog wat te vertellen hebben,
wordt er door het kwartet la-
chend gereageerd. " Ja hoor, ze
mogen alles zeggen, maar wij be
slissen. Ze weten immers dat wij
er meer verstand van hebben, ha,
ha, ha"!

Toegevoegde waarde
De grootste concurrent van de
reisburo's lijkt het boeken via
Internet. De dames zien dat niet
zo en volgens hen is dat ook lang
niet altijd goedkoper. Tiny: " Boe-
ken via een reisburo geeft een toe
gevoegde waarde. Wij beschikken
immers zelf over ervaring, waar
de klant heen wil zijn wij veelal

ning geeft is toch wel reizen orga-
niseren die onder de noemer
"maatwerk" vallen. Met andere
woorden de wensen van de klan-
ten aanhoren, ze daarbij helpen,
de eigen kennis of beter gezegd
een stukje eigen creativiteit inleg-
gen om dan nadien van de klant
te horen, " dames jullie hebben
het allemaal prima voor ons gere-
geld, we hebben een prettige va-
kantie gehad". Marcia:" Een com-
plete reis voor de klant samenstel-
len is heel erg leuk om te doen",
zo zegt ze. Van kantoor uit wordt
de klant vaak "nagebeld", gewoon
om te vernemen of alles naar
wens is verlopen. Komen de reis-
adviseuses zelf van vakantie terug
dat wordt de opgedane ervaring
direct met de collega' s uitge-
wisseld, zodat een toekomstige
klant daar weer van kan profite-
ren.

Tendens
Ging vakantie vierend Nederland

nog tot voor kort meerde keren (
soms wel drie of vier keer per jaar
) op reis, die tendens is volgens on-
ze gesprekspartners gewijzigd. Ri-
anne: " De frequentie is afgeno-
men, men gaat minder, maar wel
langer op vakantie. Vaak wordt
dan voor "verre bestemmingen"
gekozen. Vroeger waren verre rei-
zen duurder. Dit is al lang verle-
den tijd. Kijk maar wat de vliegtic-
kets momenteel kosten. Het ver-
voer per auto is de laatste jaren
wel behoorlijk duurder gewor-
den". Tiny:" We hadden het straks
over boeken via internet, wat be-
treft de verre reizen, wordt er vrij-
wel altijd via een reisburo ge-
boekt. De klant wil juist dan het
gevoel hebben dat alles goed is ge-
regeld".

Ook een tendens de laatste jaren
het boeken van de zogenaamde "
all inclusive " reizen. De klant be-
taalt dan een vast bedrag per per-
soon en kan op zijn vakantiebe-
stemming de gehele dag eten en
drinken, zonder iedere keer te
moeten betalen. Wat de winter-
sport betreft zegt Jantien:" De ge-
middelde wintersporter kiest voor
Oostenrijk, terwijl de gevorderde
skiër ook wel voor Frankrijk
kiest". Dan is er nog een ander
soort "wintersporters". Mensen
die in de wintermaanden kiezen
voor de "Canarische zon". De da-
mes wijzen erop dat niet de con-
clusie moet worden getrokken
dat er alleen buitenlandse reizen
bij hun buro worden geboekt. Ri-
anne: "Wij boeken ook veel
binnenlandse vakanties, hotels,
campings, bungalowparken,
noem maar op. Eigenlijk het hele
jaar door".

Het boeken van de zomervakantie
gebeurt al vanaf het eind van het
jaar ( midden december verschij-
nen de reisgidsen immers al). De
wintersporters boeken hun va-
kantie al in augustus/ september.
Behalve het boeken van vakantie-
reizen, kan men voor een boel an-
dere zaken bij Globe Reisburo te-
recht. Om enkele "diensten" te
noemen: Kaarten voor theaters,
voetbalwedstrijden en andere
sporten in het buitenland ( naar
wens inclusief reis en verblijf);
Groeps- en personeelsreizen,
luchthavenvervoer, autohuur op
de diverse bestemmingen, vakan-
tie kadobonnen, musicalbonnen
etc. Het kantoor in Vorden is zes
dagen per week open: van maan-
dag t/m donderdag van 9.00-17.30
uur; op vrijdag van 9.00- 20.00 uur
en op zaterdag van 10.00- 16.00
uur

Hé verplegende Zin
in een werkvakantie?

KBFj
^^

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 65 of kijk op

www.zonnebloem.nl

Wil jij de Zonnebloem helpen om 7.200 langdurig
zieken en (zwaar) lichamelijk gehandicapten een
onvergetelijke vakantie te bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons team van ruim

\

\ 7.000 vrijwilligers. Het kost je een pi o
weekje van je vrije tijd, maar je krijgt v4C

er dan ook heel wat voor terug.

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

' > '

Postbus 2100, 4800 CC Breda Postbank 10 98 510
E-mail info@zonnebloem.nl lnternetwww.zonnebloem.nl



Van 26 tot en met 31 december
Op zoek naar de nieuwste woontrends? Stap dan

eerst eens bij Helmink Meubelen binnen.
Onze sfeervol ingerichte toonzalen staan
weer bol met de laatste collecties in zit-

en slaapcomfort, woningtextiel en acces-
soires. En... profiteer nu
van onze SPECIALE

KERSTACTIES!

RELAXFAUTEUIL SYDNEY

Heerlijk zitten voor een comfortabele
prijs. Uitgevoerd in prima lederkwaliteit.

Keuze uit diverse kleuren.
Handverstelbaar van 1.049,- NU 799,-

Elektrisch verstelbaar Van 1.499.- NU 999,-
NU 799

in leder!

rstdag

SLAAPKAMER VENETIË

Strak vormgegeven en in prachtig eiken uitgevoerde slaapkamer met:
Ledikant Venetië, 160/180 x 200 cm.
Inclusief twee nachtkastjes. Setprijs NU 989.-*

* exclusief bodems en matrassen
Tegen meerprijs ook leverbaar in de
lengtematen 210 en 220 cm.

Commode Venetië.
2-deurs en i lade NU 489.-
Bijpassende spiegel NU 125.-

www.helminkmeubelen.n l

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

ElBERGEIM
J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474790

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

HASSELOSCHILDERS

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

A. BREUKERS HJ. DE GRUIJTER TANDARTSEN

BREEGRAVEN 2 7231 JD WARNSVELD

Wij wensen onze cliënten

een vrolijk Kerstfeest

en een gelukkig nieuwjaar.

Anton Breukers, Rik de Gruijter, Kirsten Post,
Anneke Vergeer, Marisca Goedhart,
Diane Braakhekke, Evelyn Keizer en Adriana Hoebé

Wij wenden allen
jPrettige Kerstdagen

en een
voorspoedig 2,005.

Nederland b.v.

Financieringen

Hypotheken

Assurantiën

Spaar/Pensioenadvies

is en In het weeke
•n (O573) 4O 84 4O.

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

AUTOSERVICE VAN DER WIEL

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar

Rijksstraatweg 91, 7231 AD Warnsveld
Tel. (0575) 52 99 28

Lekker, niet duur en
kindvriendelijkü

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 25 EN 31 DECEMBER EN OP l JANUARI
2005 ZUN WU GESLOTEN.

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gehikkig nieuwjaar!

FAM. KEMPERMAN-NEKKERS
Ruurloseweg 64, Vorden

Telefoon (0575) 55 62 89



*
*

Het jaar 2005** *
*Van oudsher klonk oorverdovend vuurwerk om de boze geesten op de vlucht te drijven. Zij moesten namelijk geen kans krijgen het pril-

le begin van het jaar te bederven en daarmee wellicht het gehele nieuwe jaar. 'De beste wensenr roepen de mensen elkaar toe, nog vóór
iets anders kan worden gezegd dat een ongunstige uitwerking zou kunnen hebben. De eerste januari is een officiële feestdag. Met Sinter-
klaas en Kerstmis zijn er weer veel cadeaus gegeven. Op Nieuwjaarsdag is dit bij ons (nog) niet gebruikelijk. Maar dat kan ook wel eens
gaan veranderen.

Meer dan tweeduizend jaar gele
den werd in het Romeinse Rijk het
begin van het nieuwe jaar ook uit-
bundig gevierd. In die tijd werden
er wél geschenken overhandigd.
Er bestond zelfs een speciaal
woord voor: zij werden 'strenae'
genoemd. Goede wensen werden

vooral tot overheidspersonen ge-
richt en het ontvangen van ge
schenken was in de eerste plaats
het voorrecht van de vooraan-
staanden. Om verzekerd te zijn
van de ontvangst van de hem toe
komende gaven hief de keizer een
soort schatting van al zijn onder-
danen in Rome.

De hoogst gekozen gezagsdragers,
de twee consuls, aanvaardden op
die dag hun ambt. Er werd uitge
breid feest gevierd: groepen van
bedelaars en kinderen gingen van
deur tot deur om met een grote
vasthoudendheid een gift te vra-
gen en soldaten trokken met een
praalwagen door de straten van de
stad. Zij waren vermomd als de
keizer en zijn gevolg en gaven een
satirisch beeld van de betere krin-
gen. Er werd door de bevolking op
ruime schaal gezongen (vaak op
ongepaste teksten), gedobbeld en
natuurlijk gedronken. Veelal was
het feestvieren al op oudejaars-
avond begonnen. De Romeinen lie
ten het echter niet bij één feest-
dag. De tweede dag van het nieu-
we jaar werd vooral in huis door-
gebracht. Er moest nog heel wat
overgebleven voedsel (om van
drank maar niet te spreken) wor-
den weggewerkt. De derde januari
had een officieel religieus karak-
ter. Er werden dan offers gebracht
om de goden voor het komende
jaar gunstig te stemmen. Zelfs 4 en

5 januari werden door sommigen
bij het feest betrokken.

De benaming
Wij zijn eraan gewend om het
nieuwe jaar op l januari te begin-
nen; dit gebruik stamt uit 153 vóór
Christus. Daarvóór was l maart
nieuwjaarsdag. We kunnen dat
nog zien aan het merkwaardige
feit dat februari (toen de laatste
maand) echt een restantie is. Deze
maand is korter dan de andere en
heeft geen vast aantal dagen. Fe
bruari moet het doen met wat er
eventueel nog over is...

De vijfde maand heette bij de Ro-
meinen Quinctilis (quinque=vijf).
Deze maand werd naar Julius Cae
sar, die in die maand geboren was,
'juli' genoemd. Natuurlijk kon kei-
zer Augustus niet achter blijven:
Sextilis werd naar hem genoemd.
En omdat zijn maand vanzelfspre
kend niet korter mocht zijn dan
die van zijn oudoom, kreeg ook au-
gustus eenendertig dagen. De La-
tijnse woorden septem, octo, no-
vem en decem betekenen respec-
tievelijk zeven, acht, negen en
tien. Tot in onze tijd heet de
twaalfde maand van het jaar nog
steeds december (de tiende).

Overigens is voor lang niet alle
mensen l januari nieuwjaar. Jo-
den en islamieten hebben andere
data. In China begon het jaar op de

dag van de nieuwe maan wanneer
de zon in het teken staat van de
Waterman (tussen 20 januari en 18
februari). Dit was tot 1872 ook in
Japan het geval. In 1752 werd in
Engeland 26 maart als begin van
het jaar afgeschaft. In de late oud-
heid kreeg het christendom een
steeds grotere invloed in de Ro-
meinse wereld. Veel kerkvaders er-
gerden zich aan het uitbundige en
vaak loszinnige nieuwjaarsfeest
van hun 'heidense' medeburgers.
'Hoe kun je jezelf een christen noe
men, als je op l januari als de hei-
denen, geschenken uitwisselt,
dobbelt en je bedrinkt?' vraagt Au-
gustinus zich af, terwijl Caesarius
van Arles zich keert tegen lieden,
'die zich te buiten gaan aan godde
loze bras- en danspartijen'.

Losbandige optochten
De tafel op de laatste dag van het
jaar overvloedig volladen en dat la-
ten staan tot de eerste morgen van
het nieuwe jaar, in de hoop dat die
tafel gedurende het gehele jaar
overvloedig voorzien zal zijn, is
een heidens gebruik, dat bestre
den diende te worden. Toen het
Romeinse Rijk niet meer bestond
en West-Europa geheel christelijk
werd, bleef het l januari-feest toch
bestaan, vaak als doorn in het oog
van kerkbestuurders. In het
midden van de zevende eeuw
werd ernstig gewaarschuwd tegen
heilloze grappenmakerij, de ver-

mommingen en de overdadige
drinkpartijen. Men ging de geboor-
tedag van Jezus (25 december) als
nieuwjaar hanteren, of het Paas-
feest (de opstanding van Jezus).
Maar l januari bleef populair.
Toen Willebrord (de eerste bis-
schop van Utrecht) en Bonifatius
(die in 752 bij Dokkum werd ver-
moord) de mensen in onze streken
trachtten te bekeren tot het
Christendom en tot gepaste zeden
en gewoonten werd er achter hun
rug in Rome feest gevierd.

Bonifatius constateert, tot zijn
niet geringe ergenis, dat in Rome,
vlakbij de Sint Pieter, op l januari
losbandige optochten worden ge
houden, en dat men op die dag (en
die nacht) de tafels volstouwt met
heerlijkheden, terwijl hij juist zijn
best doet de heidenen tot een bete
re levensstijl te brengen. Franken
en Alamannen - schrijft Bonifatius
aan Paus Zacharias- die naar Rome
reizen, zien daar dingen, die hij-
zelf nu juist verbiedt. Zij beweren,
dat dit alles door de priesters wél
wordt toegestaan en nemen een
schandalige levenshouding aan.
Het is maar goed dat de brave Bo-
nifatius niet meer hoeft mee te
maken, met welk een overdaad in
onze tijd Oud-en-Nieuw wordt ge
vierd, hij zou daar zeer misprijzen-
de kritiek op leveren...

Drs H.G. WESSENDORF

Met veilig vuurwerk het nieuwe j aar in!
Het einde van het jaar is alweer in zicht. Dit wordt elk jaar uitbundig gevierd met de
traditionele oliebollen, appelflappen, spelletjes én vuurwerk. Dat is uiteraard niet
weg te denken bij de Oudejaarsavond, maar zorgt helaas ieder jaar weer voor een
hoop ongelukken. Ongelukken die meestal worden veroorzaakt doordat de vuurpijl
of rotje op het verkeerde moment explodeert. Dat kan gebeuren doordat het vuur-
werk zelf niet goed is, maar in de meeste gevallen gebeuren er nare dingen met vuur-
werk doordat men er zelf mee gaat experimenteren of er onverstandig mee omgaat.
In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 1300 jongeren slachtoffer van een ongeluk met
vuurwerk. Vooral vingers en ogen moeten het ontgelden. Terwijl we het eigenlijk wel
weten: met vuurwerk moet je geen grappen uithalen.

De geschiedenis
Het verhaal gaat dat vuurwerk toevallig is
uitgevonden. Salpeter werd vroeger ge
bruikt al vervanger van zout en toen het
poeder naast de pan en in het vuur viel, be
gon het tot schrik van de kok enorm te knet-
teren. Hoe lang dat precies geleden is, weet
niemand. Maar in ieder geval werden in Chi-
na zo'n 2000 jaar geleden boze geesten weg-
gejaagd met knallend vuurwerk. In Europa
is vuurwerk pas vanaf de Middeleeuwen be
kend. In die tijd werd het vooral bij oorlogen
gebruikt: bommen vol kruid waarmee
kasteelmuren kapotgeschoten werden en
vuurpijlen die de vijand doodsbang
moesten maken. "Vuurwerkmaker' was toen
een heel belangrijk en geheimzinnig be
roep. Echt veilig werd er toen ook niet mee
omgegaan en er zijn dan ook heel wat vuur-
werkmakers zelf met kruid en al de lucht in
gevlogen! Later, in de 18e eeuw werd de jaar-
wisseling wel gevierd, maar de gebruiken
waren heel anders dan nu. In elk geval werd
er veel lawaai gemaakt. Dat was nodig om
de kwade geesten weg te jagen die tussen
Kerstmis en nieuwjaar volop in de lucht
zweefden, volgens de Germaanse traditie
tenminste. Hoe harder het lawaai, hoe beter.

Oud en Nieuw
In de loop van de 19e eeuw verdween het ge
bruik van buskruit op oudejaarsavond gro-
tendeels om in de 20e eeuw volop terug te
komen, maar eigenlijk pas rond 1965. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog hoorde men
knallen genoeg en was het voor de meeste
mensen geen feest om nieuwe jaar met
vuurwerk in te luiden. De rotjes, zevenklap-
pers, vuurpijlen en gillende keukenmeiden
kwamen pas veertig jaar geleden echt in

trek Al met al duurde het vuurwerk afste
ken een klein halfuurtje en ging men weer
het huis in om de laatste oliebollen en appel-
flappen op te peuzelen.

Zo werkt vuurwerk
Je hebt vele soorten vuurwerk, maar een
ding hebben ze allemaal gemeen: er zit bus-
kruit in dat ontploft. De samenstelling van
buskruit is al eeuwenlang hetzelfde. Het is
een mengsel van kaliumnitraat (salpeter),
houtskool en zwavel. Dit kruit, dat in een af-
gesloten buisje zit, wordt tot ontploffing ge
bracht wanneer je het aansteekt. Vervolgens
komt er heel veel gas vrij, dat niet meer in
dat kleine buisje past. Zit onder in het buis-
je een gat, dan spuit het gas eruit en stijgt
het geheel op, net als bij een raket of een
straalvliegtuig. Zitten er in de bodem een
paar kleine gaatjes in plaats van één grote,
dan geeft dat een fluitend geluid, net als bij
de dop van een fluitketel. Als je het buisje
potdicht maakt, dan wordt de druk zo groot
dat de hele boel uit elkaar spat, een explosie
dus.

Siervuurwerk
Siervuurwerk bevat naast buskruit stoffen
die voor rook-, geluids- en lichteffecten zor-
gen. Het is opgebouwd uit karton, kunststof,
klei en hout. Ongeveer 10% van het gewicht
bestaat uit metalen. Zo wordt aluminium
en magnesium gebruikt om een wit flitsef-
fect te creëren. Een combinatie van ijzervijl-
sel en houtskool geeft een goudkleurige
vonkenregen. Strontium geeft rood en bari-
um geeft groen licht. Voor een blauwe kleur
wordt koperoxide gebruikt. In veel vuur-
werk zit koper en zink.

Lont
Om het kruit aan te steken gebruik je de
lont. Die geeft je nog even de tijd om te ma-
ken dat je wegkomt, voordat de zaak de
lucht ingaat. Overigens is een lont niet zo-
maar een touwtje! Het bestaat uit een aantal
katoendraden die gedrenkt zijn in een pap-
je van kruit en bindmiddel. Door het kruit
brandt het lontje razendsnel: de aansteek-
tijd van een lontje is bij wet vastgesteld tus-
sen drie en acht seconden. Dus niet te snel,
anders kun je niet wegkomen. En niet te
langzaam, anders ga je misschien nog een
keer kijken waarom het zo lang duurt. Daar-
om is het bloedlink om vuurwerk af te ste
ken als het lontje afgebroken is of als het
halverwege is uitgegaan. Voor je het weet
knalt het in je handen uit elkaar! Al het
vuurwerk dat in Nederland in de handel
komt, is voorzien van een lont. Als er een te
kleine lont aanzit of als je het vuurwerk er-
gens langs moet strijken (strijkers) is dit ge
vaarlijk en bij wet verboden. De meeste ern-
stige letsels aan handen en onderarm wor-
den veroorzaakt door te vroeg exploderend
vuurwerk dat in de hand is afgestoken, zoals
strijkers.

Campagnes
Consument en Veiligheid maakt jaarlijks de
Nationale Vuurwerkcampagne om jongeren
te wijzen op de risico's van het onveilig af-
steken van vuurwerk. De verschillende
onderdelen van de campagne zijn: Voorlich-
tingscampagne "Laat je niet verrassen". De
nationale massamediale voorlichtingscam-
pagne voorziet primair in de voorlichting
tijdens de laatste 3 weken van het jaar. W
commercials worden ingezet om het veilig
afsteken van vuurwerk onder de aandacht
van jongeren te brengen. Ieder jaar confron-
teren de commercials de kijker op verrassen-
de wijze met de risico's van het onveilig om-
gaan met vuurwerk.

Voorlichting op scholen door Halt
Omdat de eerste vuurwerkknallen vaak al
half november klinken, is Halt al vanaf deze
tijd bezig met het geven van voorlichting of
het verspreiden van voorlichtingsmateria-
len. Meer dan 700.000 jongeren in groep 7

en 8 van het basisonderwijs en klas l en 2
van het voortgezet onderwijs worden in een
voorlichtingsles geconfronteerd met de ge
volgen van het onverantwoordelijk omgaan
met vuurwerk.

Schoonmaakactie Zwerfvuurwerk
Samen met gemeenten wordt de Schoon-
maakactie Zwerfvuurwerk uitgevoerd. De
actie houdt in dat gemeenten vroeg in de
Nieuwjaarsnacht en ochtend veegwagens la-
ten uitrukken om de straten vuurwerkvrij
en schoon te maken. Weigeraars, die voor
veel ongelukken zorgen, kunnen dan niet in
handen van bijvoorbeeld kleine kinderen
vallen. Daarnaast stimuleren gemeenten in-
woners ook bijdragen te leveren aan de
schoonmaakactie.

Voorlichting vuurwerkverkooppunten
In samenwerking met de firma Schuur-
mans, marktleider op het gebied van consu-
mentenvuurwerk, wordt voorlichting op
vuurwerkverkooppunten verzorgd.

Controle en voorlichting door de brandweer
De brandweer controleert vuurwerkver-
kooppunten en zal een uiting in de vorm
van een poster ontwikkelen om aan de bur-
ger duidelijk te maken dat een verkooppunt
is goedgekeurd. Daarnaast geeft de brand-
weer vanuit de campagne 'Veilige Feestda-
gen' voorlichting op scholen over het veilig
doorkomen van de feestdagen.



wensen u
prettige feestdagen
en een
goede jaarwisseling

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

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Bloemstuk
500 gram

Panklare lekkernij 250
De Turborol
per stuk

195

Panklaar — >v [•

Peperroomfileetjorl / 3
500 gram ™WB
± 8 m/h. bakken

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecuelijst kijk op www.ter-weele.nl

BOT E R STOL 1000 gram nu voor

ROOMBOTER-
AMANDELKRANS.,

SNEEUWSPARREN nu 12 voor U

KERSTKOEKEN 10 stuks voor
BAKKERIJ STOEP J E

^^^ ^^^andel F. Huusken en Zn
Voor iedere klant 1 pond zuurkool GRATIS
Vóór volgende week:

Speciale groente of fruit (exoten) wensen
geef het ons tijdig door

Wij wensen al onze klanten fijne Kerstdagen en voorspoedig 2005.
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Kerstnacht 2004 Vorden
In de Kerstnachtdienst die om
22.30 uur begint zal voorgaan
dominee D. Westerneng.

Voor de muzikale opluistering
zorgt het Doublé Dutch Quartet
o.l.v. Piet Piersma en de Chr. mu-

ziekvereniging "Sursum Corda".
Het thema is: "Kerst; een afgang?".

Na afloop is er gelegenheid om
Glühwein of warme appelsap te
drinken.

Gezamenlijke
Kerstzang

Ook dit jaar geven de drie koren van het YMCA weer
een gezamenlijke kerstzang.

Dit jaar zal het plaatsvinden op zaterdag 18 december a.s in het
YMCA gebouw "De Brug" aan de Thorbeckesingel in Zutphen.

De koren "De Regenboog", "Music and Joy" en "het Cicada koor"
zullen deze avond weer enkele van hun mooie nummers

van het kerstrepertoire ter gehoren brengen .
U bent van harte welkom op zaterdag 18 december a.s

in het YMCA gebouw "De Brug".
Aanvang is om 19:30 uur en de toegang is gratis. *

* * *
Kerstconcert Markant
en Mannenkoor Zelhem
Op donderdagavond 16 decem-
ber organiseert Koor Markant,
samen met het Chr. Zelhems
Mannenkoor, een kerstconcert
in de St. Willibrorduskerk.

Het Chr. Mannenkoor Zelhem,
o.l.v. Henk Peppelman, presenteert
een aantal Nederlandse en Duitse
kerstliederen, daarbij op de piano
begeleid door Yvonne Beeftink.
Koor Markant, o.l.v. Ton Verheul,
heeft speicaal voor deze avond be-
kende en minder bekende Engelse
kerstnummers ingestudeerd. Koor
Markant zal ondersteund worden
door het eigen combo o.l.v. Jaap

van Duren. Het idee om samen een
concert te geven werd twee jaar ge
leden geboren, toen beide koren
kort na elkaar een jubileum vier-
den.
Nadat Markant in 2003 in Zelhem
is opgetreden is het nu de beurt
aan het Mannenkoor zijn opwach-
ting in Ruurlo te maken. De koren
zijn heel verschillend in stijl en
genre; daardoor onstaat er een
zeer gevarieerd programma. De
toegang is gratis. Kom alstublieft
tijdig, het aantal plaatsen is be-
perkt. Voor informatie kan men
bellen met Dorien Agelink, tel.
(0573) 47 14 13.

Op verhaal komen in de
Dorpskerk

Kerstconcert met samenzang
Zelhems Mannenkoor

t i
t:*

Zelhems MannenKoor
www. mannenkoorzelhem.nl

Op zaterdag 18 december wordt in
de Lambertie Kerk te Zelhem tradi-
tiegetrouw een Kerstconcert gege-
ven door het Zelhems Mannen-
koor. Door het koor zullen een aan-
tal Nederlandse, Duitse, Franse en
Engelse kerstliederen worden ge-
zongen oJ.v. Henk Peppelman met
pianobegeleiding van Yvonne Beef-

tink. Organist Klaas van Marie
zorgt voor de begeleiding van de
samenzang en zal tevens een solo
spelen op het kerkorgel.
hi dit concert zullen Yvonne Beef-
tink en Henk Peppelman samen
enkele prachtige liederen zingen.
Het publiek zal deze avond in de
Lambertie Kerk kunnen genieten

van sfeervolle zang en muziek,
waaraan zijzelf ook actief kan deel-
nemen tijdens de samenzang.
Evenals voorgaande jaren ver-
wacht het Mannenkoor voor dit
prachtige concert veel belangstel-
ling. Aanvang 20.00 uur, kerk open
19.30 uur. Toegang gratis.

Kerst Inn 2004 - "Zoek licht en vrede"
Op zondag 19 december 2004 wordt in de prachtige ge-
restaureerde kerk aan de Dorpsstraat in Ruurlo de 26e
Kerst Inn gehouden. De Kerst Inn is een gezamenlijke
kerstviering voor iedereen, van klein tot groot, waarbij
niet van een kerkelijke achtergrond wordt uitgegaan.

Het thema van dit jaar, 'Zoek licht
en vrede', verwijst naar de behoef-
te die we allemaal hebben om in
tijden van verwarring en strijd
troost te vinden, en warmte en be-
grip.

Muziek kan ons helpen aan onze
gevoelens rechting te geven. Daar-
om nodigen wij u graag uit om
deze Kerst Inn samen met ons te
komen beleven.

Medewerking wordt dit jaar ver-
leend door Kon. Muziekver. Sophi-
a's Lust, het Ruurloos Kamerkoor,
door het kinderkoor Sing a Song
en het Meidenkoor. Dit jaar zal bo-
vendien Anneke Wesselink als so-
liste optreden. In het programma
is ook veel ruimte opgenomen
voor samenzang. Vast onderdeel
van het programma is de bekend-
making van de winnaars van de
kleurwedstrijd, waaraan de kinde-

ren van de basisscholen in Ruurlo
meedoen.

De entree en het programmaboek-
je zijn gratis. De Kerst Inn wordt in
belangrijke mate financieel ge
steund door het Ruurlose bedrijfs-
leven. De gebruikelijke collecte zal
dit jaar geschonken worden aan
het Restauratiefonds van de kerk,
waar we nu voor de 13e keer te
gast zijn.

Vorig jaar was de belangstelling
groot. Kom daarom a.u.b. tijdig,
om teleurstelling te voorkomen.
Voor verdere informatie kan men
bellen met Peter Hendriks, be-
stuurslid en penningmeester van
de Stichting Kerst Inn, tel. (0573)
45 37 92.

Op zaterdag 18 december als in Vorden de kerstmarkt wordt gehou-
den is de Dorpskerk ook geopend waar u gastvrij wordt ontvangen
door de leden van de evangelisatiecommissie.

U kunt in de kerk terecht voor een heerlijk kopje koffie, er is de moge-
lijkheid om de kerk te bezichtigen, even plaats te nemen voor een mo-
ment van bezinning, er is een boekentafel en kerstkaarten en als u er-
gens over wilt praten kan dat ook. Van harte welkom. *

Kerstconcert van Vocal
Motion en Enjoy

KERSTNACHTDIENST
KERSTFEEST: EEN AFGANG?

Voor velen zal een kerstconcert
van Vocal Motion bekend in de
oren klinken, ook in 1999 en
2002 gafVocal Motion een kerst-
concert

Het koor Vocal Motion bestaat al
meer dan 25 jaar en heeft op dit
moment 32 enthousiaste leden.
Ruim eenjaar staat het koor onder
leiding van diligente Lucian Ven-
derink. Deze diligente heeft vanaf
l januari 2004 ook het koor Enjoy
onder haar hoede. Enjoy heeft ca.
25 leden. Beide koren samen zul-
len op donderdag 23 december

2004 om 20.00 uur een kerstcon-
cert in de St. Willibrorduskerk (RK-
kerk) te Steenderen geven. Er
wordt een zeer gevarieerd pro-
gramma geboden waarbij elk van
de koren eigen repertoire ten ge
hore zal brengen, maar ook zullen
enkele nummers samen worden
gezongen. In de pauze is er gele-
genheid om een kopje koffie of
een glaasje glühwein te nuttigen.
De toegang is gratis. Vocal Motion
en Enjoy nodigen u uit op donder-
dag 23 december a.s. om 20.00 uur
in de St. Willibrorduskerk te Steen-
deren!!

Op 24 december wordt om 2230
uur in de Hervormde Kerk weer
de jaarlijkse kerstnachtdienst
gehouden. Medewerking wordt
verleend door 'Sursum Corda'
en een dubbelkwartet o JLv. Piet
Piersma. De overdenking van
ds. D. Westerneng gaat over de
vraag of Kerstfeest een afgang
is.

Is het eigenlijk geen afgang dat het
Kind in een stal geboren wordt en
in een kribbe gelegd. De keizer van
Rome geeft opdracht op reis te
gaan en, of ze willen of niet, daar
gaan Jozef en Maria. Hoogzwanger
zijn is geen excuus. Dan blijkt er in
Bethlehem ook geen plaats te zijn
in de herberg. Kortom: in een ver-
blijf voor dieren moeten ze de
nacht doorbrengen. Daar ziet Gods
Zoon het levenslicht. En is het ei-
genlijk geen afgang voor God, dat
de wereld in 2004 er uit ziet, zoals
die er uit ziet. Zinloos geweld,
tegenstellingen tussen groepen in
onze maatschappij, schrijnende
armoede naast ongekende weelde.
Heeft God dat nu gewild met zijn

schepping? Nou ja, we moeten ook
niet direct God de schuld geven
van alles dat fout gaat. Mensen
hebben ook hun verantwoordelijk-
heid. Wij met z'n allen moeten ons
soms ook schamen wat wij ervan
maken. De maatschappij, dat ben
jij. Dat moetje niet alleen zeggen
bij het goede dat er is, maar ook bij
het verkeerde.

De boodschap van Kerst is, dat de
Here God zijn Zoon als kind in de
kribbe gaf om alles wat verkeerd is
gegaan recht te zetten. Hij kwam
om redding, vrede en heil te bren-
gen. Hij ging daarbij letterlijk af:
uit de hemel naar de aarde. Dat is
nogal wat: God kwam zelf naar
ons toe.

En wat er dan gebeurt...
Je gelooft je oren en ogen niet. U
bent van harte welkom om het
feest mee te vieren. God blijft naar
ons blijft omkijken en geeft ons
het goede. Daarom kunnen we in
2004 blij zijn.

ds. D. Westerneng

Kerstsamenzang
2004 Vorden

Op zondagavond 19 december
om 19.00 uur is er in de Dorps-
kerk de traditionele Kerstsa-
menzang uitgaande van de
Raad van Kerken.

Deze keer is er medewerking van
het "30+ koor" en voor de samen-
zang zijn er mooie en bekende
kerstliederen op het programma
gezet.

Het orgel zal bespeeld worden
door dhr. W. Kuipers uit Apel-
doorn en hij zal muzikaal terzijde
worden gestaan door trompettist
Reik Heusinkveld die voor een
extra feestelijk tintje zal zorgen.

Al ruim voor de aanvang zullen de
organist en trompettist fraaie
kerstliederen ten gehore brengen
en het is dus zeker de moeite
waard om vroegtijdig aanwezig te
zijn.

Het betreft dus een bijzonder
mooie kerstsamenzang te worden
die u niet mag missen en iedereen
is natuurlijk van harte welkom.



K L E U R P L A A T
Wie kleurt er mee?
Ie prijs € 15,- * 2e prijs € 10,- • 3e prijs € 7,50 • 4e t/m 15e prijs € 5,-
Wanneer jullie er mee klaar zijn, doe hem dan in een enveloppe met de vermelding van 'Kleurplaat' en stuur hem naar Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Voor zaterdag 8 januari 2005. Wel voldoende postzegels plakken: € 0,39.
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Woonplaats:

Leeftijd:

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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BOB jij
of BOB ik?

December f eestmaand. Er zijn heel wat
borrels, feestjes en etentjes deze
maand. Dan hoort de vraag te zijn:
BOB jij of BOB ik? Als je van plan
bent lekker te gaan drinken, bedenk
dan van te voren of je nog de weg op
moet als je een avond gaat stappen of
lekker gaat dineren. Wie is de BOB?
Bijna iedereen weet waar dat voor
staat: de Bewust Onbeschonken
Bestuurder, de chauffeur die het pilsje
of wijntje laat staan. Die geen druppel
alcohol drinkt om vooral nuchter
achter het stuur te kruipen. Wist je bij-
voorbeeld dat bij l op de 5 verkeers-
ongelukken alcohol in het spel is? Dat
daar dan jaarlijks 200 tot 250 doden
en 3000 tot 3500 ernstig gewonden
bij vallen? Dat is natuurlijk vreselijk!

Omdat mensen zo nodig alcohol willen
drinken als ze nog moeten rijden. Als
je de weg opgaat, moet je je natuurlijk
wel voldoende bewust zijn van de
gevaren van alcohoJ in het verkeer. De
BOB-campagne wijst mensen op hun
verantwoordelijkheid door posters,
stickers, bierviltjes en speciale sleutel-
hangers. De cafébaas of restaurateur
helpt daarbij, want hij wil niet alleen
drank verkopen, nog veel liever heeft
hij dat je regelmatig terugkomt! Dan
moet je wel veilig thuis kunnen komen.
Dus als hij ziet dat iemand drinkt en
nog moet rijden, belt hij een taxi en
zorgt ervoor dat hij of zij niet met
drank op achter het stuur kruipt. Let
zelf ook goed op! Het is tenslotte ook
in je eigen belang. Je eigen veiligheid
en die van anderen staat voorop, want
drinken en rijden gaan niet samen!
Vraag daarom voor het genieten, wie is
de BOB vandaag...?

"^de

ledere maand staat op deze pagina het Genieten centraal. Genieten van alles wat

de horeca ons te bieden heeft. Genieten we niet allemaal van tijd tot tijd? De

één wat vaker dan de ander, maar iedereen weet wat het is. Toch hebben we

daar allemaal een ander gevoel bij, een ander genot. Dat lees je allemaal op deze

Pagina Genieten...

Smakelijke
Nu de feestdagen weer voor de
deur staan, is de tijd gekomen om
een keuze te maken wat we gaan
doen met Kerst en Oud & Nieuw.
In de restaurants zullen ze er alles
aan doen om het je op tradi-
tionele wijze naar de zin te maken
met de smakelijkste gerechten en
een feestelijke ambiance. De
kranten staan ook dit jaar weer
vol met een grote variatie aan
kerstmenu's. Steeds meer gaan
maaltijden vergezeld van wijnar-
rangementen. Hierdoor krijg je de beste wijn/spijscom-
binatie. Reserveer tijdig, dat voorkomt teleurstellingen.
Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een Chinees-Indisch
kerstdiner. Misschien niet voor de hand liggend, maar
ook bij 'de Chinees' kun je volop genieten van chique
diners en heerlijke gerechten. Probeer het maar eens,
je zult versteld staan van de exotische keuzemoge-
lijkheden van de oosterse keuken! En, het is vaak een
voorloper op de Nieuwe Chinese Menukaart, die in
februari volop wordt geïntroduceerd.
Is een menu klaarmaken toch net even teveel tijdens de
Kerst, dan bieden cafetaria's nog altijd de heerlijkste

schotels en buffetten om
mee te nemen. Traditioneel
lekker genieten van een vis-
schotel met makreel, zalm,
haring en paling of een
heerlijke huzarensalade.
Of bestel eens een wat
avontuurlijker buffet of

schotel met pasta of tapas. Uiteten kan ook thuis, denk
daar maar eens aan als je iets leuks voor de feestdagen
wilt organiseren.
Ook voor Oud en Nieuw bieden restaurants steeds
meer complete arrangementen. Kies eens voor het
uitluiden van het jaar in een feestelijke omgeving, in
plaats van gapend voor de buis naar een aftellende klok
te moeten staren. Wat is er dan lekkerder dan te
genieten van een glas champagne en bruisend het
nieuwe jaar in te gaan?
We wensen je alvast Fijne Kerstdagen en een
Voorspoedig 2005! Eet smakelijk en? geniet ervan!

Je blijft lachen...
In het Sinterklaasweekend van 3,4 en 5 december zamelen veel discotheken in
heel Nederland geld in voor CliniClowns. Onder de noemer "je blijft lachen..."
wordt met al dat geld geprobeerd zoveel mogelijk kinderen in ziekenhuizen of bij
hen thuis plezier en afleiding van hun ziek zijn te bieden. Op www.horeca.org vind je
een lijst met deelnemende discotheken. Ga je niet stappen, maar wil je de actie wel
ondersteunen, dan kun je je donatie storten op gironummer 6640 t.n.v. Cliniclowns
o.v.v. discothekenactie. Bedankt, namens al die lachende kinderen...

Sinterklaas of de Kerstman
Sinterklaas of de Kerstman ? De twee
^rvriendenkomenelkaarsteedsvaker
tegen.lnseptemberalkunjepepemoten

en chocoladeletters kopen in de
supermarkt. In winkelstraten hangt de
kerstversiering al in oktober en rond de

5e december 'strijden' beide oude
mannen met witte baarden en rode
outfitsomdegunstvandeallei

kleinsten.
Toch zien we de Kerstman niet zo vaak
in ons land. Tenslotte komt bij de
meeste van ons Sinterklaas nog altij

langs. Maar in feite zijn Sinterklaas en
de Kerstman één en dezelfde man. e introdu.

ïKSSttS-"^
beschermheilige van New York. de folklore rond 'Santa' toe.
Eenmaal 'geadopteerd door deAm^nen mm V

man inee s chikkin ove

Een land bedekt met

kerstmarkten
Deze tijd is heel Nederland bedekt met kerstmarkten, in alle soorten en
maten. Soms zijn het eigenlijk gewone markten die 'gesausd' worden met
lichtjes, kerstmuziek en glühwein. Op andere plaatsen maken ze er een echt
winterfeest van. Wie alles op dit gebied op een rijtje wil zien, moet maar
eens op het internet kijken naar bijvoorbeeld www.lekkerweg.nl. Ook goed
om te bekijken is de speciale site www.kerstfeesten.nl. Deze site haakt
onder meer in op de trend dat steeds meer kerstfeestvierders zich van
tevoren goed willen oriënteren op wat ze nu precies tijdens hét Feest van
het Jaar gaan doen.
Wordt het weer traditioneel thuis, wordt het de sfeer en de gezelligheid
buitenshuis. En waar dan? Bij vrienden, familie of in restaurants. Op deze
site wordt aandacht gegeven aan thuisblijvers en aan uit-eten-gaanders. Ook
activiteiten rond Oud en Nieuw zijn opgenomen. Naast de toeristische en
recreatieve informatie is er op de digitale kerstspecial ook veel te vinden
over het wat en hoe van Kerstmis. Voor kinderen is er een speciale kinder-
hoek. Alle kerstmarkten noemen is dus lastig, maar we maken graag één
uitzondering, voor de Grootste. Die wordt in Dordrecht gehouden. "Steeds
meer mensen weten de gezelligheid van onze oude binnenstad te vinden
tijdens de kerstmarkt', aldus VW-directeur Erik Zindel. De Kerstmarkt
Dordrecht 2004 (www. kerstmarktdordrecht.nl) is van 17 tot en met 19
december (van 11 tot 17 uur) en beslaat met meer dan 250 kramen een
fors deel van de oude binnenstad van Dordrecht.

hij deze 'nieuwe' Santa voor een

reclamecampagne.
In defeestmaand bij uitstek zorgen
zowel Sinterklaas als de Kerstman
voor veel vermaak en komen we ze

veelvuldig tegen. Tijdens speciale
feesten in restaurant, bar of disco-
theek bijvoorbeeld. In de horeca zijn

deze kindervrienden even welkom...

Kerst

Ik kijk er altijd naar uit. Het feest van het licht, de
geboorte van het kindje Jezus, waarvoor in de herberg
geen plaats was. Iedereen is welkom met Kerst, maar
reserveren is zeer gewenst om toch een incidentele
teleurstelling te voorkomen.
Ik heb dat vorig jaar ervaren toen ik geen restaurant
had geboekt. Een goede vriend en ik liepen uren door
de stad te dwalen, voordat we eindelijk een gezellig
restaurant hadden gevonden. Vele deuren gingen
open, maar helaas waren de leukste eethuizen al
volgeboekt en hadden ze geen ruimte voor ons. We
voelden ons een beetje als het echtpaar uit het
Kerstverhaal.
We zagen wat restaurants met kille TL-verlichting,
spannende exotische keukens, maar van enige gezel-
ligheid of warmte was geen sprake. Dus liepen we
weer door naar de volgende horecagelegenheid. Ik
geloof dat we anderhalfuur hebben rondgelopen.
Toen vonden we een Vietnamees restaurant. Bijzonder
gastvrije mensen, die het ons zeer naar de zin
maakten. Buitengewoon aangenaam geprijsd en
heerlijk gegeten. Misschien gaan we dit jaar wel naar
ze terug, tenslotte was onze zoektocht naar hen zeer
geslaagd.
De volgende avond had ik het een stuk makkelijker.
Traditioneel ga ik dan naar vrienden toe. Meestal
koken de vrouw en heer des huizes dan een copieus
kerstdiner, maar dit jaar hadden ze voor een een-
voudiger alternatief gekozen. Een plaatselijke horeca-
ondernemer leverde kant en klare maaltijden en
buffetten. Prima geregeld, ontspannend voor de
gastheer en gastvrouw, en lekker uiteten geweest in
de huiselijke omgeving.
Kerst, het is een waar culinair feest. Het licht in de
duisternis dat we vieren. De geboorte van een nieuw
jaar, de geboorte van vele beloftes rond de jaar-
wisseling. Het is een spannende tijd in de donkere
dagen van december. Een jaar is zo voorbij, maar het
ijkpunt is toch iedere keer weer 25 en 26 december.
Mag ik jullie allemaal een heel fijne en smakelijke
kerstperiode wensen? En in het nieuwe jaar heel veel
voorspoed en geluk. Tot volgend jaar...
Guido Genoit (levensgenieter)

www. lekkerweg. nl
WINTERPARK 'T VAARDERHOOGT, SOEST
1-21 december; Winterpark met sprookjesachtige
huisjes, echte sneeuw, kraampjes, hapjes en
drankjes. Info: 035 601 28 83

LANDELIJK LEVEN RAI-GEBOUW AMSTERDAM
2-5 december: Dé beurs met een passie voor
koken. Chefs demonstreren en de bezoekers leren.
www.landelijklevenbcurs.nl

PAN RAI-BEURS AMSTERDAM
5-12 december: Nationale kunst- en antiekbeurs,
waar circa 110 kunsthandelaren en antiquairs een
overvloed aan oude meesters, antiek en
hedendaagse kunst presenteren, www.rai.nl

WINTERVUURWERK BOULEVARD DEN
HAAG/SCHEVENINGEN
5, 12, 19 en 26 december: Elke decemberzondag is
er wintervuurwerk vanaf twee locaties op het strand.
Duur: ongeveer tien tot vijftien minuten.
www.denhaag.com

GOUDA BIJ KAARSLICHT MARKT GOUDA
20 december: Het gotische stadhuis op de Markt en
de gebouwen rondom het stadhuis zijn verlicht met
kaarsen, www.vwgouda.nl

KERSTLAND UTRECHT SARTREWEG 1-3 UTRECHT
25 -30 december: Kerstland Utrecht, een overdekt
pretpark voor het hele gezin. Tel. 030 289 26 55

BIJBELSE LAMPIONOPTOCHT HEILIG
LANDSTICHTING
28-31 december: Wandelen met een lampion in de
hand door de sfeervol verlichte historische locaties.
Met bewoners en dieren van het oude Israël.
www. biibelsopenluchtmuseum. nl

NIEUWJAARSDUIK STRAND BIJ PIER
SCHEVENINGEN
I januari: Om 12 uur is de start van de run naar de
branding van de Noordzee, www.unox.nl

VAKANTIEBEURS JAARBEURS UTRECHT
II - 16 januari: Alle vakanties naar bijna honderd
landen in één complex. Nederland is ruim aanwezig
met het Lekker weg in eigen land-paviljoen.
www.jaarbeursutrecht.nl en
www.lekkerweg.nl

COLOFON contact: reacties@gastheervandesamenleving.nl redactie: Koninklijk Horeca Nederland dec 2004
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen
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Enveloppen
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Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties
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Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
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RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 4512 86
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GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 4618 28
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Veel activiteiten en volop sfeer
tijdens Reurlse Winterdag
Het vernieuwde centrum van Ruurlo zal zondag 19 december in het
teken staan van de inmiddels traditionele Reurlse Winterdag. De
Dorpsstraat, het Kerkplein en het Julianapleiri ademen dan van
12.00 tot 17.00 uur volop de sfeer van de komende winter- en kerst-
dagen. Diverse spectaculaire activiteiten zullen er plaatsvinden en
bijna alle winkels zijn op deze zondagmiddag geopend. Daarnaast
zijn er een grote autoshow en een woonshow.

Het dweilorkest Vals Loch uit Bel-
trum, het smartlappenkoor Leed-
vermaak uit Eibergen en de Har-
monicagroep Ruurlo zullen voor
het nodige muzikale spektakel
zorgen tijdens de winterdag. Bij
De Luifel en De Tapperij wordt een
grote hobbybeurs gehouden waar
men volop ideeën kan opdoen
voor de komende winterdagen en
de Kerst. Op het Kerkplein vindt
een spectaculaire houthakkers-
roadshow plaats die door Eric
Jonkman en Marco Mollink uit
Raalte wordt verzorgd. Eetcafé De
Naober organiseert het EK (Eerste
Keer) Boerendarts, terwijl compu-
ter- en internetservicebedrijf Deco-

- com een heuse racewedstrijd
•houdt. Marcel Brunsveld uit Lo-
chem laat in de Dorpsstraat zien
hoe goed hij de trial-motorsport
beheerst. Acteur Winston Post uit
de serie Goede Tijden Slechte Tij-
den is, op uitnodiging van Goud-

smid Annemiek Heppe en Trees
Woonkado's, te gast in Ruurlo,
evenals de veertien midwinter-
hoornblazers van de Midwinter-
hoorngroep Ruurlo die de sonore
geluiden van hun midwinter-
hoorns zullen laten horen. Jan
Antink laat bij Bloemen Groot Jeb-
bink tevens zien hoe men een mid-
winterhoorn maakt. De kerstman
en een levende kerststal ontbre-
ken uiteraard ook niet in het dorp.
Ook is de gerestaureerde Dorps-
kerk die dag te bezichtigen. Kinde-
ren kunnen zich op het Kerkplein
gratis vermaken in een draaimo-
len, op een groot springkussen en
onder begeleiding deelnemen aan
het donderbalspel en rondrijden
op minioars. Op diverse locaties in
het centrum zijn kraampjes inge-
richt waar winterse lekkernijen en
drankjes te verkrijgen zijn. Slijte-
rij Ras organiseert een speciale
wijnproeverij. De folkloregrc

van de Diekhookse Klumpkes uit
Borculo zullen op het Julianaplein
traditionele nieuwjaarsrolletjes
(kniepertjes) bakken. Brandende
vuurkorven zorgen naast een be-
haaglijke warmte tevens voor een
intieme sfeer op straten en plei-
nen. En wie na afloop van de
Reurlse Winterdag nog wil napra-
ten kan terecht bij de après-ski in
café De Tapperij waar de folkgroep
De Sleppers speelt. Bij Eetcafé De
Naober zullen De Daltons onge-
twijfeld voor een gezellige afslui-
ting van de winterdag zorgen.
Kortom, het is zeer zeker de moei-
te waard om zondag 19 december
een bezoek te brengen aan Ruurlo,
hartje Achterhoek!

ORGANISATIECOMITÉ
REURLSE WINTERDAG
Het organisatiecomité van de
Reurlse Winterdag bestaat dit jaar
uit: Marco Groot Jebbink (Bloemen
Groot Jebbink), Mex Hogevonder
(Aiex Schoenen), Rob Dolphijn
(Eetcafé De Naober - 't Reurlse
Snackhuus), Hans Ribbers (café-
restaurant De Tapperij), Enith
Temmink (Decocom) en Eddie ter
Beest (Univé Oost). *

r*T^ w

Goed zaken
doen bij
Ruurlose
autodealers
Tijdens de Reurlse Winterdag is
het bij de plaatselijke autodealers
Autobedrijf Fiat Teger, Citroen
Ruesink, Wolters & Wolters en
Autobedrijf Deunk-Hendriksen
goed zaken doen. Speciale acties
en diverse prijzenstunts zullen bij
de vier bedrijven op zondag 19 de-
cember centraal staan. Tussen
11.00 en 17.00 uur zullen de vier
volop inspelen op de talloze acti-
viteiten die in het centrum van het
dorp plaatsvinden. Zij bieden een
uitermate breed assortiment aan
van occasions tegen zeer scherpe
prijzen. Daarnaast hebben de
nieuwste types een prominente
plaats in de showrooms gekregen.

EK Race
Boerendarts Evenement
tijdens
Reurlse
Winterdag
Tijdens de Reurlse Winterdag wor-
den heuse wedstrijden EK Boe
rendarts gehouden. Plaats van
handeling is het Kerkplein, in de
directe omgeving van Eetcafé De
Naober. Als 'dartborden' worden
voor deze speciale EK (Eerste Keer)
Boerendarts in Ruurlo grote ronde
hooibalen gebruikt. De 'pijltjes'
waarmee normaliter gegooid
wordt, zijn deze keer ingeruild
voor grote hooivorken. Eetcafé De
Naober organiseert het EK Boe-
rendarts in nauwe samenwerking
met de Ruurlose handboogschiet-
vereniging De Gouden Treffer.

bij Decocom
Vorig jaar wilde computer- en
internetservicebedrijf Decocom
tijdens de Reurlse Winterdag een
wedstrijd beeldschermgooien hou-
den. Maar dit initiatief werd op
het allerlaatste moment verboden.
Dit jaar kan men bij Decocom aan
de Dorpsstraat (op de parkeer-
plaats achter appartementenge-
bouw 't Antink) deelnemen aan
een echte racewedstrijd. Zittend in
een racestoel moet men zo snel
mogelijk over een fictief racecir-
cuit razen. Voor de snelste deelne-
mer ligt er een leuke prijs klaar.
Kinderen kunnen zich op de par-
keerplaats vermaken met radio-
grafisch bestuurbare autootjes.

Kerst Inn 2004: 'Zoek licht en vrede'
Zondagavond 19 december
wordt in de prachtig gerestau-
reerde Dorpskerk aan het
Kerkplein in Ruurlo voor de
26ste keer de Kerst Inn gehou-
den, een gezamenlijke kerst-
viering voor iedereen, van
klein tot groot, waarbij niet
van een kerkelijke achter-
grond wordt uitgegaan.

Het thema van dit jaar, 'Zoek
licht en vrede', verwijst naar de
behoefte die we allemaal hebben

om in tijden van verwarring en
strijd troost te vinden, en warmte
en begrip. Muziek kan ons helpen
aan onze gevoelens richting te ge
ven. Daarom wordt iedereen uit-
genodigd om deze Kerst Inn sa-
men met talloze anderen te ko-
men beleven. Medewerking
wordt dit jaar verleend door mu-
ziekvereniging Sophia's Lust, het
Ruurlo's Kamerkoor, kinderkoor
Sing a Song en het Meidenkoor.
Bovendien zal Anneke Wesselink
als soliste optreden. In het pro-

gramma is ook veel ruimte opge-
nomen voor samenzang. De en-
tree en het programmaboekje
zijn gratis. De Kerst Inn wordt in
belangrijke mate financieel ge-
steund door het Ruurlose be-
drijfsleven. De gebruikelijke col-
lecte zal dit jaar geschonken wor-
den aan het Restauratiefonds van
de Dorpskerk waar de Kerst Inn
voor de dertiende maal te gast is.
De Kerst Inn begint om 19.30 uur.
De kerk is vanaf 19.00 uur geo-
pend.

Houthakkersroadshow:
spektakel tijdens Reurlse
Winterdag

De Houthakkersroadshow is
een idee van de Raaltenaren
Eric Jonkman en Marco Mol-
link.

Een paar jaar geleden werkten de-
ze stoere houthakkers nog elke
dag in het bos. Toen het moeilijk
werd om in de bosbouw nog een
goede boterham te verdienen, be-
sloten ze een andere broodwin-
ning te zoeken. De nieuwe weg die
ze insloegen was De Houthakker-
sroadshow. En die sloeg in als een
bom!

Nu trekken de kettingzaagar-
tiesten al een aantal jaren professi-
oneel door binnen- en buitenland
met hun spectaculaire entertain-
men tshow en zijn ze graag gezie-
ne gasten op elk soort evenement.
Dat het zo'n vaart zou lopen had-
den de twee artiesten zelf niet ver-
wacht. In Nederland hebben ze al
op grote podiums, zoals in de Hei-
neken Music Hall en in Ahoy ge-
staan. Ook internationaal timme-

ren ze goed aan de weg. Dat de
houthakartiesten een goede show
in handen hebben, blijkt wel uit
het feit zij Nederland dit jaar zelfs
vertegenwoordigden tijdens de
Chainsaw Carving wedstrijd in
Amerika. De gehele wereldtop van
sculpturenzagers was op deze wed-
strijd aanwezig. Van de 175 deel-
nemers werden Eric Jonkman en
Marco Mollink achttiende. Zondag
19 december tijdens de Reurlse
Winterdag zullen de houthakkers
midden in Ruurlo verschillende
sculpturen en beelden uit een
boomstam maken. De houthak-
kers komen niet alleen, de vrouw
van één van hen komt mee naar
Ruurlo, het Takkenwijf! Zij loopt
door het publiek en nodigt u met
takken uit in haar ruimte te ko-
men. Daar kunt u haar vragen stel-
len over liefde, werk en gezond-
heid. Takkenwijf Jonkman is in
het dagelijkse leven gediplomeerd
paranormaal therapeute. Ze zal
dus geen verhalen verzinnen maar
echt (de) waar (heid) zeggen. Al
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geschreven...

orgeri werd

Verzekeringen

Hypotheken

Spaaradviezen

Pensioenen

Vermogensplanning

Molenlaan 7", Ruurlo, Telefoon (0573) 45 74 10
www.weversfp.nl, info@weversfp.nl

e v e R s
j j n a n c i ë / e planning

Bronkhorst High-Tech B.V. - Nijverheidsstraat 1a, 7261 AK Ruurlo
Te!.: (0573) 458800, fax: (0573) 458808 - www.bronkhorst.com

HAIR
FASHION

DORPSSTRAAT 8 - RUURLO • TELEFOON 10573) 45 15 52

Wij vieren ons

15 jarig jubileum
met feestelijke aanbiedingen in december, o.a.

Verzorgingspakket
(shampoo, conditioner en crème) t.w.v. € 40,- voor

€l57-
•a voor i«cfore klant een /ewk presentje

8 december
Winterse kerst sferen

in restaurant y^venarius
en de Orangerie

Vraag voor informatie onze
kerstplder aan oy kijk op:

www, avenari us , n

APOTHEEK
'T RIKKELDER
't Rikkelder 22, 7261 BE Ruurlo • Tel. (0575) 45 45 22

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag en zondag

8.00-18.30 uur
11.00-14.00 uur
17.00-18.00 uur

WITTEVEEN CALCULATIES
VOOR DE CALCULATIE VAN NIEUWBOUW TOT RENOVATIE

Kantooradres:

Telefoon:
Homepage:

de Venterkamp 4a
7261 AH Ruurlo

(0573) 46 16 01
www.witcalc.nl

Calculaties, tekenwerk en kopieerwerk

de tapperij
R U U R L O

Julianaplein 4, Ruurlo
Telefoon (0573) 452148

Tijdens Reurlse Winterdag
zondag 19 december
vanaf 16.00 uur

de Sleppers

R E S T A U R A N T
Van Slingerland

Lochem - Ruurlo

Dorpsstraat 2,7261 AW Ruurlo
Tel. 0573-451122 Fax 0573-453744

Dorpsstraat 64, 7261 AX Ruurlo, tel: 0573 - 45 04 60
Julianaweg 9, 7241 BM Lochem, tel: 0573 - 25 73 61

Verkoop

• Verhuur

• Reparaties

M A K E L A A R S

LOCHEM

Pi H e i i i l K i i i l s v rji

7 2 4 1 D l l l iH'lu-n

'.l 4-

E i n l i n n ' i l i o i i u i . n l

R U U R L O

W'oonu inkei
l\i i kplcin 20
7201 A/ Kmi.lo
T 037 >> 4") 5 444

www.thoma.nl
LOCHEM • HRUMMCN • DEVENTER • l f HUI F K • GORSSEL • RIJSSI'N • RUURLO

doet je goed

Voor al uw kerstgeschenken

Drogisterij ten Have
Dorpsstraat 31

Ruurlo

ABV
ALBERT BAKKER VIDEO

Professionele
Video- en Multimediaproducties
* Trouwreportages
* Bedrij fsproducties
* Evenementen
* Digitale fotobewerking
* Video naar DVD
* Smalfilm op video of DVD
* Normvertalingen
* Montages amateuropnamen

ALBKRT BAKKKR VIDEO
SPOORSTRAAT 48, 7261 AG RUURLO
TEL. 0573-453172 • FAX 0573-454761

WWW.ABVIDEO.NL

ZONDAG 19 DECEMBER

• Winkels geopend

• Diverse attracties



De Daltons biĵ
De Tapperij en
De Naober
Dit jaar is er tijdens de Reurlse
Winterdag volop live muziek te
horen. Bij De Tapperij zorgen De
Sleppers voor een daverende après-
ski. Onder het motto "Weinig bi-j
huus, altied op pad. Spölt op 't ge-
heur, veur ieder wel wat' spelen
De Sleppers vanaf 16.00 uur onge
twijfeld het café plat met hun veel-
al bekende nummers van onder-
meer Boh Foi Toch en Normaal.

De Daltons doen dat vanaf 16.00
uur bij Eetcafé De Naober. De
band, bestaande uit vijf enthousi-
astejongeren uit Ruurlo en directe
omgeving, staat garant voor een
geweldig feest met een zeer gevari-
eerd muziekaanbod. Er worden
nummers gecoverd, maar ook heb-
ben De Daltons aan een aantal
hun eigen ideeën toegevoegd. Zo
wordt er rock gespeeld, maar ook
nederlandstalige hits en oudjes
worden vol overgave gebracht. Je
kunt bij De Daltons even lekker he-
lemaal uitje dak gaan!

straties
Marcel
Brunsveld
Marcel Brunsveld uit Lochem zal
tijdens de Reurlse Winterdag di-
verse trialdemonstraties verzor-
gen. Trial is de meest kunstzinnige
vorm die de motorsport kent. Het
is balanceren en evenwicht zoeken
op de motor waarbij de motori-
sche snelheid niet van belang is.
Bij trial worden de meest onvoor-
stelbare hindernissen bedwongen.
Daarvan zal Marcel Brunsveld di-
verse staaltjes laten zien. Bruns-
veld begon op elfjarige leeftijd met
de trialsport en niet zonder succes.
Hij werd maar liefst viermaal
Nederlands jeugdkampioen. Hij
verzorgt al meer dan zestien jaar
demonstraties in heel Nederland.
Tijdens de Reurlse Winterdag laat
hij enkele spectaculaire stunts
zien met ondermeer jumps (met
en zonder schans), wheelies (zowel
op het achter- als het voorwiel) en
burnouts op het dak van een auto.
Daarnaast zal hij diverse obstakels
zoals bielzen, pallets, haspels en
betonnen duikers bedwingen.
Brunsveld zal letterlijk en figuur-
lijk het publiek bij zijn show be
trekken.

publiek
tijdens
Reurlse
Winterdag
'Valse Loch' is een dweilorkest dat
muzikaal van alle markten thuis
is. Het orkest komt uit het mooie
en gezellige plaatsje Beltrum waar
men apentrots is op de muzikan-
ten. Ondanks het nog niet zo lange
bestaan heeft 'Valse Loch' al een
behoorlijke naam opgebouwd en
heeft men al vele successen be-
haald tijdens menige dweilor-
kestwedstrijd.

'Valse Loch' is eigenlijk één grote
familie. De leeftijd van de leden va-
rieert van 18 tot boven de 50 jaar.
Muziek is voor de muzikanten een
uitlaatklep om even het dagelijkse
en drukke leventje te ontvluchten
door lekker muzikaal te ontspan-
nen.

Tijdens de Reurlse Winterdag zal
"Valse Loch' zich op diverse loca-
ties laten horen en zien.

En wel met de Reurlse winterdag op zondag 19
december om 14.00 uur. Daar komt hij op uit-
nodiging van goudsmid Annemiek Heppe de
trekking doen van een prijsvraag.

Winston Post speelde tot voor kort de rol van Ben-
jamin in GTST.

Nu promoot hij de exclusieve lijn van het horloge
merk dat Anruemiek verkoopt. Voor Annemiek een
goede reden om Winston voor de Reurlse winter-
dag uit te nodigen en daar een actie aan te verbin-
den. Ze is van plan om goed uit te pakken.

WAT IS DE BEDOELING?
Bij Annemiek in de winkel aan het Kerkplein lig-
gen prijsvraagformulieren klaar. Deze kunnen tot
vrijdag 17 december ingeleverd worden in de win-
kel. Er wordt een selectie gemaakt van goed beant-
woorde vragen en leuke originele slagzinnen. Zij

verloot hierbij 3 exclusieve horloge's. De eyecat-
cher is het uurwerk. Een klassiek analoog quarts
uurwerk ingezet met swarovsky kristal ter waarde
van €299.= per stuk.
Bekende Nederlanders dragen deze horloge's al.
Zoals Inge de Bruijn, pop-rock chick Kim Üan van
de Mey, actrice Lieke van Lexmond en Fajah Lou-
rens uit GTST, Patty Brard en Kelly .De modieuze
lijn is er ook voor mannen. Net zo sprankelend als
de vrouwen collectie.maar toch stoer en robuust.
Winston Post, Gorden en Winston Gerstanowitz
dragen hem al.
Een goede reden om eens in de winkel te komen
kijken.

Kom 19 december om 14.00 uur naar het Kerk-
plein, waar niet alleen de trekking plaats vindt,
maar waar ook Winston Post een uurtje blijft om
handtekeningen uit te delen en wie weet, kom je
ook met hem op de foto.

'Leedvermaak'
laat opnieuw
van zich
horen
Ook dit jaar zal het mannenkoor
'Leedvermaak' uit Eibergen weer
te horen zijn op de Reurlse Winter-
dag. De oprichting van 'Leedver-
maak' ligt nog niet zo ver achter
ons. Het koor werd op initiatief
van dirigent Joop Dijkman in april
2003 opgericht. De naam 'Leedver-
maak' is een samenvoeging van
'leed', het Achterhoekse woord
voor 'lied' en van 'vermaak', ple-
zier en schik hebben in. En het
moet ook in deze betekenis wor-
den gezien. Leedvermaak is dus
het plezier hebben in en met mu-
ziek. De doelstelling van het koor
is om volgend jaar in een overvolle
Amsterdam Arena te staan met
Frans Bauer in het voorprogram-
ma. Maar eerst komen de Eibergse
mannen naar Ruurlo om uit volle
borst tijdens de Reurlse Winterdag
hun smartlappen te laten horen.
'Leedvermaak' heeft vrij recent
een tweede cd uitgebracht.

Wijnproeverij
bij Gall &
Gall
Tijdens de Reurlse Winterdag hou-
den Jan en Jannie Ras en Jolanda
Uenk-Ras van Slijterij Ras aan de
Wildenborchseweg in de wijnkel-
der van de slijterij een doorlopen-
de wijnproeverij. Met de feestda-
gen in het vooruitzicht is het
steeds weer een kunst om bij fees-
telijke gerechten de juiste wijn te
serveren. Kom proeven en overtuig
uzelf van de verschillende moge
lijkheden die Gall en Gall u biedt.

Laat u verleiden en proef de
Kerstsfeer bij De Wonerij
De Wonerij straalt nu een hart-
verwarmende Kerstsfeer uit
met de mooiste accessoires en
met meubelen in een landelijke
stijl met zowel romantische als
kubistische modellen. Wisse-
lende collecties - naar eigen
idee samengesteld - zorgen
voor de perfecte ambiance tij-
dens de komende feestdagen.

Verder biedt De Wonerij een grote
collectie raambekleding en tapij-
ten van bekende merken. Vele
kleuren zijn mogelijk: van warm
rood tot fris limoen of naturel.
Óók kunt u er terecht voor harde
vloeren, voor zowel romantische,
klassieke en moderne interieurs,
Waarbij weer een passend karpet
te combineren is. Net als in de kle-
dingsector veranderen ook in de
woningtextiel de kleuren mini-
maal twee keer per jaar. Wil men
in de wintermaanden een warmte
creëren met b.v. een dik gordijn,
met de lente of zomer heeft ieder-
een vaak een voorkeur voor lichte
stoffen of de zogeheten inbetwe-
ens. Meestal is het een combinatie
van "slim"combineren en/of dur-
ven te veranderen. De Wonerij
geeft u daarbij graag geheel vrij-
blijvend advies, óók bij u thuis.
Op het gebied van "lekker sla-

pen"kunt u eveneens bij ons te-
recht. Voor een goede matras, ledi-
kant of boxspring (van o.a. de be
kende merken als Pullman en Nor-
ma) kunnen wij u vakkundig advi-
seren. En... U maakt uw ledikant of
boxspring kompleet met een keu-
ze uit het grote assortiment dek-
bedovertrekken.

Het is leuk om te zien, dat roman-
tische aspecten losgekoppeld kun-
nen worden van klassiek, en dat
zij zo een geheel eigen thema vor-
men. Romantiek wordt op deze
wijze steeds hipper. De nieuwe
landelijke woonsfeer van uw huis
verwordt hierdoor tot een "veilige
haven:".
Woonmode moet volgens Willem
en Lia vooral een inspiratiebron
zijn. De klant kan er uithalen, wat
het beste bij zijn of haar eigen in-
terieur past, waarbij het ene as-
pect meer zal aanspreken dan het
anderen. Bij de Wonerij wordt er
naar gestreefd om de nieuwe in-
richting van de woning een écht
thuisgevoel naar volle tevreden-
heid te bezorgen.

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo
Tel.: 0573-451239
internet: www.wonerij.nl



Ondernemers Vereniging

Mannenmode

McGregor

Arrows

Camel Active

New Bondstreet

Tenson

Brax

Frans Molenaar

Ledub

U I T V E R K O O P
t/m

50% korting

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

Damesmode

Basler

Delmod

Frankenwalder

Gerry Weber

Rosner

Articles
Gardeur

Olsen

Seda

t
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W// wensen M
Prettige feestdagen

Zoals we de
oliebollen met de

Reurlse Winterdag
maken,

zo zullen ze met
Oud en Nieuw ook smaken.

OLIEBOLLEN:

per stuk € 0,60

11 voor € 6,-
brood- en

banket-
bakkerij

Dorpsstraat 3 - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 13 86

BEPAAL ZELF UW KORTING!

*

* Met voor aanbiedingen
of afgeprijsde artikelen

ALLEEN OP ZONDAG 19 DECEMBER 2004

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 4 • 7261 AW Ruurlo • Tel. (0573) 45 30 70

Warmte in deze donkere dagen

verstuur je met een kerstkaart
van:

brunc

Kerstkaarten

vanaf € l ,OO per doos

p o s t k a n t o o r
vww.bruna.nl • altijd actueel
Zuivelweg 1, 7261 BA Ruurlo - Tel. (0573) 45 12 63

ij Besse//>jA Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39

Ruurlo-Tel. (0573) 47 16 53

Reurlse
Winterheerlijkheden

Proefstol met echte amandelspijs € AI •«.PO

Saucijzenbroodjes 5 stuks € 4>4O

5 halen = 4 betalen
Even bijkomen en genieten van een heerlijk

kopje koffie met een plakje stol.

WINSTON POST
Zo. 19 december bij Goudsmid

Annemiek Heppe aan het Kerkplein 2
Ruurlo

c ren aan de kassa
Kn win • • D(M I.w.\. UW.

Tijdens de'Reurlse Winterdag'
kunt u uw stofzuiger laten testen hoe de

zuigkracht is, met de Miele zuigkracht tester.

Tevens organiseren we een wedstrijd

wie het hardst kan blazen, hiervoor hebben we

leuke prijsjes en natuurlijk ontvangt u ons

RELATIE GESCHENKJE

Dus tot 19 december

van 11.00 tot 17.00 uur
Borculoseweg 9

7261 BG Ruurlo

(0573) 45 13 64

DE iSPANNEVOGEL

Dé gelegenheid om bij ons binnen te lopen
om eens te zien wat wij ü kunnen bieden

voor de inrichting van uw woning
Deze advertentie is daarvoor véél te klein!

De Spannevogel heeft voor u:
meubelen, slaapsystemen, tapijten,

laminaat, parket, gordijnen,
vitrages, zonwering, rolluiken.

Kom op 19 december kijken in onze
Ruurlose showroom.

Van 11 tot 17 uur staat de koffie klaar!

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

m ING .K)

kunt u

bankieren én
internetbankleren?

Waar kunt u gratis internetbankieren?

Het is handig om vanuit huis bankzaken te doen. En dat kan

met Regio Bank internetbankieren. Deze dienst bieden wi| zelfs gratis.

Maar bi| ons kunt u ook gewoon nog altijd even binnenlopen. Voor al

uw bankzaken. Want bij Regio Bank, onderdeel van de INC Groep, kunt

u nog rekenen op een persoonlijke, goede service. Wij hebben ruim 450

kantoren, gevestigd bij zelfstandig adviseurs. Kom eens langs, u bent

administratie en adviesburo
Ruurfo, Kerkstraat 2 Zutphen, Spittaalstraat 54 regiobank@schroerruurlo.nl
Tel. 0573-451485 • Fax 0573-453778 Tel. 0575-513669 • Fax 0575-513655 www.aaschroer.nl / www.regiobank.nl



EINDE JAARS VERKOOP

••

BATAVUS
GAZELLE

GIANT'
KOGA M1YATA

SPARTA
NU KOPEN - HONDERDEN EURO'S VOORDEEL

20% KORTING OP ALLE MODELLEN VAN 2004
25 % korting op alle overjarige kinderfietsen.

Door inruil verkregen zeer mooie occasions

OP=OP

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

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 00

www.fokkinktweewielers.nl

Met de Kerst kado's bedenken
is oen hele k lus .
In gulop naar Stegenun «.lus
Hier v i n d t u ook de/c kado '*
voor een k le ine pr i j s
l :n dit scheelt de Kerstman dus
een hele reis.

VOOROEIIGEKEUS
EWTF.NGIOS

DECEMBER 2003

•

fïci^^
EURA
mcuoi ics
Installatiebedrijf Slegeman BV

ai:.? 7 2 6 1 A V Ruurlo
4M 4 1 4 i

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

pisQus
UW H U I S D I f M f N 9̂H 9̂* S P f C I A A L Z A A K

Dierenspeciaalzaak

van Aalst
Rembrandtlaan 3, Lochem, tel. (0573) 25 10 36

Dorpsstraat 80, Ruurlo, tel. (0573) 45 35 64

Diverse winter aanbiedingen

Eerste klas voer,
vetbollen,

pindaslingers,
vogelhuisjes,

voederplanken,
en nog veel meer !!!

Help de vogels
de Reurlse winter door.

HOijSLAG
' RUURLO

wenst u

jprettige

feestdagen!

Bij ons tijdens de 'Reurlse Winterdag'

Dus loop even
bij ons binnen!

Borculoseweg 9

7261 BG Ruurlo

(0573) 451364

Decocom
Tijdens de winterdag 2004 organiseert Decocom

een groot race evenement

op groot scherm

Tevens is er een race met radiografisch bestuurbare Formulel auto's

Tevens een Demonstratie met Windows XP Media Center:

VK

DE WONERIJ in Kerstsfeer

"Reurlse Winterdag in Ruurlo Zondag open
19 dec. van 11.00 tot 17.00 uur

De f r r. •.! il il ge n s t a a n \v i - r r v o o r <!.-

d i - i i r . ili- t r ni ( > « • ralu ur Haa l t , klru-

rrn v i- r a n dr r r n r n w i j t r r k k r n

w t- er in cf r <• n mr «T mi/, r hui / , rn in.

Dr k .1 a r >f n s l j i in «m- Ir l o n k . l. 11

rn l i i ' l houl l > r a i i d t k 11 r 1 1 r rr n il in

dr i> p r n II ;i . 1 1 il ..... l ) .1 n /, i t I I il l K

l i r f l ic lilicr v « ii s f e e r v o l » o n r n l > i j

Dr Won , r i j goed. Comfort . l l . r l r

f a u t rui Is r n h l inken, s a l o n t a f e l s .

s m a a k v o l l e e e l l l o e k r n r n il rr s s o i r s

/.i j 11 s Ir r 11 l s v oor her l d r n . V o o r II»

l a a Ml d r e o ra l ie . \ l o r r l> r il «• k k i II n o f

v e r l i c h t i n g h e n t u l i i j De \ V o n e i i j

aan he t j u i s t e a d r e s . K o m l n /. e l f

o \ e r t II ! ( • « • II v a 11 O l l / e r o l l e r l i e met

s fee r m a k e 11 d e a e ( - e s s o i re s x o o r een

p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in n w h n i s .

moneni (om n(cel

DE WONERIJ
? Groenloseweg 9, Ruur lo
wonen (0573) 45 12 39, www.wotier i j .nl
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Woönshow Kerst-
our:-;

Luifel

Gerestaureer-
de Dorpskeik
RUI t do

De
Spannevogel
Evenals bij De Wonerij vinden tij-
dens de Reurlse Winterdag woon-
shows plaats bij Meek's Meubelen
aan de Domineesteeg en Meubel-
en Tapijthuis De Spannevogel aan
de Dorpsstraat. Tijdens de woon-
shows is een uitgebreid assorti-
ment meubels, tapijten en woon-
decoraties te zien en te koop. Ook
worden de nieuwste meubel- en ta-
pijtcollecties gepresenteerd. De
Reurlse Winterdag is dan ook bij
uitstek de gelegenheid om de
nieuwe collecties te komen bekij-
ken.

en De Tapperij -s opengesteld
Voor de Reurlse Winterdag heeft
Dim Schepers uit Ruurio een grote
Kerst-hobbybeurs georganiseerd in
de zalen van partycentrum-restau-
rant De Luifel en café-restaurant
De Tapperij. Ruim vijftig hobby-
isten uit Achterhoek en Twente
zullen uitgebreid hun hobby's de-
monstreren en tentoonstellen.
Naast talloze kerstkransen, kerst-
decoraties, boeketten, kaarsen,
kerstkaarten, kerstversieringen,
sieraden, houten speelgoed, pop-
penkleertjes, houtsnijwerk en
schilderijen, zullen ook porselein
en vele andere hobbyartikelen te
zien en volop te koop zijn. Kom ge-
woon tijdens de Reurlse Winter-
dag even De Luifel en De Tapperij
binnenlopen voor een prachtige
kerstversiering, een mooi kerstca-
deau of gewoon voor de gezellig-
heid. De toegang tot de beurs is he-
lemaal gratis!

De onlangs gerestaureerde Dorps-
kerk heeft tijdens de Reurlse
Winterdag haar deuren wagen-
wijd open voor het publiek. Tussen
13.00 en 16.00 uur kan iedereen
binnenlopen om de prachtig ge-
restaureerde kerk te bezichtigen.
Op gezette tijden zal het orgel
door verschillende organisten be-
speeld worden. Het Bijbelgenoot-
schap en de Zendingscommissie
van de kerk hebben een informa-
tiestand ingericht. Verder kunnen
er nieuwe ansichtkaarten van de
Dorpskerk gekocht worden. De op-
brengst van de kaarten, evenals
die van koffie en koek die te koop
zijn, komen ten goede aan het
restauratiefonds van de kerk.

na ee
grote verT5S!̂ B^ 5̂ï zijn win-
kel een nieuwe vuurwerkop-
slagplaats die volledig aan de
nieuwste eisen voldoet. Deze
bunker maakt de verkoop van
vuurwerk ook dit jaar weer mo-
gelijk.

In 1999 heeft Fixet Ruurio de ver-
koop van vuurwerk van speelgoed-
winkel Brinkerhof overgenomen.
Herman Brinkerhof zal met zijn
ervaring van bijna veertig jaar ook
dit jaar de vuurwerkverkoop bij
Fixet Ruurio verzorgen. Hij heeft
samen met Joke Lowik van Fixet
Ruurio prachtige pakketten sa-
mengesteld. De vuurwerkcollectie
is vooral toegespitst op de verkoop
van siervuurwerk waarvan de Dy-
nasty-collectie volgens Briukerhof
ecu mooie en kwalitatief hoog-

eze bevat mooie pak-
ketten met daarin zowel pijlen als
potten of een combinatie van die
twee. Daarnaast is er een aantal ac-
tie-artikelen waarmee u voor een
klein prijsje een knallend en spet-
terend resultaat krijgt. Tijdens de
Reurlse Winterdag zal Fixet Ruur-
io met een speciale vuurwerkactie
op de markt staan. Zie hiervoor de
advertentie in dit blad. De verkoop
zal ook dit jaar weer plaatsvinden
op de laatste drie dagen van het
jaar. Verkoop is uitsluitend aan
personen van 16 jaar en ouder toe
gestaan. De winkel is geopend van
half negen tot acht uur 's avonds.
Voor de verkoop is de zagerij ver-
bouwd tot een ware vuurwerkwin-
kel. Natuurlijk kunt u dan in de
winkel gewoon terecht voor de ar-
tikelen en service die u van Fixet
gewend bent.

Tijdens de open (koop)zondaq van 19 december
in Ruurio bent u van 11.0O tot 17.OO uur van harte

welkom bij onderstaande autodealers in Ruurio!

autobedrijf teger b.v,
Ruurio: Stationsstraat 18, tel. 0573 - 45 14 26

www.fiatteger.nl

RUESINK
CITROEN RUURLO - ENSCHEDE - DOETINCHEM - ZUTPHEN - GOOR

Ruurio: De Venterkamp 11, tel. 0573 - 45 20 04
www.ruesink.nl

Autobedrijf
Deunk-Hendriksen

Ruurio: Groenloseweg 13a, tel. 0573 - 45 27 43
www.deunkhendriksen.nl

Keuze uit meer dan 30O occasions!



Kleine zelfstandige...

Klein PENSIOEN? G R A T I S
OGENTEST

Tijdens de Reurlse Winterdag

N? DOEN!
Kijk op www.pensioenkijker.nl

Deze oproep wordt u aangeboden door AT Pensioenmanagement
in de hoop uw pensioenbewustzijn te vergroten. Wilt u nadere
informatie of heeft u een specifieke vraag, dan stellen wij het op
prijs als u contact met ons pensioenadviesbureau opneemt.

Tel. 0573 22 11 47
Fax. 0573 43 08 06

info@atpensioenman.nl
www.atpensioenman.nl

Snackbar / Cafetaria

Tevens Eetcafé

Openingstijden:
Woensdag tot en met maandag
van 12.00 tot 24.00 uur

Zuivelweg 8, 7261 BA Ruurlo
Tel./fax (0573) 45 26 94

www.snacksvanjos. nl

SPOORSTRAAT 14 - RUURLO
WWW.WOLTERS-WOLTEKS.NL

Tevens 10% KORTING
op al uw aankopen

HETZEL
Opticien - Juwelier

Borculoseweg 3-5 • tel. (0573) 451203 • Ruurlo

0573-451801

Saddle-leer
staat garant voor

puur natuur!
Sadcllr is c-r-r i 1.4 tot

1,6 mm. dik •.(irn-nli -

kwali t ' - i t . Hri i-, in r'»

natuurlijke <st«»t bewerkt,

leeft.

Meek's Meubelen
IUUI1O

M V (0573) 45 23 «9
VOKOfN

Mnft M.ubllin. 7,000 m1 lon<M* wow. «n
12 Tilifaan (0575) SS 18 W

LMV

OOSTERHAVE
makelaars o.z.

Ruurlo
Stationsstraat 12
M. 0573 -47 19 91
Markaio
Burg. de Beaufortplein 13
tel. 0547 - 36 36 36

Voor ons actuele aanbod, zie onze site:
WWW.OOSTERHAVEIIAKELAAR8.NL

TJNTVÉV-X VERZEKERINGEN l J

Daar plukt ü de vruchten van!

• Verzekeringen

• Hypotheken

• Makelaardij

Univé Oost - «d. (054?) 30 ?o oo

Markelo, Burg. de Beaufortplein 13 • Ruurlo, Stationsstraat 12

Lochem, Graaf Ottoweg 18 • Delden, Langestraat S

www.univc.nl

AUTOMATISERING
SPOORSTRAAT 6A
7S61 AE RUURLO

WWW.CTBAUTOMATISERING.NL

Wij zijn gesloten tijdens de 4
maar bezoek onze stand op het Kerkplein

Fixet Ruurlo
De Venter ka m p 10
7261 AH Ruurlo
0573 45 36 35JE M A A K T HET MET F IXET

Kerkplein 30 • Ruurlo • tel. (0573) 45 15 32

Presenteert met de winterdag
Rock uut de ACHTERHOEK

DE DALTONS
Aanvang T 6.00 uur



Café - Restaurant - Zalen

'<De keizers fyoon '
voor af uiv bruiloften & partijen

motmmQeert & Ibe van 'Tuit
'Dorpsstraat 15

td. (0573)451416

Glas-, Schilder-
en wandafwerking

SMEELEN
S C H I L D E R W E R K E N

Ventersteeg 2 • 7261 RP Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 25 • Fax (0573) 45 18 18

RlIrouncJ Troclo Osntro

Autodemontagebedrijf

G. Dijkman
06-53 4178 49

Tel. +31 (0) 573 - 45 20 88
Fax. +31 (0) 573 - 45 20 80

Bleumkeskamp 10
7261 AR Ruurlo (nl)

WWW . ATC - NL NL

LU

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een goed 20O5

Salon Marie Louise
Tel.(0573)451568

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

Kom kijken naar

in Winterse sferen

* Leuke cadeau-artikelen

* Kerstarrangementen

* En natuurlijk kunnen wij ook iets bijzonders

van uw eigen vaas of schaal maken

JOKA BEHI

HEINHUIS
IJZER- EN METAALHANDEL

CONTAINER SERVICE

Spoorstrapt 78 - 7261 AC Ruurlo
T.I./Fax 0573 - 453945 Autot*!. 06 - 53105086

Bouwbedrijf
Hukker

BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

NVOB

BOUW
GARANT

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

Barchemseweg 38 - 7261 DD Ruurlo
Tel.: (0573) 45 25 25 - Fax: (0573) 45 25 19

Tijdens de Reurlse Winterdag
ligt er voor elke klant

een leuke attentie klaar
*Bij min. besteding van € 15,-

www.focusfashion.nl

HANDELS-
DRUKWERK
BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN
ETIKETTEN - KETTINGFORMULIEREN

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJS

studio Contact

Barchemseweg 7

7261 DA Ruurlo

Tel. (0573) 45 12 86

Fax (0573)47 14 02

PART. ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (24 pers.)

Fam. G. Meulenveld
Ruurloseweg 1, 7136 MC Zieuwent

tel. (0544) 35 15 09

Groot Jebbink
?261 AV Ruurlo te\

Met de Reurlse Winterdag
een magnus bokaal

van €£#& voor € 7,45
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