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Geslaagd en gevuld restauratieconcert
Vrijdagavond 15 december kon-
den mensen uit de gemeen-
schappen van Vierakker, Wich-
mond en ver daarbuiten genie-
ten van een uitstekend concert
in de goed gevulde parochie-
kerk van Sint Willibrordus in
Vierakker.

De parochiekerk staat op de no-
minatie om gerestaureerd te wor-
den maar moet daar wel de nodige
gelden voor op tafel leggen. De res-
tauratie gaat 3,6 miljoen gulden
kosten, waarvan 1,2 miljoen door
de kleine kerkgemeenschap opge-
bracht moet worden. Een van de
activiteiten waarmee de restaura-

Verschijning

eind 2000
Weekblad Contact komt

eind 2000 iedere week bij u
in de bus.

Voor het aanleveren van
berichten en advertenties

verzoeken wij met de
volgende tijden voor

aanlevering rekening te
houden.

Edities Warnsveld en
Hengelo (Gld.)
voor week 52:
copy inleveren

woensdag 20 december
voor 12.00 uur.

Edities Ruurlo en Vorden
voor week 52:
copy inleveren

donderdag 21 december
voor 12.00 uur.

Contact verschijnt in deze
week op 28 december.

Edities Warnsveld en
Hengelo (Gld.)
voor week 1:
copy inleveren

woensdag 27 december
voor 12.00 uur.

Edities Ruurlo en Vorden
voor week 1:
copy inleveren

donderdag 28 december
voor 12.00 uur.

De redactie

Mevr. Bonga overhandigt de heren Weevers de eerste fles wijn.

tiecommissie aandacht probeert
te vragen voor de prachtige kerk
temidden van de bossen was het
concert van vrijdagavond jongstle-
den. Het Eibergs Mannenkoor, het
Vordens Mannenkoor en het pa-
rochiekoor van de Sint Willibror-
dusparochie verleenden medewer-
king aan dit concert waarmee ie
der al wat in de kerstsfeer werd ge
bracht.
Na de openingswoorden van de
voorzitter van de restauratiecom-
missie dhr. Bouwmeister opende
het Eibergs Mannenkoor het con-
cert met Milost Mira van de com-
ponist Bortnjanski. Het koor on-

Kerstwandeltocht
Kranenburgs
Belang

Zondagmiddag meldden zich veel
wandelaars bij pannenkoekrestau-
rant Kranenburg om de kerstwan-
deltocht te lopen, die was georga-
niseerd en uitgezet door het be
stuur van Kranenburgs Belang.

Het mooie weer, de omgeving, en
de klanken van de midwinter-
hoornblazers maakten er een
fraaie wandeling van.

Onderweg werd er bij Schilders-
bedrijf Peters een hartversterker-
tje gebruikt, en een lekker hapje
van bakkerij Fred Bosvelt aange
boden.

Weer terug bij pannenkoekrestau-
rant Kranenburg stond er een
heerlijk, en door de fam. Kemper-
man goed verzorgd, stampotten-
buffet klaar.

der leiding van dirigent Emile En-
gel bracht kundig en beheerst en-
kele liederen ten gehore van Oost-
Europese origine. Vooral de jonge
solist Ole Nieling maakte indruk
door zijn vertolking van Jesus chez
les Bretons en een Frans Ave Maria
dat de katholieken onder het ge
hoor beter kenden als 'Als ik een

De jonge solist Ole Nieling.

klokje was.' Een spontaan en
warm applaus was de prijs en be
moediging voor de sopraanstem.
Mochten de mensen door de voor
velen onbekende liederen nog niet
zijn doordrongen van de kerst-
sfeer, dan zou het parochiekoor
Sint Willibrordus hen daar wel bij
helpen. Het koor verkoos boven op

het voor hen vertrouwde doksaal
te blijven voor de kerstliederen 'O
du fröhliche' en Transeamus'. Om
de kerstsfeer toch bepalend te la-
ten zijn voor dit concert zongen /ij
het hele kerstevangelie met afwis-
selend koor en solist als een soort
scharnierpunt in het concert. Het
20 leden tellende gemengde koor
stond onder leiding van dirigent
Ron Holtslag.
Het Vordens Mannenkoor onder
leidingvan Frank Knikkink mocht
het concert afsluiten. Spannend,
omdat de dirigent nieuw is voor
het koor. Zij wisselden bekende
kerstliederen zoals 'Es ist ein Ros
entsprungen', af met 'Harodil se
Kristus Pan'. De volle en gevulde
zang doet een goede toekomst van
het koor met de nieuwe dirigent
vermoeden. Het mannenkoor ein-
digde toepasselijk met 'Stille
Nacht'.
Na afloop van het concert werd de
fam. Weevers in het zonnetje ge
zet. Drukkerij Weevers uit Vorden
had spontaan aangeboden om de
nieuwsbrieven te verzorgen en
aandacht te schenken aan de aktie
in het weekblad Contact wat een
goede steun in de rug is. De voor-
zitter Bouwmeister gesteund door
de aktieve mevr. Bonga overhan-
digden de heren Weevers de eerste
fles wijn en een bos bloemen voor
de echtgenotes.
Daarna was er gelegenheid om na
te praten in het naast de kerk gele
gen Ludgerusgebouw; tevens kon
men de verschillende artikelen ko-
pen die de restauratiecommissie
ter verkoop aanbood zoals wijn. Ie
pels, kerstkaarten en prenten. Een
concert, de Vierakkerse kerk lijkt
er geknipt voor!

23-24-25-26
ALARMNUMMER POLITIE AMBUIANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 december 10.00 uur ds. H. Westerink;
19.30 uur Kinderkerstfeest; 23.00 uur ds. D. Wes-
terneng m.m.v. muziekver. "Sursum Corda" en
het koor Interchrist.
Maandag 25 december Kerstmorgen 10.00 uur ds. M.
Beitier, gezinsdienst, na afloop koffiedrinken in
de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 december Kerstavond 21.00 uur ds. A.
Hagoort, m.m.v. kerkkoor.
Maandag 25 december Kerst 10.00 uur ds. A. Hag-
oort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 december (4e Advent) 10.00 uur ds. D.
Westerneng; 19.30 Kinderkerstfeest in N.H. kerk;
23.00 uur Kerstnachtdienst in N.H. kerk. Voorgan-
ger ds. D. Westerneng. Medewerking verlenen mu-
ziekver. "Sursum Corda" en het koor "Interchrist".
Maandag 25 december Ie Kerstdag 10.00 uur ds. D.
Westerneng.

RJK. kerk Vorden
Zondag 24 december 22.00 uur Eucharistievie
ring, Nachtmis m.m.v. 30+ koor.
Maandag 25 december 10.00 uur Eucharistieviering,
Kerstmis m.m.v. Cantemus Domino.
Dinsdag 26 december 10.00 uur Kerstmusical m.m.v.
Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 december 17.00 uur eucharistievie
ring.
Zondag 24 december 19.00 uur Gezinsviering;
21.00 eucharistieviering.
Maandag 25 december 9.30 eucharistieviering.
Dinsdag 26 december 10.00 Woord-/Communie-
dienst.

Weekendwacht pastores
24-25 december G. Simons, Borculo, tel. (0545)
271383.

Weekenddienst huisartsen
23-24-25-26 december dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
telefoon 552432.

Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur.
U kunt dan bellen (zonder afspraak) komen of een
dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg.

Tandartsen
23-25 december W.F. Haccou, Vorden, telefoon
(0575) 551908.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag
en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het SpittaaL, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 1930
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30. 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te lo-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochern, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 830 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je iiilp/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) infö/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55341)5.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Oudorcn (M.B.v.O.j Gymnastiek, sport'en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

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

• Met ingang van 1 januari
2001 gaat de familie D. Wesse-
link 't Weezenloo' Warnsveld
verhuizen naar Burg. Gallee-
straat 41, 7251 EA Vorden,
tel. 0575-521085

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

• Hé Duikboters! 20 x Palm,
3 x bal mayo . . . hoofdprijs!
Fred F. te V.

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

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

• Te koop: kerstbomen.
Weulen Kranenbarg, Ruurlose-
weg 45, Vorden

• Biljartvereniging 't Proathuus
organiseert op oudejaarsdag
zondag 31 december: potbil-
jarten, balerospel, dart en. Er
zijn vele leuke prijzen beschik-
baar. Aanvang 14.00 uur 't Proat-
huus, Linde

• Kinderkerstfeest (19.30
uur) en Kerstnachtdienst
(23.00 uur) op 24 december
2000 in de Vordense dorps-
kerk te horen via streekradio
Achterhoek FM. Te ontvangen
op FM 105.4 MHz. (Vorden),
FM 107.1 MHz. (Ruurlo), kabel
beide gemeenten 87-5 MHz.
(Mariënvelde 98.4 MHz.)

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

Kijk voor
meer

nieuws
op:

Burg. Galleestraat 12
Telefoon 0575-551391

Gaat per l januari 2001 verder
als gesloten wijnhuis onder de naam

W I J N K O P E R S

JANSSEN VAN LOON
Veerweg 8 • 7213 EB Gorssel

[T] 0575-490936
[F] 0575-490939
[M] 0621541428
[E] wjvloon@wijnkopers.nl

VANAF 3e KERSTDAG
TOT OUDJAAR
UITVERKOOP
VAN AL HET

GEDISTILLEERD
EN VELE ANDERE

PRODUCTEN
TEGEN ABSOLUTE

BODEMPRIJZEN

Wij danken al onze klanten voor het
in ons gestelde vertrouwen

en wij hopen hen in de toekomst
te kunnen blijven bedienen

met onze eersteklas wijnen en ports.

FAMILIE VAN LOON

Kerstvlaai
>95

Slagroomschnit

f «T

Heerlijke kerststallen
rijkelijk gevuld met noten, rozijnen

en 100% amandelspijs

.vanaf

Wij wensen u
prettige Kerstdagen.

Denkt u er aan om uw bestellijst in te leveren?

Echte Bakker *•
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

Oh.. .
denneboom.

bak maar lekker veel:
GOUDREINETTEN
2 kilo
veldverse:
BROCCOLI
per struikje

de allerlekkerste stoofpeerties:
GIESER WILDEMAN
iVzkilo
een lekkere feestvrucht:
UTCHI'S
250 gram

398
098
398
198

recept van de kerstman:
KERSTTAKJESSALADE
200 gram

vol verschillende paddestoelen:

HEKSENMIX
200 gram

een dessert met kerstallure:
GLÜHWEINDESSERT
200 gram

dagvers gekookte:
MINI-KRIEUJES
500 gram

298

398

398
298

Wij wensen u hele fijne
Kerstdagen en een
vitaminenjk 2001!

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3 • Vorden

Telefoon 0575-551617
Aanbiedingen week 51



Wij zijn ontzettend blij met de
geboorte van onze dochter

Benieke

Zij is geboren op 13 december
2000, weegt 3240 gram en is
49 cm lang.

Rob en Jolanda
Pannekoek Loois-
Stokkink

Irenelaan 12
7261 BV Ruurlo
Telefoon 0573-453757

Dolblij zijn we met de geboor-
te van onze dochter

/sa Josje

Isa is geboren op 14 decem-
ber 2000 om 03.10 uur.

Lisette Spithoven en
René Kettelerij

Bronkhorsterweg 22
7221 AC Steenderen

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

We hebben 't afgelopen jaar
weer geweldig in de toekomst

kunnen investeren.

jra Bedankt!&Êfa>
9

Nede

' A "
' MJÉ KANKERBESTRIIDING

G I R O 2 6 0 0 0

rlandse Kankerbutrijding/KWF, Sophialaan 8,
BR Amsterdam Telefoon: 020 5 700 500 g*
i«t: www.kank.rlKltrlidin9.nl

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

21 december
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Zeer onverwacht is uit onze familiekring weggenomen
onze lieve schoonzuster en tante

HENDRIKA JENNEKEN WOLTERS
ECHTGENOTE VAN B. RIETMAN

op de leeftijd van 71 jaar.

Warnsveld:

Zutphen:

Vorden:

Voorst:

Wichmond:

Vorden:

Vorden:

Vorden:

Voorst, 11 december 2000

H.J. Rietman t
HJ. Rietman-Oortgiesen

G. Rietman t
J.H. Rietman-Hesselink

Joh. Rietman
"J.G. Rietman-Ruiterkamp

J.H. Rood-Rietman t
J.W. Rood

A. Rietman
M.L. Rietman-Langwerden

LJ. Rietman
T.F. Rietman-te Kiette

W. Rietman
G.W. Rietman-Maalderink

J.W. Rietman
H. Rietman-Willems

Neven en nichten

Voor ons toch nog onverwacht is kalm overleden on-
ze mam, moeder en oma

DICK BOSMAN-EIMERS
SINDS 22 NOVEMBER 1993 WEDUWE VAN

ALBERT BOSMAN

* Dieren,
8 februari 1922

t Zutphen,
16 december 2000

Staphorst: Woup en Jan Lindeboom
Marleen en Mathijs
Nienkei

Zutphen: Jan Willem en Willy Bosman
Sjoerd t
Joost

Correspondentieadres:
Teniersstraat 25
7204 CA Zutphen

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen don-
derdag 21 december van 18.45 tot 19.15 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid wordt gehouden vrijdag 22
december om 12.00 uur in de Usselzaal van het cre-
matorium Dieren, Imboslaan 6.

Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

1 Petrus 1, vers 13.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrij-
dend gevoel dat haar moedige strijd nu ten einde is,
delen wij u mede dat de Heer tot Zich heeft genomen
mijn zorgzame vrouw, onze lieve moeder en oma

EGBERDINA ELKINK-ZIEVERINK
DINA

ECHTGENOTE VAN ENGBERT HENDRIK ELKINK

*30 juni 1933 117 december 2000

E.H. Elkink

Gerrie en Hans
Marije
Kaylee

Arjan

Jannie en Jan
Danny

Vorden:

Vorden:

Borculo:

Borculo:

Correspondentieadres:
Storm van 's-Gravesandestraat 3
7251 XE Vorden

De uitvaartdienst zal gehouden worden vrijdag 22 de-
cember om 10.00 uur in de Gereformeerde kerk,
Zutphenseweg 13 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er een samenzijn in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden waar u de fami-
lie kunt condoleren.

Geen bloemen.

Het is voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te be-
danken voor het warme medeleven dat wij ondervon-
den bij de ziekte en het overlijden van onze vader en
schoonvader

HENDRIK OTTEN

De vele kaarten, brieven, bezoekjes en lieve woorden
zijn voor ons een grote steun.

Het is fijn te weten dat hij door zovelen gekend en ge-
waardeerd werd.
Wij willen iedereen hiervoor van harte dank zeggen.

Dineke, Gerrit en Erna

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
overweldigende belangstelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve man
en vader en onze zoon

HENKEGGINK

Het heeft ons diep getroffen en heel veel steun en
troost gegeven.

Gerrie
Bert en Jean nette
A.J. Eggink
W. Eggink-Bargeman

Vorden, december 2000

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH VorderL ̂ k^
Telefoon (0575) 552928

Waar Liefde Begint...

Als iedere Stap een Stap naar vrede
zou zijn,

bedacht ik tijdens mijn Bergtocht...
Als iedere stap een stap naar Liefde

kon zijn,
voelde ik diep in mijn Hart

Als iedere stap een stap naar Respect
mag zijn,

naar ieder Ander en Onszelf...
Als iedere Stap een Stap

naar Waarheid, Waardigheid
en Geluk

durfde te zijn . ..

Zou de wereld in onszelf
En om ons Heen . . .
Baden in Vrede ...

Stralen van Licht . . .
Schitteren door Liefde . .

Op zondag 24 december het jaar 2000
Planten wij te Samen

Rozen voor Liefde
Ontsteken wij het vuur. . .

Onthullen wij 'de Roos'
voor Vrede.

Tonneke Scheepers
Stilte Centrum 't Spieker

Spiekerweg 2
7251 RA Vorden

Kerstaanbieding
Hij aankoop van onze overheerlijke

kerststollen
een pakje

kerstkransjes
voor

Denk met de kerst ook eens aan een
hartige kerstkrans gevuld met gehakt.
Misschien een leuke kerstattentie!

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnenweg l O, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 3520
Fax: (0575) 5135 OS
K-mail: huisdevoorsipniniversal.nl
www.huisdevoorsl.nl

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

ledere vrijdag
in Vorden

van 16.00 tot 19.00 uur
op het marktplein.

Prettige feestdagen
en een

gelukkig nieuwjaar

Voor een
echte Italiaanse pizza:

de pizzabus!
Iedere zaterdag

in Keijenborg
van 16.00 tot 19.00 uur

Booltinkplein.

Tot ziens bij Salvatore!

voor uw

Last-minute

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kanlotvn U'.

Vordc-n, /.utphenseweg 26
telefoon: 0575-5582.37

Hengelo, Riuiilhuisstraat 21
telefoon: 0575-5583-i()

Steenderen, Burg. Smiistrjat 21
telefoon: 0575-558105

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden

Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Tekoop:
verschillende soorten

GRAFTAKKEN
vanaf f 15,-

BOOMKWÏ'KFWJÏ'N
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg 5a, Vorden

Telefoon 551464
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575)55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 1ÖJOO uur
en volgens afspraak.

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

Openingstijden politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13,00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

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

Woensdagmiddag 31 januari en op l februari 2001 is burgerzaken
gesloten voor de installatie van nieuwe programmatuur. Op 2 februari
2001 is burgerzaken om die reden alleen geopend van 10.30 uur tot 11.30
uur voor aangifte van geboorte en overlijden.

IEUWJAARSRECEPTIE DINSDAG 2 JANUARI 2O01

Op 2 januari 2001 houdt het gemeentebestuur een Nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in het gemeentehuis
kasteel Vorden. Zeker ook de nieuwe inwoners van onze gemeente,
om kennis te maken met hun bestuurders.

EGEN GROENE CONTAINER OP 27 DECEMBER 2OOO

In plaats van op dinsdag 26 december 2000 kunt u de groene container
op woensdag 27 december 2000 aan de weg zetten. De inzamelaar
begint om O7.00 uur met het legen van de containers. U kunt dus
eerder aan de beurt zijn dan gebruikehjk. Zet de container op tijd
aan de weg!

Op dinsdag 2 januari 2001 is de grijze container zoals gebruikelijk aan de
beurt.

NZAMELEN KERSTBOMEN

Evenals voorgaande jaren kan iedereen weer kerstbomen inleveren. U
kunt kerstbomen inleveren op 3 januari 2001 tussen 13.00 en 16.30 uur.
In Vorden op de gemeentewerf aan Het Hoge en in Wichmond op de
feestweide. Per ingeleverde kerstboom ontvangt u ƒ 0,50. De kerstbomen
worden versnipperd, waarna het materiaal wordt hergebruikt.

J» VANAF l JANUARI 2O01 VOOR AFVAL BETALEN NAAR
f GEWICHT EN BETALEN VOOR ALLE SOORTEN AFVAL
BIJ DE AFVAL BRENG PUNTEN IN BATHMEN, LOCHEM EN
ZUTPHEN

Per l januari kan in Bathmen en Zutphen het gebrachte afval ook
gewogen worden en dus ook op basis van gewicht worden afgerekend.
In Lochem bij stortplaats 'Armhoede' is al jaren een weegbrug voor
het wegen van afval en wordt al jaren afgerekend op basis van
gewicht. In Zutphen en Bathmen gebeurde dat tot nu toe op basis
van geschatte hoeveelheden.

Er is echter wel een verschil in tarief voor inwoners uit de 'Berkel Milieu'
gemeenten Bathmen, Brummen, Gorssel, Lochem, Olst, Vorden, Warnsveld
en Zutphen en inwoners uit de overige gemeenten. Hiervoor is gekozen
omdat het tarief voor de 'Berkel Milieu'gemeenten niet kostendekkend
is. Een deel van de kosten wordt betaald uit de afvalstoffenheffing die in
de 'Berkel Milieu'gemeenten geheven wordt. Voor inwoners van andere
gemeenten wordt wel een kostendekkend tarief berekend. Berkel Milieu-
gemeenten betalen daarom fl. 2,00 per 20 kg terwijl inwoners uit andere
gemeenten fl. 6,00 per 20 kg moeten betalen. Een paspoort of rijbewijs
kan nodig zijn om aan te kunnen tonen dat men in een 'Berkel Milieu'-
gemeente woont. In Zutphen en Bathmen begint het poorttarief bij
fl. 10,00. Dat wil zeggen dat ongeacht de hoeveelheid afval minimaal
fl. 10,00 betaald moet worden.

Wat ook verandert is dat voor alle afval uitgezonderd het Wit- en Bruingoed
betaald moet worden. Dus alleen koelkasten, wasmachines, audio-appa-
ratuur en andere elektrische apparaten kunnen gratis afgegeven worden.

^r fTDTT
ERORDENING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

VRIJWILLIGERS

Openbare voorbereidingsprocedure afd. 3.4 algemene wet bestuurs-
recht

Burgemees; 'houders stellen de gemeenteraad voor om een nieuwe
Verordening deskundigheidsbevordering vast te stellen. Deze verordening
biedt de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het opleiden van vrij-
willigers.

Voorafgaand aan het vaststellen van deze verordening volgen burge-
meester en wethouders de openbare voorbereidingsprocedure. Vanaf
21 december 2000 tot 22 j.ir.aari 2001 kan iedereen zijn zienswijze over
de onrwerp-verordeniug kenbaar maken. U kunt de VL-Iordening S
in c\e Units hii hpt crpmppntphim

OOPZONDAGEN 2O01

Burgemeester en wethouders hebben in overleg met de Vordense
Ondernemers Vereniging en MD Meubelen de volgende koopzondagen
aangewezen:
- 14 januari - 4 juni
- 11 februari - 9 september
- 11 maart - 7 oktober
- 25 maart - 11 november
- 16 april - 18 november
- 27 mei - 26 december

De winkeliers zijn uiteraard vrij om hun winkel wel of niet te openen.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeel-
telijke intrekking vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de
openingstijden, met ingang van 2 tot en met 15 januari 2001 ter inzage
het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer H.W.
Nijland, Zelledijk 5, 7251 NB Vorden, op 6 juli 1982 verleende vergun-
ning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2715,
adres inrichting: Zelledijk 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergunning
op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken om de
overdracht van (bruto) 285 kilogram NH3 productieruimte aan het
agrarisch bedrijf van de heer J.W. Gijgink, Molenweg 5, 7151 NN Eibergen,
mogelijk te maken.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productie
ruimte voor 816,62 kilogram NH3. De depositie neemt met 25,9% af van
104,4 naar 77,4 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 16
januari 2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener
van schriftelijke be-denkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

Inlichtingen: bureau milieu, telefoon (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer),
fax (0575) 55 74 44.

OUWAANVRAGEN

Maats
Kamphuizerweg 9

Larenseweg 4

Burgemeester
Galleestraat 9

Aanvrager
F.M. van Zeldert

Inhoud
bouwen recreatie-
woning met
bergruimte

mw. J .H. Voskamp- vergroten woning
van den Bogert
Visser Mode wijzigen voorgevel

Datum ontv.
05-12-2000

06-12-2000

07-12-2000

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

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats
Netwerkweg 10

Aanvrager
Schildersbedrijf
Berentsen-
Bargeman V.O.F.

Kamphuizerweg l P. Vliem

Kappen
Plaats Aanvrager
Bleuminkmaatweg H.J. Kelderman

Inhoud
bouwen bedrijfshal
met kantoor

verb. varkensstal
tot sanitaire ruimte
en bergruimte

Vrijstelling
goothoogte

bestemming

Baakseweg,
Wichmond

gem. Vorden

Inhoud
vellen één eik
en één els
vellen vier
meidoorns

Herplant plicht
één els (maat 8-10)

twee essen
(maat 8-10)

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanw trtegen een b
vergii
rlp «sprtnr omnrlcrphipH of HP afrlplincr hpstinir



'R ESERVEER NU DE REGIOTAXI IfSSELSTREEK VOOR DE FEESTDAGEN

Je ziet de witte Mercedes-busjes van de Regiotaxi IJsselstreek regelmatig door de gemeenten, Brammen,
Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen rijden. Sinds l oktober is deze nieuwe vorm van ver-
voer in dit gebied van start gegaan. Iedereen die wil reizen vanuit een plaats binnen deze gemeenten
of naar een bestemming binnen deze gemeenten, kan van de Regiotaxi gebruik maken. De Regiotaxi
is vervoer van deur tot deur en op afroep. Velen hebben hun weg naar de Regiotaxi gevonden, vooral
ouderen en gehandicapten.

Alle begin is moeilijk
"We geven het eerlijk toe, de eerste maand ging het niet helemaal vlekkeloos. Er waren klachten over het te
vroeg en te laat verschijnen van de Regiotaxi" aldus Rudi Dusseldorp, verantwoordelijke accountmanager bij
conneXXion. "De chauffeurs, de reizigers en de mensen bij decentrale in IJsselmuiden moesten wennen aan
het voor hen nieuwe systeem. Sommige nieuwbouwwijken waren nog niet in de navigatieapparatuur gepro-
grammeerd, waardoor de chauffeur te lang moest zoeken en daardoor te laat op de afgesproken plaats aan-
kwam. We hebben de afgelopen maand erg hard gewerkt aan het oplossen van deze problemen. Alle klachten
en suggesties die we binnen krijgen nemen we erg serieus op en we doen er alles aan om de kwaliteit te leveren
die u van ons mag verwachten".

Positieve reacties
"We krijgen gelukkig ook positieve reacties binnen" vult Harrie van Vliet, projectieider van de Regiotaxi in
Zutphen, aan. "Bijvoorbeeld van de heer Zimmermann uit Warnsveld. Hij schrijft ons: "Sinds enige tijd kan ik
in mijn rolstoel deelnemen aan een cursus Russisch in Deventer! Hoeveel dit voor mij betekent kan ik niet in
woorden uitdrukken. Ik kom weer onder de mensen en kan weer wat nieuws gaan leren."
Ook kreeg ik een brief van een ouder echtpaar uit Zutphen die de proef op de som hadden genomen en erg
tevreden waren over de hulpvaardige chauffeur en de goed verlopen reis."

Regiotaxi rond de feestdagen
Indien u nu al weet wanneer u met de feestdagen van de Regiotaxi gebruik gaat maken, reserveer dan zo snel
mogelijk uw ritten bij de centrale. Dat geeft conneXXion de kans om een goede inschatting te maken van het
aantal benodigde wagens en chauffeurs en de planning rond de feestdagen tijdig rond maken. Voor u betekent
het dat u op tijd bent voor uw kerstdiner. Op eerste en tweede kerstdag rijdt de Regiotaxi als op gewone werk-
dagen. Op oudejaarsavond echter vertrekt de laatste rit om 20.00 uur.

Reserveer nu alvast uw ritten met de Regiotaxi voor de feestdagen en bel 0900 - 8015. Wil u meer informatie
over de Regiotaxi, bel dan ook 0900 - 8015.

OONRIJPMAKEN HETJOOSTINK

Van 15 november 2000 t/m 12 december 2000 heeft het ontwerpplan voor het woonrijpmaken van het Joostink
voor iedereen ter inzage gelegen met de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken.

Er zijn 19 zienswijzen ingediend. De meeste hebben betrekking op het wel of niet aanleggen van verkeers-
remmende maatregelen. Zoals al aangegeven in de publicatie in Gemeentebulletin van 15 november nemen
burgemeester en wethouders over het ontwerp-plan, en dus ook over het aantal en de aard van de te treffen
maatregelen, nog een besluit.
Burgemeester en wethouders zullen nu, rekening houdend met de inspraakreacties, een voorstel doen aan de
gemeenteraad. Naar verwachting zal dit in de gemeenteraadsvergadering van 27 februari 2001 aan de orde
komen, waarna eind maart/begin april de uitvoering kan starten.
Over het voorstel van het college aan de gemeenteraad zullen wij u in februari aanstaande informeren onder
deze rubriek.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling gemeentewerken, de heer R A.M. Waanders,
doorkiesnummer 55 75 51.

NZAMELINGSAKTIE KLEIN WIT- EN BRUINGOED

Nog 2 weken en dan wordt de 2e fiets (afkomstig van rijwielbedrij f klein
Brinke) verloot bij de inzamelingsaktie voor klein wit- & bruingoed. Dus
lever uw afgedankte spullen alsnog in bij supermarkten A & P en Super
de Boer, Welkoop Vorden, Barendsen en Kadoshop Sueters. U ontvangt
een kaart waarmee u kunt meedingen naar een fiets. Als u kleurplaten
inlevert, kuntu een walkman winnen. In totaal worden er vier verloot.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

Hergebruik van producten en materialen is goed voor het milieu en uw
portemonnee: het hoeft immers niet als duur restafval te worden verwerkt!
Gooi een oude kast, een stoel of een gastoestel dan ook niet weg, maar
breng deze naar het Kringloopbedrijf in Lochem of Zutphen.

Dergelijke producten verdienen vaak een tweede leven. Voor u heeft het
misschien geen waarde meer maar de kans is groot dat iemand anders
het nog heel goed kan gebruiken. En is dit niet mogelijk dan kunnen
eventueel delen van het product opnieuw gebruikt worden.

Een telefoontje met 0573-251390 is voldoende. De spullen worden dan bij
u thuis opgehaald. Het is ook mogelijk om de goederen zelf af te voeren
naar het Kringloopcentrum te Lochem of Zutphen. De adressen'zijn
Hanzeweg 20 te Lochem en Nieuwstad 69 te Zutphen. In Ixjchem kunt u
de goederen kosteloos tussen 08.30 en 16.30 uur brengen en in Zutphen
is dat tussen 08.00 en 16.30 uur.

Op zaterdag is er op beide locaties eveneens een brengmogelijkheid en
die is tussen 10.00 en 13.00 uur. Let wel: u mag alleen kringloopgoederen
aanbieden. Andere goederen zoals bouw- en sloopafval en grof groen af-
val neemt men niet aan!

PEUGEOT
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ACTIE! ƒ 1.000, = gratis 1

Vraag naar de voorwaarden ! Geldij

PEUGEOT
306 3D .4 Plus radio sch.k.dak 72.000 km 1994
306 3D .4 Plus 80.000 km 1994
306 3D .4XN 7 1.000 km 1995
306 3D .4 XN Belfort startbl. 65.000 km 1996
306 3D .4 XR Belfort mistl. 7 1.000 km 1996
306 3D .4 XR Comfort 42.000 km 1996
306 3D .4XRPIus 52.000 km 1994
306 3D .6 XR afn.tr.haak 87.000 km 1994
3063D 2.0 l6VGTIcpv.el.r.mlv.stb.verl 88.000 km 1997
306 4D .4SL 109.000 km 1995
306 5D .4 XR Belfort tr.haak cpv.mlv.stb. 98.000 km 1996
306 5D .9 XRD cpv.erv.s.mlv 72.000 km 1998
309 3 D .9I6VGTI 150.000 km 1990

405 4D .6GL 180.000 km 1993
405 4D .6 GL Selection 135.000 km 1992
405 5D .9 D Break 260.000 km 1989

Meer informatie over gebruikte occasions:

brandstof ! ACTIE !
1 tot en met 30 december 2000

406 2D 2.0 Coupe 23.000 km 1998
406 2D 3.0 V6 Coupe Pack 40.000 km 1999
Expert 1.9 TD Comfort 203.000 km 1996

Deze moet u beslist gezien hebben!

Peugeot 306 3 drs. SI 6 2.0
Deze Peugeot is rood met en heeft veel te bieden.
Wat dacht u van een 2 Itr. 16 kleps motor met 1 55 pk's,
lederen sportstuur, sportstoelen met ged. lederen bekl.,
1 7 inch l.metvelgen met banden 205/40 ZR 1 7, verlaagd
onderstel, zijskirts, sportuitlaat, achterruitspoiler en
mistlampen. Deze snelle rakker van 1 993 bieden wij aan
voor een interessante prijs !

Openingstijden;
Maandag-woensdag: 8.00 - 1 8.00 u.
Donderdag-vrijdag: 8.00 - 20.00 u.
Zaterdag: 9.00 - 1 6.00 u.

www.aanbod-online.nl/ridderhof

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF Pfjl
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo Gld, - Tel. (0575) 46 1 9 47 ÜU-1
JE VOELT JE L E K K E R D E R IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT

leder' z'n
eigen wens

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel.(0575)552749

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

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering



CAFÉ RESTAURANT
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Biljartvereniging KOT
organiseren Eerste Kerstdag

grote Kerstbingo
met vele geldprijzen.

Aanvang 19.30 uur,
zaal geopend vanaf 18.30 uur.

Tweede Kerstdag geopend vanaf 14.00 uur.

Vrijdag 29 december

10-15-20 van rood-toernooi.
Alleen voor hen die in Vierakker-Wichmond

wonen of zij die daarmee verbonden zijn
met een of andere vereniging.

Aanvang 19.00 uur.
Opgave tot vrijdag 29 december 19.00 uur.

Zondag 31 december Oudejaarsdag
gezellig

potbiljarten
met prachtige prijzen
aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur.

Oudejaarsdag gesloten vanaf 18.00 uur.
Nieuwjaarsdag geopend
vanaf 00.30 tot ... uur.

Nieuwjaarsdag overdag gesloten.
2 januari vanaf 11.00 uur zijn we weer

geopend.

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen

en een voorspoedig 2001.

CAFÉ RESTAURANT

•v

en medewerkers

Biljartvereniging KOT
Dorpsstraat 25 • 7234 SM Wichmond

Telefoon 0575-441 600

Kerstverlichting

Lichtlijn
buitenverlichting
voor kerstboom en gevel

ra
lHARMSEN

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

VOORVERKOOP

VUURWERK
geldig tot 24 december a.s.

ACTIE Alleen geldig tijdens de voorverkoop.

Bij aankoop van f 50,- tot f 100,-
Jack Mine extra large t.w.v. f 7,50

GRATIS
Bij aankoop van f 100,- of meer
Shogun Candle assortiment t.w.v. f 22,50

GRATIS
Haal snel de bestellijst aan de kassa!

Verkoopdagen 28-29-30 december
Natuurlijk bij:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

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

Chipknip

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
D

MA !«*••»V
Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

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

|J VUURWERK BESTELLEN

Voorverkoop Korting tot 23 dec' 2°°°

PRIJSGARANTIE

Wanneer bij aankoop
van de Vuurwerk
artikelen in onze

folder een identiek
artikel elders aantoon-

baar goedkoper is
tijdens deze aktieperiode

dan betalen wij het
prijsverschil uit

De Vuurwerkspecialist

Fa.HcMJink
Leestenseweg 10 - Zutphen

Tel. 0575 - 52 17 96

De beste

in
service
en



Hoe wilt ü de rollade hebben ?

Filet Noël
100 gram

diverse soorten zoals:

runderrollade
(mager of doorregen)

varkensfiletrollade
schouderfiletrollade
half om half rollade

lenderollade, kalfsrollade
allemaal handgeknoopt

V

Gevulde
kalfsborst

100 gram

ft
U

o.a. grandberry, walnoot,
abrikoos, peperpaté e.d.

100 gram

Wij verzorgen ook graag uw

gourmet en/of
fondue-schotel

Wij bieden u de gelegenheid om op
Eerste Kerstdag tussen 12.00 en 13.00 uur
uw gourmet/fondueschotel op te halen.

Tevens hebben wij
diverse soorten

wildpaté's

;*5ft
f ••:••$&%

|£itó§
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GrOOt V/eeS bijvoorbeeld:
ROSBIEF
BRAADVLEES
KALFSFRICANDEAU

Fijn klein vlees
ENTRECÖTE
OSSEHAAS
KALFSOESTERS
VARKENSHAAS
VARKENSOESTERS
KOGELBIEFSTUK

Lamsvlees

Kalfsvlees

Voor de kerstdagen hebben wij een ruime keuze
uit: gebraden vleeswaren, rauwe ham-soorten,
kerstspecialiteiten

LAMSBOUT, LAMSCOTELLETTEN
LAMSLAPJES

KALFSFRICANDEAU
OESTERS, SCHNITZELS

j&&mm*:
f*^s^m W&&T

Wij wensen u fijne Kerstdagen

Keurslagerij
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 • Vorden • Telefoon 0575-551321

Geldig week 51

DAVODTA
BLOEMEN-PLANTEN
WOONACCESSOIRES

Prettige Kerstdagen en een
Fleurig 2001

namens het Davorta-team
Wij zijn van 24 december tot en met

28 december gesloten.
Vrijdag 29 december staat onze deur

weer voor u open.

Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. 0575-551334

ROUWENHORST
BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1, Barchem • Telefoon 0573-258094

Wij wensen u gezellige Kerst-
dagen
en een

gezond en voorspoedig 2001
Komt u in de eerste week van het nieuwe jaar,
dan staat er koffie met een oliebol voor u klaar.

E-mail: rouwenhorst1@hetnet.nl
Website: www.rouwenhorstbos-tuin.nl

BULOVA

Perfect
timing

since 1875
Parklane Collec-

tion
Zwitserse quartz-technologie

• Edelstaal
• Water-resistant
• 2 jaar garantie

• f 1095,-

SIEMERJNK
opticien/juwelier

frriJIrn
mtacllmzfn

Zntphensewev 7
7251 DG Vorten
Tel. 0575-551505

JLAG
s-tegels-sanitair
steen-rolluiken

RUURLO B.V.
Spoorstraat 28

tel.(0573) 45 20 00

Vanaf 27 december tot en met 6 januari 2001
zijn wij alleen op afspraak geopend !

WEEKBLAD CONTACT
KUNT F* NIET OMHEEN

Bennie
Berkelaar

wenst vrienden
en bekenden

fijne Kerstdagen
en een

voorspoedig
nieuwjaar

J.A.G. HEINTJES
garageboxenverhuur

Raadhuisstraat 24
Telefoon (0575) 553603

wenst een ieder
fijne feestdagen

en een
gelukkig 2001



Tentoonstelling Pluimvee en
Konijnenvereniging P.K.V.

Kerstavond in Dorpskerk

Winnaars Kind en Dier.

De tentoonstelling van de
Pluimvee- en Konijnenvereni-
ging P.KV. ging dit weekend in
zaal "De Herberg" gepaard met
tal van randaktiviteiten. Zater-
dagmiddag konden de kinde-
ren zich gratis laten schminken
door de dames M. Elizen en N.
Willemsen. Ook de cavia baan
stond specifiek in de belang-
stelling bij de jeugd. Voor de ex-
positie bestond een goeie pu-
blieke belangstelling.

Zaterdagmorgen waren de schijn-
werpers gericht op "Kind en Dier".
Hieraan konden kinderen van 5
tot 14 jaar uit de omgeving van
Vorden meedoen met hun lieve
lingsdier. Zowel hoenders, konij-
nen, duiven, cavia's, hamsters en
ratjes mochten deelnemen. Twee
weken voor de show zijn de kinde-
ren thuis bezocht. De jury hebben
de dieren toen beoordeeld op huis-
vesting, verzorging en opvang.
Hiervoor werden punten gegeven.
Zaterdagmorgen kwamen de kin-
deren met de dieren naar "De Her-
berg", waar de dieren nogmaals
beoordeeld werden op verzorging
en conditie. De juryleden waren
niet dezelfden als tijdens het "hok-
bezoek". Ook zaterdag werden
punten toegekend.
De uitslagen in de diverse dier-
groepen was als volgt:
Hoenders: l Bart Tiessink; 2 Leon
Arendsen en Ferry Plekkenpol. Ca-
via's: l Vincent van Hal; 2 Bram
Weenk en Jan Jansen. Konijnen: l
Nijnke Woerts en Anke Woerts; 2
Leon Arendsen, Gerard Klein Bra-
mel, Raimond en Sven Janssen,
Tom Weenk, Tom en Bram Bruins-
ma, Carlos en Ellen Waenink.

UITSLAGEN SHOW:
Mooiste hoen: Leghorn (Ameri-
kaans type) vrouw jong wit A.J.

Dijkstra Predikaat l F. Mooiste
dwerghoen: Welsumerkriel vrouw
jong roodpatrijs H. Regelink Predi-
kaat l U. Mooiste sierduif: Arabi-
sche trommelduif man jong wit W.
Rietman Predikaat l F. Mooiste ko-
nijn: Dwergrassen Nederlandse
hangoordwerg man jong mada-
gaskar J. Martens Predikaat l F. Klei-
ne rassen: Klein zilver man jong
mid.Kon. grijs T.H.Jansen Predikaat
1F. Middenrassen: Witte Nieuwzee
lander man jong wit Comb. Dijks-
tra Predikaat l F. Grote rassen plus
totaal winnaar van de show: Franse
hangoor man jong blauwgrijs J.F.H.
Dekkers Predikaat l F. Mooiste ca-
via: Cavia met rexbeharing vrouw
jong roodbont J.HA. Pijpers Predi-
kaat l F. Mooiste konijn jeugdlid:
Hollander vrouw jong bruin Saskia
Looman Predikaat l F. "Van Heer-
de" wisselbeker: L Jansen. "H.J."
wisselbeker: L. Jansen.
De overigen uitslagen zijn als
volgt:
Hoenders: Fries Hoen AJ. Dijkstra
lx F, lx ZG, Lakenvelder: E.H. Ru-
esink 2x ZG, 2x G. Twents Hoen:
DJ. Lijftogt 2x F, 2x G, Mechelse
hoen: G. Nijkamp IxZG. Appenzel-
ler baardhoen: H. van Olst lx F, 2x
ZG, lx G. Leghorn (Ame. Type): AJ.
Dijkstra, 2x F, 3x ZG. Wyandotte: J.
Rouwenhorst, 2x F, 3x ZG, lx G, H.
Berenpas lx ZG, 5x G. Australorp:
E.H. Ruesink IxF, 2x ZG, G.Nij-
kamp lx G. Dwerghoenders: Wel-
sumer: H. Regelink lx Y, lx ZG, lx
G, S.G. 't Beeckland lx G. Doornik-
se kriel: H. van Olst lx F, lx ZG,
Vorwerk: H. Regelink lx F, 2x ZG,
lx G. Orpington: BJ. Van Dijke lx
F, 4x ZG, 2x G. Wyandotte: H. Be
renpas, lx ZG, 2x G, T. Zevenhoe
ken lx F, 2x ZG, 2x G, G. Nijkamp
lx G, S.G. t' Beeckland lx ZG, 2x
G.H. Siemes 2x ZG, 2x G. Amrocks:
H.J. Pardijs, lx F, 2x ZG, 3x G. Sier-
duiven: Pauwstaart: M.D. Zeven-

hoeken lx F, 2x ZG, 3x G. Agrari-
sche trommelduif: W. Rietman 3x
F, 7x ZG, 2x G. Temeschburger
schecken: H.J. Pardijs 2x ZG, lx G.
Konijnen: Vlaamse reus: J. Lense
link lx F, 2x ZG, W.H. Arends lx
ZG. Comb. Dijkstra lx F, 2x ZG, lx
G, Groot lotharingen CJ. Willem-
sen lx F, lx ZG. J J. Roording 2x ZG,
lx G, Franse hangoor: R. Bruinsma
3x F, 4x ZG, lx G. J.F.H. Dekkers 2x
F, 2x ZG, lx G, W.H. Arends 2x G,
Nieuwzeelander: H. Verstege 2x F,
lx ZG, Comb. Dijkstra 2x F, lx Zg,
lx G. M. Boersbroek lx F, 5x ZG, H.
Bolwiender, lx G, Gele van Bour-
gondie: W. Boersma 2x F, 3x ZG, 4x
G, Californian: H. Verstege 2x F, 2x
ZG. W.H. Arends 2x F, lx ZG, lx G,
Wener: H.W. Sloetjes lx ZG, 5x G.
W.H. Arends lx G, H.J. Nijenhuis
lx F, lx ZG, lx G, Rode Nieuwzee
lander: EJ. Kamperman lx F, 2x
ZG, 2x G, J. Bakering lx F, 4x ZG. lx
G. G.Lenselink 2x F, 4x ZG, H. Gos-
selink lx F, 2x ZG, lx G, S.G. '
Beeckland, lx G. Alaska: H. Pardijs
4x F, 4x ZG, Rex: M.G. Lijftogt 3x
ZG, lx G. Angora: Comb. 't Wolle
tje lx F, 2x ZG, lx G, Tan: L.Jansen
3x F, lx ZG. Hollander: T.H.Janssen
lx ZG, AJ. Everink 3x ZG, 4x G, K.
Hietbrink lx F, lx ZG, 2x G. H. Re
gelink 2x ZG, H. Reinders lx ZG,
Saskia Looman lx F, 4x ZG. T. Ze
venhoeken lx F, lx ZG, Klein Zil-
ver: T.H. Jansen lx F. Hulstlander:
Comb. Dijkstra 2x F, 2x ZG. Neder-
landse hangoordwerg: J.F.H. Dek-
kers 3x G, A. Eggink 2x G, DJ.
Grobben lx ZG, 2x G. LM. Nijland-
Wolters 2x F, lx ZG, lx G, J. Mar-
tens 2x F, 2x ZG, 4x G. Kleurdwerg:
Wiebe Franssen 3x G, GJ. Bierhof
lx F, 2x G, H. Gubbels 2x ZG, lx G.
Cavia's: Gladhaar: J.HA. Pijpers 3x
ZG, 2x G. Satijnhaar: J.HA Pijpers
2x F, 5x ZG, 3x G. Borstelharig: T.
Zevenhoeken lx ZG, Rexbeharing:
J.HA. Pijpers lx F, lx ZG.

Vogelvriend
revancheert zich
Leden van vogelvereniging "De Vo-
gelvriend" hebben afgelopen
weekend hun beste "vogeltjes"
voorgezet. Verliep de kringwed-
strijd in Eefde nog ietwat teleur-
stellend, de grotere gewestelijke
wedstrijd in Didam toonde aan,
dat de Vordenaren wel degelijk
goede vogels hebben gekweekt.
Tien inzenders wisten maar liefst
dertien medailles mee naar huis
te nemen. Vorig jaar waren dat er
nog maar zeven, bijna een verdub-
beling. Drie leden behaalden zelfs

drie medailles te weten B. Hors-
ting, E. Korenblik en H. van Am-
stel. In totaal waren er uit de re
giois Oost-Gelderland en Twente
ruim tweeduizend vogels bijeenge
bracht.
Uitslag gewestelijke wedstrijd: 2e
prijs enkel kleurkanarie recessief
wit van E. Korenblik met 52-92
pnt; Ie prijs enkel kleurkanarie al-
bino recessief van E. Korenblik
met 50-90 pnt; 2e prijs enkel Yorks-
hire schimmel van G.H. Slagman
met 89 pnt; Ie prijs enkel Duitse
kuif van E. Korenblik met 90 pnt;
Ie prijs stam Japanse meeuw van
B. Horsting met 368 pnt; Ie prijs

stel Japanse meeuw van B. Hors-
ting met 181 pnt; Ie prijs enkel Ja-
panse meeuw van B. Horsting met
91 pnt; Ie prijs stel Agapornis ro-
seicolli lichtgroen van C. Bink met
363 pnt; Ie prijs enkel Agapornis
roseicolli isabel lichtzeegroen van
J. Berendsen met 91 pnt; Ie prijs
stel Agapornis fischeri lichtgroen
van H. van Amstel met 183 pnt; Ie
prijs enkel Agapornis fischeri
lichtgroen van H. van Amstel met
92 pnt; 3e prijs enkel Agapornis
nigrigenis lichtgroen van C. Bink
met 88 pnt en Ie prijs enkel valk-
parkiet gepareld grijs van H. van
Amstel met 91 pnt.

Op Kerstavond vindt in de
Dorpskerk het grote Vordense
kinderkerstfeest plaats waarbij
iedereen van harte welkom is.
Medewerking verlenen de
clubs, zondagsschool en kin-
dernevendienst, de evangelisa-
tiecommissie en ds. D. Wester-
neng. Het thema is: "Licht en
donker".

Verder zal aan het eind van de
avond de traditionele kerstnacht-
dienst worden gehouden waarin
zal voorgaan ds. D. Westerneng.

Het thema van de dienst is: "Wat
valt er met Kerst eigenlijk te vie
ren".
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door de Chr. Muziekvereni-
ging Sursum Corda en de zang-
groep Interchrist o.l.v. Piet Piers-
ma. Ook hier is iedereen welkom
Streekradio Achterhoek FM zal de
gehele avond in de Dorpskerk aan-
wezig zijn en zal zowel het kinder-
kerstfeest als de kerstnachtdienst
rechtstreeks uitzenden via de ra-
dio. (Zie advertentie elders in dit
blad.)

Sylvesterwandeling met de boswachter van
Het Geldersch Landschap:

Vorden en Kieftskamp
Op zondagmiddag 31 december
(oudjaarsdag) organiseert de
Stichting Het Geldersen Land-
schap een Sylvesterwandeling
op haar Achterhoekse landgoe-
deren Vorden en Kieftskamp,
ten zuidoosten van Vorden.

De start van deze bijzondere wan-
deling is vanaf de parkeerplaats
nabij kasteel Vorden en duurt on-
geveer 2,5 uur. De wandeling staat
onder leiding van boswachter
Frans Duermeijer die op een pak
sneeuw hoopt.
Voor donateurs van Het Geldersch
Landschap is deelname gratis.

ACHTERHOEK
De landgoederen Vorden en Kiefts-
kamp vormen samen een zeer aan-
trekkelijk typisch Achterhoeks
landschap met oude loof- en
naaldbossen, beken, vijvers, essen
en fraaie boerderijen.
Ten oosten van kasteel Vorden
staat de Lodewijkslinde, een 350

tot 400 jaar oude boom, met een
stamomtrek van 540 cm. Hij ont-
leent zijn naam aan de overleve-
ring dat Lodewijk XIV van Frank-
rijk in 1672 aan de voet van deze
boom zijn moede leden zou heb-
ben gestrekt. Een andere opvallen-
de boom is de dikke eik van Vor-
den met een stamomtrek van 685
cm. Deze staat iets verder oostelij-
ker in een niet toegankelijk wei-
land. Vanaf de brug over de Vor-
dense Beek is deze reuzeneik ech-
ter wel te bewonderen.
Op Vorden en Kieftskamp komen
diverse reeën voor. Het is niet uit-
gesloten dat zij zich tijdens de
wandeling laten zien. Ook de vo-
gelwereld is goed vertegenwoor-
digd. Buizerd, havik, bosuil, groe-
ne specht, boomklever en boom-
kruiper zijn zo maar een greep uit
de talloze soorten. Bij de vijver van
kasteel Vorden kan in de winter-
maanden dikwijls de ijsvogel wor-
den gesignaleerd. Info (026)
3552534.

Biej ons in
d'n Achterhoek
Zo, now lek 't wel een betjen, zo oaverlei Dik Waanders biej zichzelf.
De bloemen had e vanmaarn allemaole al vezorgd. Op taofel had e
een kasloper eleg en an keersen ontbrok 't in de kamer ok neet. Daor
kon e d'r wel een paar van anstekn, dat maakn 't nog wat gezelliger.
Dat deij 'n heerd trouwens ok waor hee 't anmaakholt in had eleg en
waor e now allene maor een striekszweafel an hoeven te holn of 't
goln deur de schossteen.

Hee kek 's op 't horloge, al zowat drie uur. Joke had t'r ok al wel kon-
nen wean. Joke was zien deerntjen waor e now al weer een paar ma-
ond vekering met hadde. Hee kennen Joke's huuskommen dan ok al
aadig goed. Umgekeerd was dat neet 't geval, Joke was al wel 's een
paar menuutn biej um ewes maor dat had too neet volle veuresteld.
Now had ze wat meer tied en konne eur laotn zien wat e zoal schone
te holn had.

Hee had vanmaarn nog effen weg emot, tegen half drie zol e weer in
huus wean en dat was e ok. Zee mos van Almen kommen, had nog
wat boodschappen in Vodd'n en wol ok nog op de kasmark rond-
kiekn. At Dik weer in huus was zol ze daor wel klaor met wean. Hee
had net wat hold veur 'n heerd d'r biej ehaald too de tillefoon ging.
"Ja, met Joke, zee was al weer in huus, zee had zich, net as eergistren,
weer neet lekker evuuld en 't zo kold evonnen op de kasmark. Dao-
rumme was ze maor weer op huus an egaon. Maor hee zol venaovend
toch maor kommen". Jao, dat zol e dan wel doen.

Hee kwakn 'n hoorn op 't toestel, blaozn de keersen uut, zat de schoe
ve van 'n heerd dichte en vluukn too een paar maol. Wat zol e now
doen. Maor 's effen op de kasmark kiekn. En daor was zat te zien. Al-
les wat iets met kasmissen te maakn had was t'r te koop. En iej kon-
nen ok nog zien hoe een smid tegeswoordig te warke gong. Daor was
niks op an te marken. Zee hadn zowaar een koe en een paar schaope
midden in 't darp op 't gazon ezet. Mos dat een kasstal veursteln?. 't
Zol wel maor 't lek t'r neet op.

Maor eerlijk ezeg deij 't um allemaole niks. Hee had ok helegaars gin
zinne umme argens een praotjen met te maakn. 't Doln um deur de
kop en 't duurn dan ok neet lange of hee zat weer in huus te pradn.
Waorbiej e zich-prakkezeern da'j van vrouwluu maor moeilijk heug-
te kreegn, ok biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman,



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Valeweide Bloemen en planten
KERSTBOEKET 17,95

2 bossen NARCISSEN 7,95

2 bossen BLOEMEN naar keuze 11,00

3HYACINTEN 4,95

Fruithandel R Huusken én Zn.
Roomwitte
CHAMPIGNONS 500
1 kilo

Prachtige
WITLOF
1 kilo

G/eser Wildeman
RODESTOVERS/l98
1 kg %/•

Wij wensen u gezellige Kerstdagen en een gezond en smakelijk 2001

RUNDERSUCADELAPPEN 1 kg 11,95

ROLLADE'S RUNDER, HOH
OF HAASFILETROLLADE 1 kg 13,95

KERSTBEENHAMMETJES
div. soorten 500 gram 7,95

FILET AM ER l C Al N 100 gram 1,95

op de markt i ri Vorden

Weekoakket vleeswaren

100 gr Amb. achterham
100 gr Jachtworst
100 gr Wijncervelaat

NU VOOR

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2001

o l i t i e varia GROEP

8 december:
Er werd vandaag aangifte gedaan
van het verlaten plaats ongeval.
Een inwoner uit Vorden had haar
personenauto geparkeerd op de
parkeerplaats aan de Smidstraat te
Vorden. Toen haar vriend de vol-
gende ochtend bij de auto kwam
zag hij dat de auto flinke schade
aan de passagierskant had. De
schade bestond uit flinke krassen
en een kapotte buitenspiegel. De
dader heeft zich niet gemeld.

10 december:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats op de Lankhorsterstraat.
Een inwoner uit Baak reed op zijn
bromfiets over de Lankhorster-
straat, voor hem stopte een inwo-
ner uit Vorden met zijn personen-

auto om een passagier uit te laten.
De inwoner uit Baak had dit niet
gezien en reed achterop de auto.
Het gevolg was dat hij een gebro-
ken been had en dat zijn bromfiets
behoorlijk in de kreukels zit. De in-
woner uit Baak is overgebracht
naar het ziekenhuis.
Ook vond er een aanrijding plaats
op de Eikenlaan in Kranenburg.
Een inwoner uit de Kranenburg
reed over de Eikenlaan toen plot-
seling twee reeën de weg oversta-
ken. Hij moest uitwijken en kwam
daardoor in de berm en verloor
hierdoor de macht over het stuur
en kwam tegen een boom tot stil-
stand.

12 december:
Ook vandaag werd er aangifte ge

daan van het verlaten plaats onge-
val. Een inwoner uit Apeldoorn
had haar auto geparkeerd op de
parkeerplaats aan de Baakseweg.
Toen zij bij haar auto terug kwam
zag zij dat de auto was aangere-
den. Ook deze dader heeft zich
niet gemeld.

13 december:
Er werd vandaag een radarcontro-
le gehouden tussen 13.00 en 15.00
uur op de Almenseweg te Vorden.
De controle was buiten de be-
bouwde kom. Aantal passanten
115 stuks, aantal overtredingen 15
stuks, met als hoogste snelheid 78
km/uur. Heden morgen reed een
bestuurder van een personenauto
bij de verkeerslichten op de Ruurlo-
seweg in de Kranenburg over het
fietspad. De verkeerslichten staan
daar omdat men met wegwerk-
zaamheden bezig is aan de Ruurlo-
seweg. De bestuurder zal een pro-

ces-verbaal toegezonden worden.
Tevens werd er vandaag twee maal
aangifte gedaan van vernieling
van een brievenbus. Ze werden
door vuurwerk vernield.

GEVONDEN VOORWERPEN
Een armband en een ketting.

VERLOREN VOORWERPEN
Armband schakel; portemonnee;
sleutel.



Wij wensen u
prettige Kerstdagen

en een
voorspoedig 2001

/Klein grondverzet

Breegraven 99 • 7237 JC Warnsveld
Tel. 0575-510801 • Mobiel 06-22410849

Hair & Beauty
Kapster aan huis

Zonnestudio
Schoonheidssalon

Dreef 11
7255 W V Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Wij zvensen iedereen

prettige feestdagen

en een gelukkig

nieuwjaar

Wij wensen u
prettige
Kerstdagen
en een
voorspoedig 2001

Loon- en grondverzetbedrijf

Groot Roessink
en medewerkers

Heideweversweg 4a • Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461701

'Stal De Kooi'
Ruurlo

FAM. BRETVELD
Goudvinkendijk 5 • 7261 RD Ruurlo

Telefoon 0573-491234

wenst u
prettige Kerstdagen

en een
gelukkig en sportief 2001

Ik wens iedereen
Prettige Kerstdagen

en een
Gelukkig Nieuwjaar

De Voetverzorger

A. MOKKINK KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden
Telefoon 0575-556908

WENTINK
ELEKTRO

wenst iedereen
Prettige Feestdagen

en een Voorspoedig 2001

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Telefoon 0575-553592

SMAN
IGROENSPECIALIST

HOVENIERSBEDRIJF
TAXUSKWEKERIJ
COMPOSTEERINRICKTING

Kervelseweg 23
Hengelo (Gld.), tel. 0575-462619

Al meer dan 20 jaar uw partner in het groen

Aanleg van tuinen, bestrating, vijvers,
pergola's, enz. enz.

Onderhoud van tuinen zoals de voor-
jaars-
beurt, najaarsbeurt, tijdens uw vakantie,
hagen knippen, onkruidbestrijding, com-
pleet jaaronderhoud, enz. enz.

Levering van 1 plant tot complete beplan-
tingslijsten.

Gladheidsbestrijding in de winterperiode,
zout strooien en sneeuwschuiven.

Voor dit vertrouwen
zijn wij u zeer erkentelijk

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een gezond en
gelukkig nieuwjaar

Graag tot ziens in 2001.

Medewerkers
Bosman Groenspecialist
Familie G.J. Bosman

"Fijne kerstdagen en een
succesvol 2001"
Onze kantoren zijn op 27 december als volgt geopend:

Hengelo

Steenderen

Vorden

09,00 - 12.30 uur en 13.15 - 16.00 uur

09.00 - 12.30 uur en 13.15 - 16.00 uur

09.00 - 12.30 uur en 13.15 - 16.00 uur

Wichmond

Baak

09.00 - 12.00 uur (extra openstelling)

14.00 - 16.00 uur (extra openstelling)

Keijenborg 09.00 - 12.00 uur (extra openstelling)

Rabobank
G m a f se h op- We s t



ff. Nijenhuis
Verkoop alle merken nieuw en gebruikt

Onderhoud en reparatie alle merken en typen
APK keuringen alle typen

Burg. Galleestraat 67e
7251 E A Vorden

Telefoon O575-5532OO
www.auto-nijenhuis.nl

IMOCTIK
PRAKTIJK VOOR HUIDVERZORGING

é Totale huidverzorging met
produkten op natuurlijke basis

A Aromatherapie

éZonnebank
(snelbruiner)

Gezellige Kerst
en een
'Natuurlijk Mooi'
2001

Ans Jongbloets

Het Wiemelink 9

7251 CW Vorden

0575-553560

Er is er maar één
die u uw interieur
toevertrouwt:

Er is er maar één die u
uw interieur toevertrouwt:

Ook bi| u in de buurt
vindt u ern Woon-
ServktWinkri. Eén

•M
voor vloerbedekking
en gordijnen.
Verfrissend, verba/ing

* . i : ' ( hi •-'. rtrouw i

LAMMERS

Burg. Galleestraat 26
7251 EB Vorden
Telefoon 0575-551421

Maak uw
voornemens

waar

2 januari
een

mooie datum
om bij ons
te starten

Ir,0/t*»-Tel. (0575) V

Voor een ruime keuze in

wax-jassen, hats, zuiver wollen Aran-truien
en luxe, gezellige, sfeervolle geschenkartikelen

dan zerker naar

ANTHONY'S Galerie

Het Gele Stoeltje

Galerie
Het Gele Stoeltje
wenst u een kunstig 2001

Burg. Galleestraat 36
7251 EC Vorden

Telefoon 0575-552262

Openingstijden:
donderdag t/m zaterdag

van 14.00- 17.00 uur
en op telefonische afspraak.

hVMy
/

DE MOL IL IE

Wij wensen u een smakelijke Kerst
en een gezond en gelukkig 2001.

Met de feestdagen verzorgen wij graag uw lekkernijen.

Tot ziens bij
MIRJAM EN MEDEWERKERS

Burg. Galleestraat 38 • Telefoon 0575-555767

Videotheek Vorden
Burg. Galleestraat 44 • Tel. 553640 • www.videotheekvorden.nl

De videotheek voor het hele gezin. Voor: DVD huur en koop.
Altijd toptitels in huis op VHS

N-64/Playstation • Veel gif-Aways
Beltegoed voor: Dutchton, Telfort, KPN, Libertel

Eerste en Tweede Kerstdag open van 13.00 tot 18.00 uur.
. 31 december om 20.00 uur gesloten.

1 januari om 16.00 uur open.

FONSJANSEN

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637
Fax 0575-553787

GAS

WATER

ELEKTRA

SANITAIR

VERWARMING

. fëerenisen & Bafgeman

Voor al uw:
Schilderwerk
Behangwerk
Beglazingen

Tevens verkoop van:
Verf
Behang
Isolatie glas

Kwaliteit voor een scherpe prijs
Burg. Galleestraat 30, Vorden

Telefoon 0575-556767 / 0575-551153

Dak- en wandmontag*
Vorden

wandwerkzaamhetfen

Burg. Galleestraat 67f
7251 EA Vorden

Telefoon 0575-464980

onkhorst
ANDEN

& AUTOSTYLING
Het adres voor:

• APK • banden • uitlaten • sportvelgen • accu's
• schokdempers • remmen • verlagingssets

en diverse andere autostylingsartikelen

www.bronkhorst-banden.com
Burg. Galleestraat 67b • Telefoon 0575-553656

(altijd voldoende parkeerruimte)



DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 AUTONIEUWS

(t/m zaterdag 30 december a.s.)
\JJelfan op Je

bij Je

SS
•uv-

F I A T

Autobedrijf Citroen

Teger BV Ruesink
AutobedrijfGarage

Huinink
V.O.F. Hendriksen

Ruurlo:
Stationsstraat 18,

tel. 0573 - 45 14 26

Ruurlo:
De Venterkamp 11,

tel. 0573 - 45 20 04

Ruurlo:
Spoorstraat 14,

tel. 0573 - 45 18 01

Het '•*

Ruurlo:
Groenloseweg 13a,

tel. 0573 - 45 27 43

Levte.

Kom naar de

eindejaars-
show

van Fiat Teger
en maak kennis met de nieuwe 2001

modellen.

Tijdens deze dagen staan wij
bol van acties.

Uiteraard staan onze occasions er
blinkend bij.

Tot ziens in onze showroom.

•Vraag naar onze voorwaarden

OP NIEUWE EN
GEBRUIKTE
AUTO'S

VEEL TE VEEL
VOORDEEL!

Vraag niet hoe het kan,
maak er gebruik van.

EINDEJAARSFEEST
Bij aankoop van een nieuwe
Subaru Impreza, Forester,

Legacy
GRATIS TREKHAAK

INCL. MONTAGE!

LET OP: INTRODUCTIE VAN
DE NIEUWE IMPREZA

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

techniek!

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

EEN DINER
VOOR TWEE!

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

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

die wel tegen uiterst aangename
prijzen worden

verkocht.

Tot ziens op onze eindejaarsshow

Eerste en Tweede Kerstdag gesloten!



ROWI ELEKTRO SERVICE
VAKMANSCHAP EN SCHERPE PRIJZEN

EIGEN TECHNISCHE DIENST EN SNELLE
SERVICE. BEL 0575-467437

*%'••• i &i!b J JËLi 1000 TOEREN WASSER î l̂ U-
ME7RVS TROMMEL EN 11
SUPER ZUINIG A-KLASSi

ZANUSSI FL 1099
AKTIE FL 898 ;
fl 110,= energiepremie

788

SIENENS
f400 TOEREN WASSER
ELECTRONISCH MET
GROTE VULDEUR A-KLASSE

NORMAAL FL 1848
AKTIE FL 1148
fl 110,- energiepremie

1138

ROWI ELEKTRO
«ROOT IN SERVICE

IIRLPOOL
LUXEAFVOERDROGER
MET GROTE VULOPENINt
EN]2 TEMPERATUREN.

WHIRLPOOL FL 599

PHILIPS PHILIPS
Voordelige elektrische
tandenborstel met de

jordan borstel.

PHILIPS
Fraaie waterkoker
snoerloos met auto-
matische afslag.

HIRLPOOL
l Voordelige vaatwasser
l met 12 couverts en
' 4 programma's, RVS-
binnenwerk, super stil.

lirlpool FL 899

48
PHILIPS
3 kops philishave
met tondeuse en
universele voltage.I40OWAT1 STOFZUIGE

NET METALEN STANGEN
EN HANDIG OPBERGVAK

•j ons vindt u alleen
kwaliteit en (opmerken

GRUNDIG
7OCH GROOTBEELD T.V.
STEREO EN TELETEXT

GRUNDIG FL 1498,=

JVC
70CM Breedbeeld leverbaar in kleur
zwart en zilver. Trillingsvrij beeld
door 100Hz techniek en uniek luid-
spreker systeem.

JVC FL 1199

EENMALIGE
AKTIEPRIJS: 't—

1898
JVC
Bijpassende hifi-stereo video ook
leverbaar in zwart en zilver. Met 4
koppen, show-view en PDC.

JVC FL 699 498
KVHI4SO

S l CN kleuren T.V. met 55CH Flat-square 17CM TRINITRON
teletext en afstand. beeld met teletext. MET Afstandbediening
NORMAAL FL 598,- PHILIPS FL 848,= SONYPRIJS FL 548,=
AKTIEPRIJS: ̂ L EB fj AKTIEPRIJS: ̂ £ ̂ % fft AKTIEPRIJS: T 7 SI

SONY KV11FX60

81 CM SUPER GROTE RREEDREELD MET
TRIHIMTROM BEELDBUIS l OOHZ EN STEREO

SONYPRIJS FL4198,=

AKTIEPRIJS:

19 • wwn*. KM A i K.RK.W

1598

IOXCD-R74 1XEI80

PHILIPS
WEKKERRADIO

NU: l O NU:1O NU: 19 169 NU: 198

ROWi Hengelo (GId.) In Hengelo géén klein huishoudelijk

Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (GId.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800



Hoofd-ereprijzen Show P.K.V.

De heren J. Martens en H. van Olst.

In de grote zaal van "De Her-
•berg" te Vorden vond afgelopen
weekend de jaarlijkse tentoon-
stelling van de Vordense Pluim-
vee- en Konijnenvereniging
P.K.V. plaats.

Tijdens deze show waren in totaal
circa 350 dieren te bezichtigen zo-
als verschillende rassen hoenders,
dwerghoenders, sierduiven, konij-
nen en cavia's. Vrijdagavond zijn
tijdens de opening twee leden van
P.K.V. gehuldigd vanwege hun 25
jarig lidmaatschap.

De heer J. Martens is 25 jaar lid van
de Nederlandse Konijnenfokkers-
bond (NKB).
De heer H. van Olst vierde zijn 25
jarig lidmaatschap van de Neder-
landse Hoender en Dwerghoen-
derbond (NHDB).Beide heren wer-
den door voorzitter T. Zevenhoe-
ken verrast met het jubileum-
speldje. Vrijdag werden tevens de
hoofd-ereprijzen bekend gemaakt.
Deze waren als volgt:
Mooiste hoen: Leghorn ( Ameri-
kaans type) vrouw jong wit A.J.
Dijkstra Predikaat 1F.

Mooiste dwerghoen: Welsumer-
kriel vrouw jong roodpatrijs H. Re
gelink Predikaat l U.
Mooiste sierduif: Arabische trom-
melduif man jong wit W. Rietman
Predikaat IR
Mooiste konijn: Franse hangoor
man jong blauwgrijs J.F.H. Dekkers
Predikaat 1F.
Mooiste cavia: Cavia met rexbeha-
ring vrouw jong roodbont J.HA
Pijpers Predikaat l F.
Mooiste konijn jeugdlid: Hollan-
der vrouw jong bruin Saskia
Looman Predikaat l F.

Ratti El Herfstkampioen

Dooreen eclatante overwinning van 10-3 op de E-pupillen van Klein Dochteren behaalden de Ratti pupillen het
herfstkampioenschap. Op de foto het team met de leiders Rob Heuvelink en Ruud Mullink.

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 11 dec.
Groep A: l dms. v. Burk / Hendriks
63,5%; 2 hrn. Thalen / Costermans
57,3%; 3 hr. Hissink / mv. Geri-
chausen 56,8%.
Groep B: l dms. de Bruin / Lamers

68,8%; 2 dms. Vreeman / Beek
63,5%; 3 hrn. Verwoerd / de Niet
62,5%.

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen van woensdag 13 de-
cember 2000
Groep A: 1. Mouwen / Klaasen
62.5%; 2. v. Burk / Hendriks 58.3%;
3. mv. / hr. Scholten 58.3%.

Groep B: 1. mv. / hr. de Bruin 69.2%;
2. de Vries / Lenderink 59.6%; 3.
Beltman / de Leeuw 53.8%.

Gym n a s t ie k

Op zaterdag 9 december 2000 nam
"Sparta" met 6 meisjes deel aan de

gymnastiekwedstrijd voor 6- en 7-
jarigen van rayon "De Hanze
streek" die, zoals vanouds werd ge
organiseerd door gymnastiekver-
eniging SGV Steenderen en DOG
Baak. De wedstrijd werd gehouden
in de sporthal in Steenderen en er
deden in totaal 32 jongens en 164
meisjes aan mee. Er werd gebruik
gemaakt van de brug ongelijk, de
kast, lange mat en balk.
De meisjes van "Sparta" - Silke
Winkels, Chantal van de Vlekkert,
Elian Rouwen, Marissa Steman, ü-
sa van der Veen en Lente van Kes-
sel - vonden het allemaal erg span-
nend want voor hen was dit de al-
lereerste wedstrijd waaraan zij
deelnamen. De uitslagen zijn als
volgt: Silke Winkels, 30,2 pnt., 2e
plaats zilveren medaille; Chantal
van de Vlekkert 29,0 pnt., 6e
plaats; Elian Rouwen 28,0 pnt., 12e
plaats; Marissa Steman 27,8 pnt.,
14e plaats; Lisa van der Veen 28,9
pnt., 8e plaats; Lente van Kessel
26,9 pnt., 17e plaats.
De felicitaties gaan uit naar de
meisjes en naar hun leidster Ger-
rie Kappert. Alle kinderen die deel-
namen aan de wedstrijd ontvin-
gen een herinneringsvaantje en
konden terugkijken op een leuke
en gezellige wedstrijd.

Wielersport

R.T.V.ERS RIJDEN STERK
Afgelopenzaterdag reed het cross-
team van de R.T.V. in Amersfoort
een zeer zware cross met veel blub-
ber en grote waterplassen.
Martin Weijers uit Hengelo [gldj
reed als eerste z'n wedstrijd bij de
sportklassers hij was deze dag op-
vallend sterk en behaalde danook
een zeer nette 4 plaats net buiten
het podium.
Veteraan Rudi Peters uit Wich-
mond deed het niet veel slechter
hij behaalde een knappe 5 plaats
in het Amersfoortsebos. Nieuwe
ling Thijs v Amerongen uit Vorden
deed het ook goed hij eindigde als
10e in z,n wedstrijd hij moest goed
rijden de family stond hem im-
mers aan te moedigen. Ook de Vor-
dense dame Gretha kl Brinke
stond op dit zware traject aan het
vertrek ze behaalde in deze ge
combineerde wedstrijd een 24e pi.
De R.t.v.er Jan Weevers reed in z.n
eerste open cross naar een 3e
plaats. Deze uitslag was super ze
ker gezien z'n startpositie in het
achterveld.
Zaterdagmorgen 23 december
wordt er in Vorden een G.O.W. ver-
reden dit alles gebeurd op het
Kamphuizen aan de weg Vorden /
Lochem.

Schaatsen

VOOR ARJAN MOMBARG BE-
GON VICTORIE IN ALKMAAR
De afgelopen week heeft Arjan
Mombarg met veel inzet en sukses
de Greenery Six tot een goed einde
weten te brengen.
Bij de 6 marathonwedstrijden,
waarvan 4 over 100 en 2 over 150
rondes, die vanaf dinsdagavond op
verschillende kunstijsbanen in Ne
derland werden gereden heeft de
veehouder uit Vorden een sterke
indruk achtergelaten. Zijn aaan-
vallende en alerte rijden leverde
hem een aantal keren een plaats
op bij de eerste 30. Met name in
Groningen, Alkmaar en tijdens de
finale in Utrecht was Mombarg bij
divere ontsnappingen betrokken.
Als enig overgebleven A-rijder van
de ploeg van Ecotrans/Freewheel
leverde hij hiermee een uitsteken-
de prestatie.
Mombarg zelf was uiteraard zeer
tevreden met zijn optreden, dat in
het peloton zeker niet onopge
merkt is gebleven.
Op vrijdagavond in Alkmaar lever-
de hij zijn beste prestatie met een
16e plaats. Dit betekende voor
Mombarg dat hij zich voor het
eerst "in de punten" reed, een doel
dat hij zichzelf dit seizoen op kun-

stijs had gesteld. Hij "passerde"
hiermee tevens zijn vader Henk
Mombarg, die in zijn beste jaren
een zeer verdienstelijk marathon-
schaatser was en ook een aantal ja-
ren tot het A-peloton behoorde.
Na het succesvolle optreden van
Mombarg verscheen Martin Riet-
man uit Wichmond in Alkmaar
aan de start bij de B-rijders. Kenne
lijk gestimuleerd door de prestatie
van zijn vriend en ploeggenoot bij
Ecotrans/Freewheel beperkte Riet-
man zich deze keer niet uitslui-
tend tot mee en uitrijden.
Halverwege de koers kwam hij
langzaam maar zeker naar voren
om uiteindelijk op een verdienste
lijke 35e plaaats te eindigen. Ploe
geleider Martien Pater was zeer te
vreden over de prestaties van bei-
de schaatsers. Vooral Martin Riet-
man heeft de afgelopen maanden
duidelijk progressie geboekt en is
technisch een stuk beter gaan rij-
den, mede dankzij de aanwijzin-
gen van trainer Pieter van Savoyen,
die ook een aantal avonden als be
geleider optrad.
Het derde lid van ploeg, die deel-
nam aan deze serie wedstrijden,
Yasmin van Benthem, wist bij de
dames beslag te leggen op een keu-
rige 10e plaats in het klassement
over 2 wedstrijden (zowel de B-rij-
ders als de dames reden 2 wed-
strijden tijdens de zesdaagse.
Na de hectiek van de afgelopen
week hebben de rijders even rust.
Op Tweede Kerstdag wacht hen
het Nederlands Kampioenschap in
Groningen. De zaterdag ervoor
zijn de regionale kampioenschap-
pen op de ijsbaan in Deventer.
Mombarg beslist op het laatste mo-
ment of hij daar aan de start zal
verschijnen.
Vorig seizoen werd hij immers al
kampioen van het Gewest Overijs-
sel-Gelderland.

650 deelnemers
veldrit
Achtkastelenrijders
De Vordense Rijwiel en Toerclub
"De Achtkastelenrijders" was zon-
dag na afloop zeer content met
het aantal deelnemers. In totaal
gingen er 650 mannen en vrou-
wen voor deze 43 kilometer lange
veldrit van start.
Gezien de weersomstandigheden
van de afgelopen dagen overtrof
dat aantal de verwachtingen. Er
was een parcours uitgezet vanaf
het Gemeentelijk Sportpark door
de omgeving van het Galgengoor,
Wildenborch, Groote Veld. Een pit-
tige route die veel van de deelne
mers vergde.
Veel sporters zagen deze veldrit als
een welkome afwisseling van hun
dagelijkse training.
Zo waren er diverse marrathon-
schaatsers aanwezig, zoals een van
de broers Ruitenberg, Robert Vun-
derink e.d. Korinne Dorland, die
ons land tijdens de Olypische Spe
len vertegenwoordigde was ook
van de partij alsmede de vrijwel
complete ploeg van "Tegel Toko
Giant".
De eerstvolgende veldrit van de
VRTC "De Achtkastelenrijders"
vindt plaats op zondag 4 februari,
met eveneens start en finish bij
het Gemeentelijk Sportpark.

PRETTÏGEEWKERSTDAGEI\I
VERKEERSVEILIG 2001

V E R K E E R S S C H O O L



Ideeën voor de Kerst
BROOD

Wit bus
Wit tijger
Wit vloer
Wit casino
Wit sesam/maanzaad
Tarwe bus
Tarwe tijger
Tarwe vloer
Tarwe casino
Tarwe sesam / maanzaad
Fijn volkoren
Van Gogh
Gelders volkoren
Elfzaden
Grof volkoren
Waldcorn
Maïsbrood
Vezel
Andes
Krentenbrood
Krentenbrood met spijs
Rozijnenbrood
Krenten/rozijnenwegge per 5
Stol f 6,00
Stol f 12,00
Stol f 17,50
Suikerbood
Wittebroodjes
Tarwebroodjes
Krentenbroodjes
Rozijnenbroodjes
Mueslibroodjes
Minibroodjes
Harde broodjes
Kampioentjes
Croissants
Waldcorncroissants
Stokken groot/klein

aantal Gesn. BANKET
ong.

Slag, mokka of vruchtentaart
f 18,50
f 21,00
f 23.50
f 26.00
f 31.00
Aardbeiensnit
Kerstsnit
Bavaroistaart aardbei

bosvruchten
peren
chipolata
kwark

Mokka cremetaart
Appeltaart klein
Appeltaart groot
Slaqroomqebak
Vruchtengebak
Cremegebak
Bavaroisgebak
Appelpunten
Saucijzenbroodje
Saucijzen 1/2
Saucijzen 1/3
Deense krakeling
Appelcake
Kerstkransjes klein (koekjes)
Kerstkransjes groot (koekjes)
Pudding ananas

aardbei
bitterkoekjes
chipolata
mokka

Kerststaven
Kerstkranzen

Ham/kaas croissants %
x. '"**& y j

&&&

\M/2Ki ^ J^j£ "

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

OPRUIMING

Gerry Weber
Rosner

Taifun
Frankenwalder

Samoon
Serres

McGregor
Melka
Peter van Holland
Ledüb
For Fellows
State of Art

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI M M O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

Jaarverslagen

DRUKKERIJ
WEEVHÏS

Dc LILC
\\

Burg. Galléestraat 38 • Vorden • Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Een greep uit ons kerstassortiment

KERSTSTOLLEN vanaf f 8,95
CAKE, TULBAND vanaf f 9,95

AMARENE TULBAND vanaf f 9,95
DIVERSE VLAAIEN EN TAARTEN

GROTE SORTERING BROODJES EN BROOD
Terwijl u wacht kunt u in onze levendige kerststal een warm drankje nuttigen.

Tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

Wij wensen u fijne Kerstdagen

Gemiddeld
houdt u 20%
over van uw
kerstdiner.

Kiest u voor
de biobak of

voor een
Birmees

vluchtelin-
genkind?

Giro 999

www.vluchteling.org

A RESTAURANT .

wenarius-ML www.avenarius.nl

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

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

Jwiitewunenu a ƒ 4C.CC pj>.
Wildpaté met cranberrysaus

Wildbouillon met bospaddestoelen

Goulash van wildzwijn met stoofpeertjes
aardappelpuree en schorseneren

of
Gegrilde zalmfüet met witte wijnsaus

aardappelpuree en schorseneren

Luchtige bavarois van pure chocolade
met vanillesaus

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

U dient uw bestelling vóór 22 december door te geven!

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

Dorpsstraat 2 - Ruurlo

Kijk voor
meer nieuws

ops



Welkom Ivan Prof. Anne van der
Meiden in Wichmond

Als er op het Hoetinkhofeen baby geboren wordt, dan siert men de tuin op een leuke en originele manier op.
Aangezien men dan het geluk heeft om een beroemde Vordense kunstenares als buurvrouw te hebben leek het
leuk om van haar kunsten dankbaar gebruik te maken. Helen Niemeijer heeft een spandoek in de vorm van
een slab zo mooi beschilderd. Men is daar zo trots op dat men eigenlijk vindt dat heel Vorden dat wel mag be-
wonderen. Daarom is het weekblad contact wezen kijken en heeft deze foto gemaakt zodat heel Vorden mee
kan genieten. Het spandoek hangt bij de fam. Weever, Hoetinkhof231, Vorden.

Nieuwe tenues voor Ratti E
pupillen

Na het behaalde kampioenschap in de herfstcompetitie wachtten de E-pupillen van Ratti nog een verrassing.
Boomkwekerij Lucassen overhandigde de complete E-afdeling (El en E2) een kompleet nieuwe tenue. Het Rat-
ti jeugdbestuur was natuurlijk zeer ingenomen met deze geste.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Geachte redactie,
Regelmatig kunnen we in dit blad
ingezonden brieven lezen, waarin
lezers het gemeentebestuur, meer
in het bijzonder het college van
burgemeester en wethouders (B. en
W), van de gemeente Vorden onder
vuur nemen. Dat is één van de gro-
te verworvenheden van een demo-
cratie, zoals wij die in Nederland,
en dus ook in Vorden, kennen. B. en
W. zijn natuurlijk niet doof voor de
ze signalen, maar houden de ge
dragslijn aan om niet via de pers in
debat te treden, maar via geëigende
kanalen als een spreekuur, in-
spraak en hoorzittingen en niet in
de laatste plaats via de gemeente
raad in openbare raadsvergaderin-
gen. Als gekozen volksvertegen-
woordigers kunnen de raadsleden
B. en W. om tekst en uitleg vragen.
Ambtenaren reageren al helemaal
niet op ingezonden brieven, sterker
nog, dat mogen zij niet eens. Dat
zou aan het bestuur zijn. Het be
stuur doet dat niet, zelfs niet als
daar naar zijn mening alle reden
voor is. Dat ik meen toch als amb-

tenaar te moeten reageren, moet
dan wel een heel bijzondere reden
hebben: het ingezonden stuk van
de Vereniging Bomenbelang in
Contact van 6 december, dat de ge
meente Vorden onbetrouwbaar
zou zijn. Bomenbelang neemt niet
alleen het bestuur, maar ook 'het
ambtelijk apparaat' op de korrel.
Nu in de context van het verhaal
van Bomenbelang .met 'apparaat'
duidelijk een bepaalde ambtenaar
wordt bedoeld, voel ik mij gedwon-
gen te reageren. Het moet mij van
het hart, maar de typering die Bo-
menbelang geeft van de betrokken
medewerker is: misplaatst, mislei-
dend, eenzijdig. Het lijkt me dat ik
beter, objectiever en vanuit een bre
dere invalshoek het werk van de be
wuste collega kan beoordelen dan
een belangenvereniging. Ik kan
niet anders concluderen dan dat
hij, net zoals de collega's van de
buitendienst van gemeentewerken,
zijn werk verricht met grote be
trokkenheid en vakmanschap en
met een open oog voor het belang
van de bomen, die natuurlijk niet
ten koste van alles het eeuwige Ie
ven hebben. Bovendien moet een
medewerker handelen binnen de
hem door gemeenteraad en B. en

W. gegeven speelruimte! Het is nu
eenmaal een bekend gegeven: als
men niet (op inhoud) kan winnen,
speelt men niet met de bal maar op
de man. Dat zou nog niet zo erg
zijn als men geen personen zou ra-
ken. In een kleine gemeenschap als
Vorden doet men dat wel, of men
nu wil of niet: met enig nadenken
of speurwerk kan iedereen weten
welke Vordense medeburger wordt
bedoeld en dus wordt getroffen. Be
langen van bomen zijn belangrijk,
maar niet belangrijker dan die van
mensen. De moet helaas constate
ren dat Bomenbelang dit uit het
oog heeft verloren, naar ik aan-
neem onbedoeld. Ik meen te mo-
gen zetten dat Bomenbelang de re
gels van burgerfatsoen heeft over-
schreden.

Het zou het bestuur van de Vereni-
ging sieren, als het zijn beweringen
aan het adres van mijn collega zou
terugnemen/rechtzetten.

IJc wens u allen fijne kerstdagen en een
prettige jaarwisseling zo mogelijk on-
der de kerstboom.

A.H.B. van Vleuten,
gemeentesecretaris van Vorden.

In een vrijwel tot de laatste
plaats gevulde Nederlands Her-
vormde kerk in Wichmond
ging afgelopen zondag Prof.dr.
Anne van der Meiden voor. Op
de derde zondag van Advent
stond deze bekende emeritus
hoogleraar en theoloog stil bij
het volgen in de voetsporen van
Jezus. Met Kerst vieren wij Je-
zus' komst op aarde, 2000 jaar
geleden, maar wat betekent het
om in het door hem getrokken
spoor te gaan? Wat betekent
wandelen met God?

Met af en toe een illustratieve anek-
dote of een woord in het Twents,
wist Prof. Van der Meiden zijn ge
hoor te boeien. Het zal veel van zijn
toehoorders goed gedaan hebben te
horen dat wij uiteindelijk niet afge
rekend zullen worden op de kleine

details van ons geloof, maar op de
mate waarin we Jezus Christus ge
volgd zijn in het omzien naar onze
naaste (Mattheüs 25 vanaf vers 31).
Na afloop van de dienst werd af-
scheid genomen van dhr. B.W. (Ben)
Olthof, die in de Nederlands Her-
vormde gemeente van Wichmond
31 jaar lang de functie van admini-
strateur heeft vervuld. Door dhr.
Baauw, voorzitter van de kerkvoog-
dij, werd een korte toespraak ge
houden, waarin hij de grote inzet
en nauwgezetheid van dhr. Olthof
prees. Dhr. Olthof werd onderschei-
den met het draaginsigne in zilver
van de Vereniging van Kerkvoogdij-
en in de Nederlands Hervormde
kerk. In zijn dankwoord sprak dhr.
Olthof de hoop uit dat de gemeente
zijn opvolger hetzelfde vertrouwen
zal geven, dat hij al die jaren heeft
mogen ervaren.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Er staat weer een nieuw jaar
voor de deur. Het laatste jaar
van de gulden. Op l januari
2002 stappen we immers over
van gulden mun te n en -biljet-
ten naar chartale euro's.

Voor beleggers wordt die overgang
van de gulden naar de euro waar-
schijnlijk wat gemakkelijker dan
voor niet-beleggers. Beleggers heb-
ben immers al enkele jaren erva-
ring met de euro. Op 4 januari
1999, nu bijna twee jaar geleden,
vond de 'eurocrash' plaats en werd
de AEX-index gedeeld door de
waarde van de euro, die net enke-
le dagen daarvoor was vastgesteld.
Vanaf die datum werken alle effec-
tenbeurzen van de elf eurolanden
met de euro. En inmiddels zijn
beleggers gewend geraakt aan de
omrekeningskoers 2,20371, aan
koersen die noteren in euro's en
vooral aan koersfluctuaties die
worden uitgedrukt in procenten
in plaats van absolute getallen.

Maar laatste jaar van de gulden of
niet, wat gaan de aandelenkoer-
sen in het nieuwe jaar doen? En
niet alleen in Nederland, maar
ook op andere beurzen. Immers,
beleggers kijken steeds meer over
de grenzen, beleggen steeds meer
in andere landen dan alleen de
eigen thuismarkt. In volwassen
economieën als bijvoorbeeld de
Verenigde Staten, Japan, het
Verenigd Koninkrijk of de eurolan-
den. Of in opkomende markten in
het Verre Oosten, Latijns -Amerika
of het Oostblok. Er wordt meer
dan in het verleden gekeken naar
de Dow Jones, de Nasdaq en de
DAX. Daarbij moet wel de kantte-
kening worden geplaatst dat de
populariteit van een index voor
een groot deel wordt bepaald door
de performance.

En wat gebeurt er in 2001 met de
rente? Wat kunnen we verwach-
ten van de economische ontwikke-
lingen? Hoe ontwikkelt de inflatie
zich en wat doet de euro ten
opzichte van andere valuta's? Het
ligt voor de hand dat ook in het
komende jaar de trends zich zul-
len voortzetten, die we de afgelo-
pen jaren hebben gesignaleerd. De
belangstelling voor informatie en

communicatietechnologie en
natuurlijk het internet groeit nog
altijd. Er is sprake van een toene-
mende vraag naar zogenaamde
'content' (inhoud) voor het razend-
snel groeiende aantal internetpa-
gina's. Er worden voortdurend
nieuwe technologieën ontwikkeld
als breedband, WAP en I-mode,
waardoor we op elke plek via
mobiele telefoons of andere appa-
ratuur de beschikking kunnen
krijgen over de informatie die voor
ons op dat moment relevant is.

Het komende jaar zal ook geken-
merkt worden door het groeiende
belang van biotechnologie en
health care, vanwege de stijgende
vraag naar medicijnen, veroor-
zaakt door de steeds ouder wor-
dende mens. De kennis op dit
gebied gaat met sprongen vooruit.
Zowel in de voedingsindustrie als
in de financiële sector is schaalver-
groting een veel voorkomend ver-
schijnsel. Steeds meer bedrijven
plegen overnames buiten hun
grenzen. Of ze heroriënteren zich
op hun huidige positie om bijvoor-
beeld een geheel andere weg in te
slaan.

Ontwikkelingen die de afgelopen
jaren in gang zijn gezet en waar-
van wordt verwacht dat ze ook de
volgende jaren worden voortgezet.
Wat 2001 precies zal brengen, zal
voor ons allen een verrassing zijn.
De afgelopen jaren bleek de
maand januari de beleggings-
maand bij uitstek. Of dat in 2001
weer zo zal zijn is nog maar de
vraag. De maanden november en
december, veelal ook succesvolle
beleggingsmaanden, zijn tot op
heden bijzonder teleurstellend
geweest, januari wordt dan ook
met spanning tegemoet gezien.

Wat de vooruitzichten voor beleg-
gingen voor geheel 2001 betreft,
zijn wij optimistisch gestemd. De
economische groei zwakt af, de
bedrijfsresultaten staan enigszins
onder druk, de waardering van
aandelenmarkten is echter een
stuk aantrekkelijk geworden en de
rentevooruitzichten zijn gunstig.
Dus per saldo positieve signalen.

Wij wensen u prettige feestda-
gen en een gezond en succesvol
2001.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Horselenberg,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.



Weekblad Contact editie Vorden
vanaf woensdag 13 december 2000 tot 13 januari 2001

Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn drie mogelijkheden om te betalen:

1

2

Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 13 januari 2001 f40,-

f40,Betalen per bank of giro vóór 13 januari 2001
(u ontvangt geen acceptgirokaart)
Betaalt u na 13 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
f 6,- administratie- en incassokosten bij.

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

Machtigingen welke voorgaande jaren zijn verleend,
behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld over 2001 voor Weekblad Contact editie Vorden
bedraagt f 40,- inclusief 6% BTW wanneer u vóór 13 januari betaalt.

Betaalt u na 13 januari dan brengen wij u f 6,- administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 6,- als u vóór 13 januari betaalt!

Banken: Rabobank
ABN-AMRO
SNS bank
Postbank

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

ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0576) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
E-MAIL: INFOÖWEEVERS.NL - ISDN (0676) 666678

M H l l N

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

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening

Deze machtiging terugzenden of bezorgen vóór 1 januari 2001 bij Drukkerij Weevers,
postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.
Machtigingen welke vurig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

Profiteer nu nog
voor de feestdagen

van onze diverse

SPECIALE
AANBIEDINGEN

BOVENDIEN
20%

KORTING
op onze gehele
wintercollectie

(uitgezonderd Dhio-
en kerstcollectie)

Ruurloseweg 1
Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461232
Fax 0575-461275

een kerstboom met een boek vol
herinneringen aan uw eigen dorp
Onder menige kerstboom zal het dit jaar te vinden
zijn. Het boek over Vorden zoals het was op de
grens van twee eeuwen. 'Vorden '99' staat boordevol
interessante informatie over ons dorp zoals het nu
is. Over de politiek en het onderwijs, de sport en het verkeer,
het landschap en wonen en werken. Over culturele activiteiten
en sociale en medische aspecten. Allemaal goed om te weten
voor later als alles anders zal zijn. Het boek telt meer dan 150
foto's in kleur en zwart/wit. Het toont grappige tekeningen van
kinderen over 'hun liefste plekje' in Vorden. Hebt u het boek

nog niet gekocht? Dan is er nog één kans om
het onder de kerstboom te leggen. Het boek
kost maar f 29.50 en de laatste ex. liggen nu bij
Boekhandel Bruna en de
Openbare Bibliotheek, 't
Is met recht een passend

iirden'9l
geschenk aan het eind van deze bewogen eeuw.

LM VQRDEN
DECEMBER
ledere dag:

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

20 BZR Vorden Bridgeclub Dorps-
centrum

20 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

21 Volksdansen de Wikke
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 PCOB kerstbijeenkomst met li-

turgie
27 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 Volksdansen de Wikke

JANUARI
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer in-
formatie bij de SWOV, Nieuw-
stad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwem-
men.

3 BZR Vorden bridgeclub
3 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
4 De Wikke volksdansen
4 Bejaardenkring Dorpscentrum

4 Nieuwjaarsbegroeting Passage
4 HVG dorp Vorden, Nieuwjaars-

koffiemorgen
5 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst

m.m.v. de Gerjo's in 't Stamper-

8 Bridgeclub Vorden
9 KBO Soosmiddag
10 BZR Vorden bridgeclub
10 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
10 Welfare Handwerkmiddag

Wehme (Kraamverkoop)
11 de Wikke, volksdansen
15 Bridgeclub Vorden
17 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
17 BZR Vorden bridgeclub

18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 de Wikke volksdansen
22 Bridgeclub Vorden
23 KBO Jaarvergadering
23 Passage project Arbeid en Zorg

At /mZ
24 Welfare handwerkmiddag

Wehme
24 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 BZR Vorden bridgeclub
25 HVG dorp Vorden Jaarvergade

ring
25 de Wikke volksdansen
29 Bridgeclub Vorden
31 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
31 BZR Vorden bridgeclub



De heer Rondeel:

"Als ik het over moest doen,
deed ik precies hetzelfde weer"

Volleybal

Ech tpaar Rondeel

Voor de heer Rondeel breken er
andere tijden aan. Na 50 jaar
"eigen baas" te zijn geweest,
heeft hij de hamer en de troffel
definitief in de gereedschaps-
kist opgeborgen. Afgelopen
vrijdag nam hij, inmiddels 65
jaar, afscheid van zijn profes-
sionele loopbaan en gaat hij
verder met tal van andere acti-
viteiten.

Maar dan wel activiteiten die on-
der de noemer "hobbies" vallen.
Om er enkele te noemen: samen
met echtgenote gastheer en gast-
vrouw tijdens de bezichtigingen
van de kerk op de Kranenburg. De
kerk is in de wintermaanden op
vrijdag, zaterdag en zondag open
en s'zomers op dinsdag, donder-
dag en zondag). Actiefin de bouw-
groep van diezelfde kerk.Koster in
de Christus Koningkerk.
Voorts heeft hij zitting in de Mo-
numentencommissie. Een com-
missie die zich bezig houdt met
het beoordelen van panden die
wel of niet op de monumentenlijst
geplaatst moeten worden. Actief
bij de "Club van Elf'. De woensdag
neemt bij de "Rondeels" een apar-
te plaats in. Bij heel veel gezinnen
in Nederland is "woensdag gehakt-
dag", bij de Rondeels heeft het een
andere naam "woensdag- klein-
zoondag"!

Toen wij de heer Rondeel zater-
dagmorgen thuis aan de Ruurlose
weg opzochten, was hij nog be
hoorlijk met zijn gedachten bij het
afscheid van de vrijdag ervoor. Dat
gebeurde tijdens de ingebruikna-
me van het nieuwe pand "Bouw-
bedrijf Rondeel-Groot Roessink
Vorden BV." op het industrieter-
rein Werkveld.
"Samen met mijn vrouw een ge-
weldige dag gehad. Het doet je
goed dat er zoveel mensen af-
scheid komen nemen. Ik geloof
dat ik wel jaren met de cognac
"vooruit" kan. Wat een cadeaus",
zo zegt hij.
En alsof het afgesproken werk
was, ging plotseling de deur open
en kwam er ene Jan binnen.'Ook
hij had, in cadeau-verpakking, een
fles geestrijk vocht bij zich. "Ik heb
gisteren vergeten je dit aan te bie-
den. Bij deze dus", aldus de gulle
gever. "Je moet mij wel beloven dat
je binnenkort weer langs komt om
er "eentje" te nuttigen", zo nodig-
de de heer Rondeel uit. "Komt
goed, aju" en weg was hij. "Jan
heeft nu geen tijd, hij is ook 65

jaar en nog steeds hartstikke
druk", zo legde Bennie uit.

MEDEWERKERS
Wanneer de heer Rondeel zijn
werkzaam leven de revue laat pas-
seren, komt hij aan het slot tot de
conclusie: "Als ik het allemaal over
moest doen, dan deed ik het op
precies dezelfde manier". Een te
ken dat hij het altijd goed naar de
zin heeft gehad. Zo ook zijn mede
werkers. De heer Rondeel staat in
Vorden bekend als een onderne
mer die altijd midden tussen zijn
personeel stond. Echtgenote Miep
knikte bevestigend.
Zijn verbondenheid met het perso-
neel bleek nog eens duidelijk in
het midden van de negentiger ja-
ren. Zo rond zijn 60e ging hij na-
denken over "hoe straks verder
met het bedrijf. Dit met de we
tenschap dat zijn zoon voor een
andere carrière had gekozen. ( "Hij
heeft een prima baan en dat vind
ik hartstikke fijn". Senior nam
contact op met de NVOB ( Neder-
lands Verbond Ondernemers
Bouwbedrijf) teneinde zich te
oriënteren.
Toen de heer Dijkman ( van de
Dijkman Bouwgroep) hem in 1996
vroeg of hij de zaak niet wilde ver-
kopen, behoefde de heer Rondeel
niet lang na te denken om "ja" te
zeggen. De continuïteit van de
werkgelegenheid van zijn mede
werkers werd daarmee tevens ge
waarborgd! Zo ontstond, onder de
vlag van de Dijkman Bouwgroep,
het bouwbdrijf "Rondeel Vorden
BV". Een nieuw bedrijf met de
heer Rondeel als Manager.
Daarnaast bestaat er nog steeds
"Rondeel BV". "Wat houdt dat
in"?, zo informeerden wij. "Ron-
deel BV" handelt in aandelen en
management", zo sprak Bennie
met een grote grijns op zijn ge
zicht. Wie het naadje van de kous
wil weten hoe deze BV in elkaar
steekt, moet hem maar eens bellen!
De functie van Manager heeft de
heer Rondeel als zeer prettig erva-
ren. "Ik deed precies hetzelfde als
voorheen. Echter geen rompslomp
meer met administratie, de lonen
e.d. Dat alles is bij Dijkman Bouw-
groep perfect geregeld. Dus voor
mij heerlijk werken en bovendien
een 40 urige werkweek. En dat was
in de jaren daarvoor wel even an-
ders. Weken van 75 uur: de ge
woonste zaak van de wereld".
De heer Dijkman en de heer Ron-
deel kennen elkaar al heel lang.
Weliswaar concurrenten, maar te

vens goeie collega's, Tijdens het af-
scheid, afgelopen vrijdag, memo-
reerde de heer Dijkman nog eens
de lijfspreuk van de heer Rondeel:
"Wat een ander heeft, interesseert
mij niet, mijn prijs is goed". "Een
kwestie van zelfvertrouwen", zo
reageerde de heer Rondeel, amper
24 uur later.

PAPLEPEL
De heer Rondeel groeide op in
Hengelo, waar hij na de ambacht-
school ging werken bij het familie
bedrijf "Rondeel en Zonen". Een
bedrijf dat in 1865 door zijn over-
grootvader was opgericht. In 1963
stapte zijn vader en zijn oom eruit
en besloot Bennie voor zich zelf te
beginnen. "Dat werd in december
1963 beklonken. Het bedrijf ging
op l januari 1964 van start. Pa Ron-
deel hielp de eerste jaren "een
handje" mee, terwijl wijlen H. Tak-
kenkamp te boek staat als de eer-
ste "vaste" medewerker.
Bennie Rondeel: "De eerste klus
herinner ik mij nog heel goed. Op
het voormalige klooster (waar
thans de asielzoekers wonen)
moest de grote schoorsteen ver-
vangen worden. Een karwei van
pakweg 2 weken. Tegelijkertijd
was ik in Hengelo bezig met de
bouw van een varkensschuur".
De eerste tien/elfjaar hield Ron-
deel zich bezig met alleen metsel-
werk. In 1975 werd daar het tim-
merwerk aan toegevoegd. (Zwager
H. Hartelman was de eerste tim-
merman binnen het bedrijf).
Wel met "voor-oorlogs" gereed-
schap. Gekocht van een oud baasje
in Zieuwent. Geld voor nieuw ma-
teriaal was er toen nog niet. Dat
was rond 1980 voorhanden.
Het bedrijf telde door de jaren
heen tussen de 12 en 14 medewer-
kers, waaronder echtgenote Miep
die vanaf het begin manlief terzij-
de stond. "Ik moest een typiste
hebben en toen is mijn vrouw op
cursus gegaan", zo grapte de heer
Rondeel. Behalve de lonen, dat
deed de heer Rondeel zelf, ver-
zorgde mevr. Rondeel de gehele
administratie. Het bedrijf Rondeel
heeft zich al die jaren voorname
lijk bezig gehouden met woning-
bouw, utiliteitsbouw en restara-
tiewerkzaamheden. Zo kijkt de
heer Rondeel met plezier terug op
"klussen" zoals de restauratie van
de kerk op de Kranenburg, restau-
ratie bij kasteel den Bramel en niet
te vergeten de verbouwing van de
voormalige schoenenzaak Jansen
tot het huidige 't Pantoffeltje.

Labyellov l - Pelgrum
Makelaars / Dash l
Afgelopen zaterdag speelde Pelg-
rum Makelaars Dash l in Zevenaar
tegen Labyellov. Deze wedstrijd
moest gewonnen worden aange
zien Labyellov onder Dash stond.
Dash speelde voor het eerst dit sei-
zoen in de nieuwe tenues, gespon-
sord door Pelgrum Makelaars, mis-
schien dat dit tot een overwinning
kon bijdragen.
De eerste set liep gelijk op met veel
lange rally's. De strijd bleef span-
nend tot het eind van de set. Dash
had op 23-24 al een setpoint, maar
kon dat niet verzilveren. Maar op
25-26 wist Dash wél te scoren en
haalde zij de eerste set binnen.
De tweede set begon slecht voor
Dash; al snel een achterstand van
0-4. De hele set bleef Dash een
beetje achter de tegenstander aan-
hobbelen. Op een gegeven me-
ment stond het 23-16 voor Labyel-
lov, maar toen kwam Dash met
een hele goede servicebeurt en
werd het 23-21. Er was weer hoop
op setwinst, maar Labyellov bleek
professioneel genoeg om deze set
toch naar zich toe te trekken.
Ondertussen had Dash zich weer
wat in de wedstrijd kunnen spe
len, waardoor er met veel zelfver-
trouwen aan de derde set begon-
nen werd. Dash bleek helemaal
hersteld van het matige spel in de
tweede set en wist de derde set te
winnen met 23-25.
Ook in de vierde set straalde Dash
het zelfvertrouwen uit. En mede
door het oppeppen en luide aan-
moedigen van de wisselspeelsters
kon Dash ook de vierde set winnen
en wel met 21-25. Dit betekende de
eerste uitoverwinning van Dash in
dit seizoen, wat door de speelsters
uitbundig gevierd werd.
Voor de competitie speelt Dash
voorlopig niet meer, pas op 13 ja-
nuari speelt Dash weer en dan uit
in Winterswijk, de laatste wed-
strijd van de eerste competitie
helft. Wel wordt er aanstaande za-
terdag een bekerwedstrijd ge-
speeld, dus mocht men Dash nog
willen aanmoedigen, kom dan
naar de sporthal in Vorden.

Volleybalvereniging
Dash Vorden
Uitslagen Pelgrum-Makelaars /
Dash Volleybal
Heren: Dash l - Grol l 3-2; Dash 2 -
Grol 2 1-3.
Dames: Tornado 2 - Dash 4 04;
Dash 5 - ASV l 4-0.
Jeugd: Meisjes A 't Peeske l - Dash
l 1-3; Meisjes B Gemini l - Dash l
1-3; Mix B Dash l - Grol l 3-1; Mix C
Dash l - Wivoc l 3-2.

Programma
Heren: Victoria 2 - Dash 1.
Alle overige teams spelen pas op
13 januari weer.

Volleybal heren
PELGRUM MAKELAARS /
DASH - GROL 3-2
Na een rustperiode van drie we
ken, was het de vraag hoe de heren
van Pelgrum Makelaars/Dash zich
hadden hersteld van de nederlaag
tegen Wevoc. Normaal is het niet
prettig om midden in het seizoen
zomaar drie weken geen wedstrijd
te hoeven spelen. Het kwam de
Vordense mannen echter niet on-

gelegen, omdat er een aantal spe
Iers door blessures niet fit waren.
Toch blijft het blessurespook hè
ren l achtervolgen. Nu was het
Herman Ellenkamp die zich de af-
gelopen week dusdanig heeft ver-
tild, dat hij niet inzetbaar was.
Over de basisopstelling heeft trai-
ner Johan Boerman dan ook niet
lang na hoeven denken. Deze be
stond uit de enige zes fitte spelers
die heren l momenteel heeft, na-
melijk Robert Ellenkamp als spel-
verdeler, Herman Vlogman op de
diagonaal, Hans Leunk en Sander
Spaarwater op het midden, Daan
Vrieler en Johan Boerman als bui-
tenaanvallers. De eerste set begon-
nen de Vordense mannen gecon-
centreerd. De laatste weken is er
veel getraind op het serveren en
het blokkeren. Als deze taken bij
het rallypointsysteem goed uitge
voerd worden, dan gun je de te
genstander geen moment om
goed in de wedstrijd te komen. Dit
lukte de heren van Pelgrum Make
laars/ Dash dan ook uitstekend.
Door de service-druk konden de
heren van Grol aanvallend weinig
laten zien. Hierdoor werd de eerste
set beslist in het voordeel van Pelg-
rum Makelaars/Dash.
Ook in de tweede set kenden de
heren uit Vorden weinig proble
men. In het begin van de set ging
het nog gelijkop. Maar na een aan-
tal goede service beurten, kon er
een voorsprong opgebouwd wor-
den. Deze voorsprong werd niet
meer uit handen gegeven en ook
de tweede set werd gewonnen.
De derde set gaf een totaal andere
wedstrijd te zien. De sterke punten
van de eerste twee sets waren to-
taal verdwenen. Grol maakte hier-
van dankbaar gebruik en won de
derde set vrij gemakkelijk. Eigen-
lijk nog niets aan de hand voor de
Vordense heren. Als de vierde set
gewonnen zou worden, levert dat
immers vier punten op. De vierde
set werd echter niet gewonnen.
Grol ging door waar ze de derde
set mee begonnen waren. De hè
ren uit Vorden konden het spel
van de eerste twee sets niet meer
oppakken. Ook de invalbeurt van
Wietse ten Kate kon hier geen ver-
andering inbrengen. De vierde set
werd dus ook gewonnen door
Grol.
De vijfde set moest in deze wed-
strijd dus de beslissing brengen.
Met dezelfde opstelling als in de
eerste set gingen de Vordense
mannen van start. Wat in de derde
en vierde set niet lukte ging in de
laatste set weer wat beter. Een
spannende strijd tot het eind van
de set aan toe. Soms stond Grol
voor, soms had Pelgrum Make
laars/Dash de leiding in deze set.
Gesteund door het publiek wisten
de heren uit Vorde.n de vijfde set in
hun voordeel te beslissen en hier-
mee een zwaar bevochten 3-2 over-
winning binnen haalden. Een be
langrijke overwinning omdat het
erg spannend is in de klasse waar-
in heren l uitkomt. 5 ploegen strij-
den om de tweede plaats met on-
derling maar vier punten verschil.
Victoria 2 is ÈÈn van die ploegen
en is ook de volgende tegenstan-
der van heren 1. Deze wedstrijd
word aanstaande zaterdag ge
speeld. Indien u om twee uur ver-
trekt bent u op tijd in Didam om
deze wedstrijd te kunnen zien. Na-
tuurlijk is de spanning voor deze
wedstrijd hoog opgelopen, want
het zal de beslissing brengen wel-
ke ploeg op de tweede plaats de
winterstop ingaat.

Gemiddeld houdt u 20% over van uw kerstdiner.

Kiest u voor de biobak of voor een , • - . , * » J
Birmees vluchtelingenkind?

Giro 999
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PERSONENAUTO'S

OPEL ASTRA 1.616v station groen 1999

OPEL ASTRA 1.7D station beige 1996

OPEL ASTRA 1.6 5-deurs rood 1995

OPEL ASTRA 1.6 5-deurs paars 1995

OPEL CORSA 1.2 3-deurs rood 1993

FORD MONDE01.8 TD 5-deurs rood 1996

SEAT IBIZA 1.2 3-deurs grijs 1991

SEAT MARBELLA 0.9 3-deurs blauw 1997

SUZUKI SWIFT 1.3 3-deurs rood 1992

SUZUKI SWIFT 1.3 aut. 3-deurs groen 1997

AUDI 80 2.0 4-deurs groen 1993

VWVENT01.6 4-deurs blauw 1997

VW GOLF 1.6 3-deurs groen 1994

NISSAN PRIMERA 1.6 4-deurs grijs 1995

NISSAN PRIMERA 2.0 TD 5-deurs groen 1996

NISSAN SUNNY 1.6 4-deurs grijs 1990

BEDRIJFSAUTO'S

VW TRANSPORTER 1.9 D wit 1997

VW GOLF VARIANT 1.9 D wit 1995

MERCEDES SPRINTER 312 D zwart 1998

^Prettigefeestdagen
en een

voorspoedig
2001

S^^u f̂c^R^v

AUTOBEDRtJF

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (GId.)

Telefoon 0575-461262

Lie fhebbers van s fee rvo l wonen zi t ten bi j De Woner i j
goed. C o m f o r t a b e l e f a u t e u i l s en banken, sa lon ta fe ls ,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en d r e s s o i r s z i j n s lech ts v o o r -
bee lden van wat u bi j De W o n e r i j zoa l zult v i nden .
Maar ook voor uw raamdecora t ie , ver l icht ing of vloer-
b e d e k k i n g ben t 'u b i j De Wone r i j aan het j u i s t e adres.
De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n s f e e r m a k e r s bi j
u i t s t ek en z o r g e n voo r een p e r s o o n l i j k ka rak te r in
ieder huis.

Kerst
openingskalender
wo. 20 dec. 09.30 -18.00
do. 21 dec. 09.30 -18.00
vr. 22 dec. 09.30- 21.00
za. 23 dec. 09.30 -16.00

i n

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39

c h t i n g e n

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBËDRIJF

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Facturen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

We hebben
't afgelopen

jaar weer
geweldig

in de
toekomst
kunnen

investeren.
Weer een jaar verder. Weer
een stapje dichter bij ons
doel. Dankzij uw collecte-
geld, giro's en legaten.

Dankzij onze 120.000
vrijwilligers die gemotive-
rd de straat opgingen. U

heeft veel geld bijeen
gebracht en we hebben er
veel mee kunnen doen.

Verreweg het grootste
deel werd geïnvesteerd in
onderzoek. Het andere
ging naar voorlichting en
patiëntenbegeleiding.

Al het geld is besteed. We

hopen dan ook in 2001 weer
op u te kunnen rekenen.

Bedankt!

JUK KANKERBESTRIIDING

G I R O 2 6 0 0 0

N*d*rlamtf« K«nk«fb*ïtn|dmg/KWF
Sophlalaan 8. 1075 BR Aimterdam
Ttlafoon: 020 5 700 500
lnt«ro«: «ww.kankertwitriiding.nl

ALLES
ONDER EEN DAK

Fa. G. Onstenk
eiken en
grenen meubelen
Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 35 04

Ons assortiment bestaat uit o.a.:
eiken en grenen en
koloniale meubelen

ONINGSTOFFEERDERIJ
ENK VELS
ENGELOHWestendorpseweg 9
7004 J D Doetinchem
Telefoon (0314) 63 15 17

Ons assortiment bestaat uit o.a.:
vloerbedekking, gordijnen,
lamellen, laminaat,
vitrages, tafelkleden

HOUDEN OPEN HUIS
woensdag 27 december van 10.00 tot 21.00 uur
donderdag 28 december van 10.00 tot 21.00 uur

vrijdag 29 december van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag 30 december van 10.00 tot 16.00 uur

De Kerstdagen zijn wij gesloten.
U vindt ons op het Industrieterrein, Molenenk 20, Hengelo (GId.)

telefoon (0575) 46 31 53

Gerrit en Ria Onstenk - Henk en Grada Vels - en medewerkers

Wij wensen u prettige Feestdagen en een voorspoedig 2001



Prachtig weer en enorme belangstelling

Vordense Kerstmarkt
van "alle markten thuis"!

De kerstman deelde waardebonnen uit van de VOV.

Wie zaterdag de moeite heeft genomen, overigens vele
honderden, om dé Kerstmarkt in Vorden te bezoeken,
heeft zich geen moment verveeld. Voor het eerst was er
een "levende kerststal", verzorgd door bloemisterij Ket-
telerij, waar de schapen en de stier met verwonderde
blikken naar de nieuwsgierige voorbijgangers keken.
Met name de jeugd vond het prachtig al hadden de
"kleinsten" toch meer interesse om (gratis) in het trein-
tje rond te rijden.

Op de Kerstmarkt zelf geen gebrek aan hapjes en drankjes.
Oliebollen, een broodje ham, broodje shoarma, kerstkrans-
jes, erwtensoep, Glühwein, chocolademelk. Kortom een va-
riatie van lekkernijen. Kerstmannen mengden zich tussen
de schare mensen "om eveneens versnaperingen uit te delen.
Wie de kerstboom nog op moest tuigen, kon ook prima op
de markt terecht. "Kerstattributen" in overvloed. De winke
liers hadden hun uiterste best gedaan zodat de kramen er
weer verzorgd uitzagen.
De Welfare van het Rode Kruis was ook tijdens de Kerst-
markt aanwezig. Deze aktieve groep verkocht allerhande
handwerken, kleding, schorten, knuffels, etc. Al deze artike-
len worden zelfgemaakt door de deelnemers uit het verzor-
gingshuis de Wehme en thuisdeelnemers.
De werkgroep Amnesty stond dit jaar niet meer bij het
Dorpscentrum evenals de wereldwinkel. Zij hoorden er nu
ook echt bij, wat ook meer aandacht trok als andere jaren.

Centraal tijdens de Kerstmarkt, het culturele gebeuren. Zes
uur lang optredens van diverse koren, muziekkorpsen, boe
rendansers e.d. De midwinterhoornblazers deden ons besef-
fen dat Oud en Nieuw wel zeer dicht bij is. Voor de sportieve
jeugd werden "De Vordense Winterspelen" georganiseerd
door Free Wheel Hieraan namen 25 teams, bestaande uit 2
personen, deel. Zij moesten vijf onderdelen afwerken: spij-
kerslaan, langlaufen, houtzagen, ballengooien en lucht-
buksschieten. Het team "Coca-Cola", (Robin en Niels Vennig)
werd kampioen; 2 "Blues Brothers", 3 team Daniel Schim-
mel.

Veel belangstelling voor het "ambachtelijk" smeedwerk, dat
in samenwerking met smederij Oldenhave werd georgani-
seerd. Ijzer in het vuur, dat vervolgens op het aambeeld door
de heren Oldenhave en Krabbenborg werd bewerkt. Bakkerij
Joop liet de jeugd zelf brood bakken boven het houtvuur. De
boerenkool van Hotel Bakker was weer als vanouds en ging
er wel weer in. De bekende groep Kas Bendjen sloot de Kerst-
markt af met een gezellig optreden. Ook de kerstliederen de
den het goed al was het jammer dat men niet op het podi-
um stond.

De VOV kan terugkijken op een zeer goede en gezellige kerst-
makt. Vorden staat langzamerhand bekend als de beste
Kerstmarkt uit de omgeving.

Midwinterhoomblazers ontbraken ook dit jaar niet.

«• bezigheid. verrassing



SOSMAN
OROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en
Kwekerij

KERST-
BOMEN
IN
SOORTEN
groot en klein van
eigen kwekerij

Bij aankoop van
een boom:
gratis
kerstgroen
(zolang de voorraad strekt)

Verkoop elke dag
vanaf 09.00 uur
(behalve op zon-
dag).

Kervelseweg 23
(zijstraat Rondweg)
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462619

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur VordenABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg

Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk

Suselbeek

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Rij n weg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

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

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

AANBIEDING:
diverse soorten tegels,

ook restantpartijen!
Tevens diverse

bouwmaterialen en sanitair
voordelig te koop

i.v.m. magazijnopruimimg.
Maak uw keuze op

woensdag 27, donderdag 28
en vrijdag 29 december.

Bouwbedrijf Bruggink
.uie,v,,eg 11, H

315-2429;

C E
' / . /1 ;:i / ; i '/_\' , l/C

i-

Dc
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Bestel met de Kerstdagen een
ambachtelijk bereide salade

HUZARENSALADE
f 6,50 p.p.

RUSSISCHE EIEREN
f 8,50 p.p.

ZALMSALADE
f9.50p.p.

Uw bestelde salade kan zondag 24 december
vanaf 12.00 tot 14.00 uur worden afgehaald.

Tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

af Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

F&CWj
BOVAC

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

'ACHTWOLISN
NDERDEKEN

voor ƒ

VAN 159.-VOOR

99.-
80 OF 90 X 200 CM

LAMMERS
WOON

l l
Bil!

lefoonOS:

Wij wensen u
fijne Kerstdagen«* «/ \j

aanbieding zaterdag 23 december
eindejaarsopruiming v.a. f 1 695,—

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

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

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

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

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

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

scroll muis, 15" digitale monitor.

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

( www.compusystem.nl )
Opties: DVD f 195,- • 17" monitor f 150,- • cd-rewriter f 245,-

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

VVVV^VVV^VVVVJVVVUVVVVVV%>VJVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVrtVS

'6 van de Kersf'Ctt
UIT ONZE WILD- EN GEVOGELTE-AFDELING:

Oh KONIJNENBOUT
900 gram

UIT ONZE VISAFDELING:

Oh HOLLANDSE GARNALEN
200 gram

UIT ONZE DEUCATESSENAFDELING:

SERRANO HAM
100 gram

UIT ONZE ZUIVELAFDELING:

GhSLAGROOM
0,5 liter

UIT ONZE KAASAFDELING:

Ch GEVULDE BRIE
diverse smaken, 100 gram

UIT ONZE BROODAFDEUNG:

LUXE KERSTSTOL
AMANDELSPIJS, 1000 gram

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur l zaterdag van 08.00 -17.00 uur
zondag, maandag, dinsdag 24, 25 en 26 december gesloten

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood aardewerk!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

ALBERTHF1 «M ooo^hj-^otr^,^ ?c 7055 BN Hengel' (G),

^ • • • • • • . . . . . » - . . . . . . _ . . _ _ _ _ . _ _ — .
--»-.--..........•...,,...



GRANDIOZE

KERST-SHOW
A

26 Dec.
11.00-17.00

27 Dec.
08.30-18.00

28 Dec.
08.30-18.00

29 Dec.
08.30-21.00

3O Dec.
08.30-16.00

2e Kerstdag geopend!
* * * * * Graag tot ziens! * * * * *

koffie staat klaar

SPANNEVOCEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484

met fantastische kortingen
28 t/m 30 december 2000 maakt

Profile Bleumink 'de Fietsspecialist'
de magazijnen leeg.

Dat betekent dat we alle tweedehands fietsen en alle fietsmodellen
2000 van alle bekende merken gaan opruimen.
Kortingen die kunnen oplopen tot maar liefst 50%!

Tevens alle modellen van 2001 voor de oude prijs.

Kom daarom snel naar Profile Bleumink

en profiteer van deze prijzenrace!
Wat dacht u bijvoorbeeld van deze stoere

GIANT Boulder sportmodel2001 f CQQ
nu van f 749, voor slechts l %J ̂ 7 ̂ 7 •

PR FIL
DE Fl ETSS PECIALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS zonder "SS
Dorpsstraat 12 • Vordert • Tel. (0575) 55 13 93

Overweegt u om binnenkort

rolluiken of
zonwering

aan te schaffen?

Houdt u dan rekening met een
flinke prijsverhoging

per 1 februari.

Opdrachten t/m 31 januari kunnen wij nog
leveren tegen de oude prijzen

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

Bus bestellen?
Harren bellen!

Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Ca. 50 bussen van 8 tot 66 personen
staan tot uw dienst.

Wij verzorgen ook uw meerdaagse vakantiereizen.
Voor inlichtingen en aanvragen folders:

l\\
J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14, Voorst, tel. 0575-501334

Hengelosestraat 65, 7256 AB Keijenborg, tel. 0575-461451
Voor:

• Ballonnen (uitdelen)*
• Poffertjes, suikerspin, popcorn

(uitdelen)*
• Draaimolens • Limonadebar

') Apparatuur is ook los te buur



VERLICHTING
grote keus

modern
&

klassiek

De specialist in:
sie rbestrat i ng

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen Ly
grind en split

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

.o.f.

Zelii
Tel. 0314-622267

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

~ em
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 117021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

C.

NU
OF NOOIT

Totale leegverkoop
van Union, Batavus
en Gazelle fietsen,
regenkleding en

accessoires.
Kortingen tot wel

50%
op oude prijzen.

Fietsspecialist
REIND ZWEVERINK

lekink 8 • Hengelo (Gld.)

Uitverkoop
te re o Heet*

(jgpuchon
'̂ l̂̂ ^: : i A 11 yt xJ »*»*»* >i »vJeugdmod

Raadhujsst!
Hengelo Gi<
*1f**%lvs.^xvx\.*v f\C

ftfie medewerkers
van de Spannevoget

wensen u prettige feestdagen
en eengefuf^jg en
gezond 2001 toe!

P.S. 2 januari 2001 zijn wij de gehele dag
gesloten.

DE^SPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. 0575-461484
Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 20O1

Machines het hele jaar door
Groene Kracht
nieuw en gebruikt

JfJUJEl LAND- EN TUINBOUWMECHANISAT1E
Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Teletoon 0575-462026

rstshow

« J L :

•VB • VAN H.00 TOT 17.00 ( / ( / K •Tweede kerstdag geopend

In de afgelopen

weken zij n onze

beide winkels

intern flink gere-

noveerd. Maar nu,

voor de kerstshow,

is alles weer tip top

ingericht met de

nieuwste woonideeën.

In een gezellige kerst-

sfeer kunt u ronddwa-

len in onze toonzalen

en de laatste trends ont-

dekken in woon- en slaap-

comfort. U bent van harte

welkom.

Z i t c o m f or
Een%iime collectie fauteuils
voor jong en oud met zitcomfort
op maat. Met rugverstelling, zit-
lift, relaxstand hoog of laag,
handbediening, elektrisch,
opstahulp of massage...

V o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

E i be rg e n
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

S l a a p c o m f
Helmink is ook gerenom-^
meerd slaapspecialist.
Met een enorme keuze in
ledikanten, boxsprings,
waterbedden, bedtextiel etc.

meubelen
W speciale
kerstaanbiedmgen!

www.helminkmeubelen.nl
H E L M l N K MA A K T H E T M O O l E R B l J U T H U l S .



Jersey hoeslakens
topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren

90/200
90/220
140/220
160/180x200
190/220

van 24,95
van 27,95
van 34,95
van 44,95
van 54,95

Lakens

nu
nu
nu
nu
nu

100% katoen wit, strijkvrij
150/260 van 34,95 nu
200/260 van 44,95 PU
240/260 van 51,95 HU

Lakensets van Dijck effen gekleurd
l-pers. van 109,95 nu
litsjumeaux van 144,95 n U

17,95
19,95
27,95
37,95
47,95

24,95
34,95
39,95

39,95
59,95

Flanellen hoeslakens
van 100% katoen, in 5 kleuren
90/200 nu 32,95
HO/200 nu 39,95
160/200 nu 47,95
180/200 nu 54,95
sloop 60/70 cm nu 12,95

Flanellen lakens
van 100% katoen in 5 kleuren
150/250 nu 29,95
200/260 nu 42,95
240/270 nu 59,95

BADMATTEN
katoen

,55/90
,60/110
| 70/140
i toiietmat

van 42,95
van 59,95
van 79,95
van 29,95

29,95
42,95
56,95
19,95

synthetisch

BADCOED
Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 ttU 2 VOOf 25,-

Washandjes Seahorse
van 4,50
Badlaken Seahorse
70/140crn van 34,95

nu 3,50

nu 24,95
Baddoeken Royal
diverse kleuren
60/110 cm van 59,95 nu 2 VOOr 25,-

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

MÖve Baddoeken
60/110
van 29,95 per stuk nu 2 VOOf 35,-

VAN DIJCK
Baddoeken
68/127 van 34,95 nu 24,95
Washand
van 6,95 nu 4,95
Gastendoek
45/60 van 14,95 nu 10,95

Grote partij baddpeken
prachtige kwaliteit

met korting van 20 tot 50%

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
80/200 van 23,95 nu 14,95
90/200 van 25,95 nu 15,95
90/220 van 29,95 RU 19,95

140/200 van 33,95 n U 23,95
160/200 van 43,95 n U 33,95
180/200 van 44,95 n U 34,95
Slopen per 2 stuks nu 14,95

Waterbed hoeslaken
183/214 van 49,95 n U 39,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 UU 39,00

140/200 van 69,00 nu 49,00
160/200 van 79,00 Ï1U 59,00
180/200 van 89,00 nu 69,00

Stretch moltonhoeslakens
l-pers. van 39,50 HU 29,95
2-pers. van 54,95 nu 44,95
lits jumeaux van 57,95 ttU 47,95

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95 nu 24,95

o.a. de merken;
CINDERELLA, BORAS, LI N-O-LUX,
ESSENZA, IDEENS ± 5000 stuks
1-persoons
ook extra lang vanaf 29,-
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-

dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,-

DEKBED OVERTREKKEN
Sublieme kwaliteit satijn en 100% katoen
1-persoons van 199,- nu 69,-
lits jumeaux van 349,- nu 149,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 14,95 n u vanaf 9,95
Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk nu 4 voor 10,00

Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk nu 5,95

PLAIDS
100% wollen plaid in effen en geruit,
diverse kleuren, afm. 130/170.
van 99,- VOOf 69,00

DEKENS
Wol

160/240 van 299,-

220/240 van 419,-

260/240 van 489,-

nu 199,-
nu 289,-
nu 349,-

Synthetisch
160/240 va n 129,-

220/240 va n 179,-

nu 99,-
nu 129,-

TAFELCOED
Grote partij ronde, vierkante en

rechthoekige tafelkleden en
dekservetten. Effen en gedessineerd.

20 tot 80%
Korting

Synthetisch kussen
met hoflow fiber vulling en katoenen tijk,
antt-alfergisch.
van 29,95 nu 2 voor 39,-
Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
afiti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,- HU 2 VOOf 79,-

Eendenveren kussen
van 69,- voor 59,- nu 2 voor 99,-
Vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 ttU 2 VOOf 39,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- ttU 59,-

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,- nu 79,-
30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,- nu 99,-

Neksteunkussen
van 149,* nu 99,-

vanaf 9,95

BADJASSEN
Kinderbadjassen
in diverse maten. In geel, ecru en blauw
van 59,95 nu vanaf 59,95

Badstof badjassen
in diverse kleuren, 100% katoen
van ƒ 129,- nu 79,95

Velours badjassen ecru
met satijnen bies
van ƒ 129,- nu 79,95

Heren badjassen
velours en badstof HU vanaf 99,-

Restanten badjassen
met kortingen
van 30 tot 50%

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 299,- nu 179,-
1-persoonsxl 140/220 van 349,- nu 199,-
2-persoons 200/200 van 399,- nu 279,-
lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 319,-
lits jumeaux xl 240/220 van 509,- nu 349,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 459,- nu 259,-
1-persoonsxl 140/220 van 499,- nu 299,-
2-persoons 200/200 van 599,- nu 399,-
lits jumeaux 240/200 van 699,- nu 449,-
lits jumeaux xl 240/220 van 769,- nu 509,-

Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 450,- nu 259,-
1-persoonsxl 140/220 van 499,- nu 299,-
2-persoons 200/200 van 599,- nu 399,-
lits jumeaux 240/200 van 729,- nu 479,-
lits jumeaux xl 240/220 van 799,- nu 549,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 70% kleine veertjes.
In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 599,- n U 399,-
1-persoonsxl 140/220 van 699,- HU 459,-
2-persoons 200/200 van 899,- nu 499,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,-
lits jumeaux xl 240/220 van 1099,- nu 799,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol vulling
en 100% katoenen tijk
1-persoons van 169,- nu 99,-
1-persoonsxl 140/220 van 199,- nu 129,-
2-persoons van 269,- nu 159,-
Lits jumeaux 240/220 van 299,- nu 189,-
lits jumeaux xl 240/220 van 329,- nu 209,-

Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk.
1-persoons van 299,- nu 199,-
1-persoonsxl 140/220 van 349,- nu 249,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits jumeaux van 499,- nu 369,-
lits jumeaux xl 240/220 van 579,- nu 399,-

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
1-persoonsxl 140/220 van 119,- nu 79,-
2-persoons 200/200 van 149,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,-
lits jumeaux xl 240/220 van 199,- nu 139,-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,- nu 129,-
1-persoonsxl 140/220 va n 229,- nu 149,-
2-persoons 200/200 van 259,- nu 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
lits jumeaux xl 240/220 van 349,- nu 249,-


	CVO52-20-12-2000 deel 1
	CVO52-20-12-2000 deel 2
	CVO52-20-12-2000 deel 3

