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Super De Boer-ldanten brengen
l miljoen gulden bijeen voor de
kankerbestrijding

Zaterdag 13 november
slipjacht

In een rechtstreekse tv-uitzen-
ding op vrijdag 29 oktober is
bekend gemaakt dat de statie-
geldactie van Super De Boer l
miljoen gulden heeft opge-
bracht voor de Nederlandse
kankerbestrijding, die dit jaar
het 5O-jarig bestaan viert.

Een groot deel van het geld - circa
f 800.000,- is bijeengebracht door

klanten van Super De Boer, die
hun flessengeld niet zelf incas-
seerden aan de kassa maar in
plaats daarvan de statiegeldbon
deponeerden in de speciale collec-
tebus van het Koningin Wilhelmi-
na Fonds (KWF). Ook de klanten
van Super De Boer Y. en W. Gro-
tenhuys droegen hieraan hun
steentje bij. De landelijke Super De
Boer-organisatie besloot het door

de klanten bijeengebrachte bedrag
aan te vullen met f 200.000,-,
zodat het mooie eindbedrag van l
miljoen gulden tot stand kwam.

De ingeleverde kassabonnen bij
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys hadden een totale
waarde van f3.643,20. Namens het
Koningin Wilhelminafonds harte
lijk dank.

Krato Kranenburg
Momenteel repeteren de leden
van toneelvereniging Krato bui-
ten in de zaal van pannenkoe-
kenhuis Kranenburg!

Omdat dit nieuwe toneelstuk, wat
geschreven is door Gerrit Voskes,
zich geheel afspeelt in de tuin van
de familie Vuurdoorn. Hiervoor
moesten de coulissen en aanver-
wante artikelen wederom geheel
in een nieuw jasje worden gestopt,
iets wat aan de leden van Krato
wel toe is te vertrouwen.
Dit stuk, met de titel Waar ligt
Hengelo?, is een vrolijk blijspel en
wordt gedeeltelijk in het dialect
gespeeld. De groep spelers bestaat
uit 5 mannen en 6 vrouwen, en de
regie is wederom in handen van
mevr. Schuppers uit Vorden, zij

heeft de moeilijke taak om de spe
Iers op de rails te krijgen en vooral
te houden, ook al omdat er in dit
stuk een aantal oud gedienden
meespelen, maar ook 2 nieuwe
leden en enkele met nog niet zo
veel ervaring op de planken. Het
toneelspel speelt zich af in de
zomer en heeft alles te maken met
buren ruzie en vakantie ruil,
zodat er zich verschillende vreem-
de dingen voordoen tijdens deze
avond vullende voorstelling.
Al met al wederom genoeg ingre
diënten voor een leuke avond uit
in Kranenburg om 7 uur zal de
zaal open gaan en na het toneel-
spel zal er ook nog een mogelijk-
heid zijn om wat te drinken en te
kletsen.
(Zie ook de advertenties.)

Welfare-bazar
De Welfare van het Rode Kruis Vor-
den heeft de viering van haar 25-
jarig jubileum woensdag jl. afge
sloten met een feestelijke bazar.
Het was de hele middag druk en
gezellig en er is véél verkocht. De
bezoekers van de bazar hebben

gezorgd voor een omzet van
f3.268,45. De deelnemers en de
vrijwilligers bedankt men harte
lijk. De Welfare wil het personeel
van de Wehme bedanken omdat
zij altijd voor hen klaar staat. De
meeste mensen weten het wel,
toch wil de Welfare nogmaals uit
de doeken doen waar het geld voor

gebruikt wordt. Allereerst om
nieuw materiaal aan te schaffen,
zodat het handwerken, voor dege
nen die dat willen, kan doorgaan.
Verder organiseert men gezellige
middagen voor de deelnemers en
men besteedt aandacht aan de ver-
jaardagen. De Welfare Vorden is
ook nog in staat geld over te hou-
den voor projecten van het Rode
Kruis. Aan het jubileumgeschenk
is al eerder aandacht besteed:
5.000,- voor het SOHO-project.
Deze honden, Sociale Honden,
worden opgeleid om mensen met
een handicap zelfstandiger en
onafhankelijker van anderen door
het leven te laten gaan. De Stich-
ting Soho was bijzonder aange
naam verrast toen zij bovenge
noemd bedrag op hun giroreke
ning kregen bijgeschreven. Dit
bleek uit de bedankbreif die men
hee^ft ontvangen.

Wie wil helpen om dit prachtige
werk te laten voortbestaan? Men is
op zoek naar een secretaresse. Het
werk bestaat uit het notuleren van
de vrijwilligersbijeenkomsten, lijs-
ten bijhouden, agenda's maken
enz. en de coördinator vervangen
bij haar afwezigheid. Mocht men
belangstelling hebben dan kan
men informatie inwinnen bij
mevr. Van Est, tel. 552616.

Zaterdag 13 november organi-
seert de Koninklijke Neder-
landse Jachtvereniging een slip-
jacht in Vorden. De honden
worden dit jaar gejaagd door de
Kennel Huntsman Jan Lubbe-
rink, die met 25 koppels fox-
hounds naar Vorden komt om
op de namaak vos te jagen.

De slip die getrokken wordt
bestaat uit een zak die doordrengt
is met de urine van een vos. Op die
wijze zullen de honden het spoor
volgen. De meet is bij Hotel Bakker
aan de Dorpsstraat vanwaar het
jachtgezelschap vertrekt naar de
weide bij het kasteel Vorden. Hier
wordt de meute gepresenteerd en
zal burgemeester Kamerling het
gezelschap welkom heten. Deze
slipjacht zal worden 'opgeluisterd'

door de Hoofdstad Aanspanning
uit Amsterdam. Zij zullen met een
aantal tweespannen en vierspan-
nen acte de presence geven. Voor
het publiek leuk om daarbij Fran-
se, Engelse en Duitse jachtwagens
te zien voorbij gaan.
De eerste run wordt gehouden
vanaf de Schuttestraat, Bekmans-
dij k naar kasteel Onstein. De twee
de run begint aan de Geurkenweg,
Kostedeweg naar kasteel Kiefs-
kamp. De derde run gaat via het
buurtschap Delden, Waarlerweg
naar de zichtlaan bij kasteel Vor-
den. Hier wordt de jacht door de
sonneurs van de KNVJ afgeblazen.
De slipjacht in Vorden is mede
mogelijk gemaakt door de land-
goedeigenaren c.q. de pachters,
gemeente Vorden, politie en
EHBO. (Zie advertentie.)

Jan Borgonjen genomineerd
De v.v. Vorden heeft Jan Borgon-
jen voorgedragen voor de titel
Gelders Sportvrijwilliger van
het ̂ Pr. Deze titel wordt jaar-
lijks toegekend door de Gelder-
se Sportfederatie.

Jan Borgonjen is de grote man ach-
ter het internationale Wim Kuij-
per ̂ fcugdvoetbaltoernooi, dat

^ro jaar alweer voor de tiende
keer zal worden gespeeld. Hij was
niet alleen oprichter van dit toer-
nooi, maar ook de drijvende
kracht achter het steeds professio-
nelere deelnemersveld. Het toer-
nooi staat bekend om de uitste-
kende organisatie. Daarnaast ver-
geet Borgonjen het sociale aspect
niet uit het oog , aldus de voetbal-
vereniging. Zo heeft de toernooi-
commissie enkele jaren terug
5000,- overgemaakt aan het Ro-
nald MacDonaldhuis. Het afgelo-

pen jaar werd in het kader van het
Kuijpertoernooi een project opge-
start met als thema Jeugdcrimina-
liteit en Vandalisme, in samenwer-
king met de politie district IJssels-
treek en de gemeente Vorden.
De eerste voorronde is op 11
november 's avonds in het club-
huis van Be Quick te Zutphen.

Het
tegeltapijt
van Heuga
viert feest
Zie de Heuga advertentie

elders in deze krant

Weekenddiensten
ALARMNUMMHR POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 november 10.00 uur ds. M. Beitier, bediening van de
Heilige Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 november 10.00 uur ds. S. Gerbrandy uit Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 november 10.00 uur dhr. CA. de Graaf uit Doetinchem;
19.00 uur ds. G.J. de Jong-Baerends uit Zelhem.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 13 november 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 14 november 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 november 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 14 november 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
14-15 november, pastoor C. Loeffen, Lochem, tel. (0573) 251457.

Huisarts
13-14 november dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 551255. 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 opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor over-
leg.



Tandarts 13-14 november P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573)
452513. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 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) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend 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-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoon-
nummer 0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst 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) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a. tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-
20.30 uur. woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Born-
hof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
PersonenalapTienng info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltjedek-je infojfaanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrij willige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vor-
den/ Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen 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.

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

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te koop: klein oud houtka-
cheltje rond model f 225,-. Tel.
(0573) 452641

• Te koop: buxusplanten 25
cm hoog f 1,35 per stuk. Tel.
(0573) 452641

• De Veilingcommissie vraagt:
antieke en mooie goederen
om te veilen op 18 maart
2000. Telefoon 551 486/551 961 /
553081

• Te koop: antiek grenen
buffetkast. Vraagprijs f 475,-.
Tel. (0573) 452641

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. (0315) 24 11 69

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
g f̂eicht? En wilt u dit beheer-
s r̂ met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467222

• Te huur: Sint en Piet-pak-
ken. Tel. (0573) 451385

r echtpaar zoekt met
spoed: woonruimte in Vor-
den (huur of koop). Liefst dicht
bij centrum. Slaapkamer +
badkamer beneden. Reacties
na 18.00 uur tel. (0573) 453221

• Uitslag bliksemloterij trek-
king 4 november jl. Peuter-
speelzaal 'Peuterpret' Wich-
mond/Vierakker. 323, 478,
224, 156, 494, 816, 955, 556,
221. Prijzen zijn af te halen bij
Titus de Klein, Beeklaan 13,
Wichmond, tel. (0575) 441870

• 27 november uitvoering
Toneelvereniging Krato "Waar
ligt Hengelo?". In Pannekoek-
Restaurant Kranenburg

• Nog steeds bij dit zachte
weer .verse snijbloemen en
vele soorten kalebassen.
Let op: vanaf heden 50% kor-
ting op alle kalebassen en
Turkse mutsen. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vier-
akker.

• Gevraagd: weidegelegen-
heid ± 6 weken voor 2 of 3
jonge paarden. Tegen betaling.
Stal Nieuwmoed, Vorden, tel.
(0575) 556766

• De Veilingcommissie vraagt:
antieke en mooie goederen
om te veilen op 18 maart
2000. Telefoon 551 486/551 961 /
553081

• 'Leven in harmonie met
de natuur'. Uniek dia-klank-
beeld Jos Korenromp. Donder-
dag 25 nov. Hotel Bakker.
Entree gratis, aanvang 20.00
uur. Vereniging Bomenbelang.
Vol is vol. Inlicht. 552232

• Ananasjam voor de brood-
nodige variatie. Nu in de aan-
bieding bij Wereldwinkel Vor-
den

• Te koop: bruin leren bank-
stel 3-1-1 i.z.g.st. te.a.b. Tel.
551845

• Weer volop verkrijgbaar
Rooibos en Sterrenmix bij
Wereldwinkel Vorden

• Te koop: coniferen hoogte
120 cm, ca. 220 stuks of deel-
partijen vanaf 50 stuks wegens
overcompleet. Interessante
prijs. Tel. (0575) 463190

• Te huur gevraagd: woning
in het buitengebied; omgeving
Vorden, Ruurlo, Hengelo,
Almen. Tel. (0575) 553943
b.g.g. 06 53944231

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam K te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Eko voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Trimsalon
'De Batsheuvel'

Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd fl)

hondentrimster

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Muis De Voorst in Ecfde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwclijk.splechti£heid
«• recepties en (hruilotts)party's
*• produktpresentaties
•• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed

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

Kerst-
kaarten?

Bestel
nu

VORDEN - TH. I067BI 611010 - FAX KM7BI S610M
MfUWSTAO JO. TJBt AH - POSTHIS 11. 72SO AA
BBS 667371 - 1-mOI: MoOwMvwuil - IION BB7170

Stormachtige aanbiedingen
om de donkere dagen door te komen

Heerlijke Pistache-vlaai
vlaaien
keuze uit ruim

30 soorten

net even wat anders
voor maar f8?5

Telefoon (0573) 46 10 39

Walnoten-
caramelvlaai
deze zeer royale vlaai weegt
zeker 2000 gram
voor maar f 15'95

Millenniumbol
'n heerlijk luxe tussendoortje met
kwark, speculaaskruiden en
rozijnen
voor maar 13!95

Hierbij gratis culinair feest-
:,.̂  boekje cadeau

Gewoon
geweldig

lekker

Capuccino
tompoucen
gewoon gewelidig lekker!
Zaterdag: per stuk f 11
van 2,25 voor maar

ledere donderdag: 5 broden voor maar
95

Tip van de week:
ons vernieuwd O O Wiel/

met lijnzaad, zonnepitten en een melange van
diverse granen, Vurrukkulluk

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder

vele specialiteiten.
Iedere dag . . . . vers varLde warmeJ>akker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Gezocht:

huishoudelijke hulp
bij 2 volwassenen, zelfstandig kunnen werken.

Voor 1 ochtend per week in Wichmond.
Telefoon (0575) 441629

Algemeen Dagblad/de Volkskrant

vragen voor Vorden

bezorgers(sters)
minimum leeftijd 15 jaar

Telefoon (0575) 551173

EXPO CONSULTANTS
Postbus 220, 7100 AE Winterswijk

Vraagt zo spoedig mogelijk een:

DATA-TYPISTE
Wij vragen:
• aantoonbare werkervaring
• een flexibele instelling
• zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:
• een leuke, afwisselende baan
• goede salariëring
• mogelijkheid tot thuis werken

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij mevr. D. van
Gorp, tel. (0575) 554118 (b.g.g. 452534)

Uw schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen rich-
ten aan: B&T Expo Consultants
p.a Het Hoge 25a 7251 XT Vorden
t.av. mevr. Van Gorp



Dag lief kindje
van onze dromen,
vol verlangen hebben we op
jou gewacht.
Nu je in ons midden
bent gekomen,
heb je eindeloos veel vreugde
en geluk gebracht!

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Carmen
NOLDA BERNADETTE
MARIA

Carmen is geboren op 7 no-
vember 1999 om 20.57 uur,
weegt 3715 gram en is 53 cm
lang.

Bert en Monique
Fokkink-Masselink

Wiersserbroekweg 8
7251 LG Vorden
Telefoon (0575) 556741

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve tante

W.M. DE GRAAF-
HARSELAAR

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Neven en nichten

Vorden, november 1999

Wij danken u hartelijk voor uw
blijk van medeleven na het
plotselinge overlijden van mijn
lieve nlan, vader en opa

ANTONIUS REINIRUS
HEUVELINK

Het heeft ons gesterkt in de
gedachten en overtuiging dat
wij afscheid hebben moeten
nemen van deze zorgzame
man.
Wij zullen hem altijd blijven
missen.

W.J. Heuvelink-Sasse
Martin en Gerdien
Kim en Brian
Gerard en Gosia
Janik en Julia
Herbert en Renate

Vorden, november 1999

Op donderdag 18 november a.s. ho- |
pen wij

Frederik en Annie Derksen

samen met kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan
bent u van harte welkom op de recep-
tie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal-res-
taurant Den Bremer, Zutphen-Emme-
rikseweg 37 te Toldijk.

Hackforterweg 15
7234 SG Wichmond
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Je wilde zo graag bij ons blijven
en vocht ervoor zolang je kon.
Maar deze strijd was niet te winnen.

Met intens verdriet moeten wij mededelen, dat na een
langdurige ziekte rustig is heengegaan onze lieve
moeder en oma

TOOS VAN DER HEIDE-VERMEER
WEDUWE VAN FRITS VAN DER HEIDE

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: Jolande en Bennie
Ferdi, Michel

Zutphen, 6 november 1999
Woon- en Zorgcentrum 'de Polbeek'

Correspondentie-adres:
Het Jebbink 22, 7251 BM Vorden

Onze moeder en oma is opgebaard in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden don-
derdag 11 november om^^45 uur in de Veluwezaal
van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Voor aanvang van de d i
scheid nemen in de Vel
uur.

is er gelegenheid tot af-
al van 12.30 tot 12.45

Wij zullen 't u
makkelijk maken

4 gemarineerde A A 00
biefhaasjes

Pastrami,
100 gr. 385 stampotten,

per portie

198
ei-bieslooksalade,

bacon,
100 gr.

Zeeuws spek,
100 gr.

runderroulade,
100 gr.

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

2
1

98

49

magere
40 runderlappen,

500 gr.

Paranormale beurs Ruurlo
Zondag 14 november zaal De Luifel Dorpsstraat 11

vQ 11.00-17.00 uur, toegang f 10,-

Info: de Phoenix, telefoon (0314) 341807

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet.

Bedroefd, maar gesterkt door de onuitwisbare herinne-
ring, delen wij mede, dat temidden van hen die haar lief
waren, vredig is ingeslapen mijn innig geliefde vrouw en
onze lieve, zorgzame mama

HELMA BIJENHOF-HAGGEMAN
HENDRIKA MARGARETHA WILHELMINA

op de leeftijd van 39 jaar.

Wijnand Bijenhof
Gerwin
Jeroen

8 november 1999
Brinkerhof 44
7251 WR Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren vrijdag
12 november van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentruifi
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden
zaterdag 13 november om 11.00 uur
in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden om ± 12.00 uur
op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens
gelegenheid tot condoleren in
't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Wat was je sterk en arbeidzaam
Steeds heb je voor een ieder klaargestaan
Flink was je, je hele leven
Moedig ben je tot het eind gebleven
Flink wil je, dat ook wij zullen zijn
Maar het afscheid nemen doet zo'n pijn

Verdrietig om haar heengaan maar met een dankba-
re herinnering aan de liefde die zij ons heeft ge-
schonken en met een bevrijdend gevoel dat haar lij-
den nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlij-
den van mijn lieve dochter, onze lieve schoondochter,
zus, schoonzus en tante

HELMA BIJENHOF-HAGGEMAN

Pa en Ma t Haggeman-Coobs

Pa en Ma Bijenhof-Aalderink

Miranda en Alfons

Jan en Anita
//se, D/on, Job

Anniet en Jan
Ruben, Merel, William

Vorden, 8 november 1999

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Tel. (0575) 55 29 28, b.g.g. 06-23090793

Dag lieve

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens

HELMA
Helmpje

Hans en Susanne
Laurens en Anne-Marie

Vorden, 8 november 1999

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!
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• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

• Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
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bouwen
plaats aanvrager inhoud
Nieuwstad 49 Stichting PCVO bouwen noodlokalen

1 * • U ^plaats aanvrager ninouci
Wichmond en mts. Boerkamp-Arends afzetten diverse
Vierakker, sectie R, nrs. 649, 651 en 656 en sectie S, nrs. 774 en 775 hout-opstanden
Almenseweg 1 H. Wullink vellen 2 berken

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

IIP«nb
j^ JLJ OUWAANVRAGEN
•
plaats aanvrager inhoud datum ontvangst
Weidemanweg 4 Vereniging Natuurmonumenten gewijzigd uitvoeren bouwplan 28-10-1999
Raadhuisstraat 22 O.M.FJC. Rondeel verbouwen 28-10-1999

kantoorruimte
Zutphenseweg 101 LJ.M. Rinders bouwen carport/berg- ruimte 29-10-1999
Vosheuvelweg 1 G.J. Oldenhave verbouwen schuur 03-11-1999

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

^
IL
T>

_j JLJOMENINSPECnE 1999f •*
De bij de gemeente Vorden in eigendom en beheer zijnde houtopstanden zijn geïnspecteerd. Het bomenbestand van de gemeente Vorden is dit jaar
door de ruilverkaveling en het WCL project "Inventarisatie laanbomen" fors toegenomen. Het beeld van onze "oude" beplantingen is over het alge-
meen goed. Het onderhoud beperkt zich in hoofdzaak tot het snoeien van met name dode takken in Amerikaanse eiken. Er zijn enkele bomen gestor-
ven en twee bomen moeten worden geveld i.v.m. een zware zwamaantasting waardoor stabiliteitsproblemen kunnen ontstaan. Anders is het gesteld
met de houtopstanden die wij dit seizoen voor het eerst beheren. Hier is sprake van fors achterstallig onderhoud. Om met name risico's voor wegge-
bruikers te verkleinen moeten de meeste van deze opstanden dit winterseizoen gesnoeid worden. Bij de wat jongere bomen is veelal begeleidings-
snoei nodig. In de overgenomen houtopstanden staan ook bomen waarvan de conditie zo slecht is dat het handhaven van deze bomen niet langer
verantwoord is. Daarom moeten er ruim 200 bomen verdwijnen. Van de bomen die geveld moeten worden staan er 176 in overgenomen houtop-
standen (in de kolom zijn deze afzonderlijk aangegeven). Bomen moeten vaak in verband met stabiliteitsproblemen worden geveld. In veel gevallen
is de stamvoet slecht of vei^pnt de stam ernstige gebreken. Burgemeester en weth^lers hebben de gemeente Vorden op 2 november 1999 vergun-
ning verleend voor het vel WRran de navolgende bomen (waar geen herplant is aange^^en, zou de herplant door de aanwezigheid van andere bomen
niet aanslaan). De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergun-
ning aan aanvrager, daartegen een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend.

weg boomsoort aantal reden kadastr. herplant over
^^ ^^ name

Gazoorweg ^ 1 dood ^f L 455 geen
berk 3 rotte stamvoet 2 berken

Almenseweg eik 1 (bijna) dood L 8 geen
Oude Zutp. weg berk 4 conditie/stamvoet B 1960 geen *
Heijendaalseweg acacia 5 dood L 13 geen

berk 2 conditie/dood geen *
Galgengoorweg berk 1 conditie A 2251 geen
Larenseweg eik 1 dood L 54 geen
Enzerinckweg grove den 1 dood B 1916 geen

berk 9 conditie/stamvoet geen
eik 3 conditie 2 eiken

Reeoordweg eik 1 conditie A 2384 geen
berk 1 conditie geen
beuk 1 conditie geen

Wientjesvoortseweg beuk 1 (bijna) dood A2310/A2306 geen
eik 2 conditie geen
berk 6 conditie/stamvoet geen

Wildenborchseweg berk 8 conditie/stamvoet B 1951/1955 geen
Schoneveldsdijk eik 2 dood D 1638 geen
Wierssebroekweg berk 1 conditie E 8 geen

populier 12 stamvoet D 2187 geen *
Heidepolweg lijsterbes 1 dood L 14 geen
Oude Borculosew. berk 14 conditie/stamvoet A 2232/L11/L 10 geen

grove den 1 conditie geen *
beuk 1 dood geen
eik 3 dood geen

Mosselseweg populier 4 conditie/stamvoet D 2184 geen *
Ündeseweg eik 1 dood N 117 geen
Schuttestraat beuk 1 zwamaantasting B 2144 2 beuken

eik 5 conditie F 2952/F 2465/B 2144 geen
. berk 6 conditie/stamvoet geen

larix 1 dood geen
acacia 4 conditie geen

Beunkstege berk 1 conditie F 2919 geen
populier 1 stamvoet geen

Sarinkdijk berk 1 dood F 2902 geen
Sluiterdijk eik 3 dood F 2905 geen
Zomervreugdweg grove den 1 dood G 1414 geen
Bekmansdijk eik 2 conditie B 2224/2191 geen

beuk 1 conditie geen
Kostedeweg eik conditie/stamvoet B 2276/2277 geen

beuk 2 stam(voet) 2 beuken
berk 4 conditie/stamvoet geen

Helderboomsdijk eik 5 conditie F 2930/2915/2918 geen
berk 6 conditie/stamvoet geen
grove den 2 conditie geen

Vosheuvelweg berk 2 conditie F 678 geen
eik 9 conditie/stam(voet) 2 eiken
den 1 conditie geen

Vosterweg beuk 1 conditie F 2976/2631 geen
eik 5 conditie/stam(voet) geen
berk ron H i f i p croonf^-AAx ^wiivjii . iv^ lictrii



weg

Vosterweg
Lieferinkweg
Berkendij k
Kapellebultweg
Lindese enkweg
Kostedezijweg

Brandenborchweg
Stapelbroek
Riethuisweg
Baakseweg
Heerlerweg

hetjebbink
Hoetinkhof
Zutphenseweg
begraafplaats
Beeklaan
Hackforterweg

IÜ

boomsoort aantal reden kadastr. herplant over
name

larix l conditie F 2976/2631 geen
populier 7 stamvoet F 2955 geen
grove den 6 conditie F 2954 geen
eik 15 conditie F 2380 15 eiken
eik l dood F 2937 geen
berk 12 conditie/stamvoet F 2940 geen
eik l eik geen
eik 2 conditie F 2457 geen
eik 2 stam(voet) F 2931 geen
eik l dood N 38 l eik
populier 2 stamvoet S 417 geen
eik 6 hoogspannings- R 417 40 ml

leiding meidoorn
prunus 2 dood M 528 geen
malus 8 conditie K 5200 6 magnolia
am. eik l zwamaantasting M1177 geen
berk l conditie B 2000 geen
lijsterbes l dood S 509 geen
berk l conditie S148 2 sierperen

ASPOORTEN EN RIJBEWIJZEN

Heeft u direct na de jaarwisseling een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Kom dan voor de jaarwisseling uw
oude document vervangen. Hoewel de gemeente een geheel nieuw computersysteem heeft dat millenniumbe
stendig moet zijn, kunt u beter het zekere voor het onzekere nemen en op tijd zorgen voor een nieuw rijbewijs
of paspoort.

VERGANG NAAR NIEUW COMPUTERSYSTEEM BURGERZAKEN OP 19 22 23 NOVEMBER

Op 19, 22 en 23 november gaat burgerzaken over op het nieuwe computersysteem. Voor de dienstverlening kan
dit betekenen dat u niet geholpen kunt worden omdat de medewerkers geen gebruik kunnen maken van het
computersysteem. Heeft u kort na die tijd een nieuw reisdocument, rijbewijs of andere zaken nodig, komt u
dan vóór 19 november.

W MENING OVER DE BUS

nieuwe dienstregeling ingaande mei 2000
Zoals gebruikelijk hebben de vervoerbedrijven ook dit jaar weer ideeïn om op een aantal plaatsen de dienstre-
geling van de bussen te wijzigen. De nieuwe dienstregeling zal ingaan op 28 mei 2000. De provincie stelt u in
de gelegenheid uw mening over de voorgestelde wijzigingen of andere wensen ten aanzien van de dienstrege-
ling kenbaar te maken. Vanaf 15 november t/m 10 december 1999 liggen de veranderingen die de Gelderse ver-
voerbedrijven willen aanbrengen in de bestaande busdienstregelingen, ter inzage in het provinciehuis in Arn-
hem (gebouw Rijnstate). Hier kunt u zien om welke wijzigingen het gaat. U kunt tot uiterlijk 17 december 1999
reageren. Tevens stuurt de provincie de plannen naar alle Gelderse gemeenten, met het verzoek de plannen ter
inzage te leggen in bovengenoemde periode.

Hoe geeft u uw mening?
U noteert om welk vervoerbedrijf en buslijn het gaat, en wat u aangepast wilt zien aan het voorstel van het ver-
voerbedrijf. Daarna kunt uw zienswijze:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Afdeling Verkeer en Vervoer, t.a.v. mw. N.A. Luteii, Antwoord-
nummer 411, 6800 WC ARNHEM.

Sinds l januari 1998 is de provincie Gelderland verantwoorden^ voor het interlokale busvervoer in een groot
deel van Gelderland. Dit betekent ook dat de provincie de wijzigingen in de busdienstregelingen moet vast-
stellen. Tevens stelt de provincie de dienstregeling van de spoorlijnen Zutphen - Winterswijk en Doetinchem -
Winterswijk. Voordat Gedeputeerde Staten de dienstregeling vaststellen, willen zij hierover eerst de mening
van de Gelderse bevolking weten. Na ontvangst van de reacties wordt met de vervoerbedrijven overlegd of even-
tueel aanpassingen gedaan kunnen worden.

Mocht u vragen hebben over deze inspraak, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verkeer en Vervoer
van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 8464 of (026) 359 96 78.

Indien u klachten heeft over de bestaande busdienstregeling, dan kunt u contact opnemen met het vervoerbe-
drijf waarover de klachten bestaan.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aange-
boden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen
intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De raads- en commissie-
stukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secreta-
ris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling van
het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede in-
spraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 16 november 1999 om 19.30 uur in het
gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- onderzoek winkelvoorzieningen Vorden
- verkoop woning Het Hoge 64
- model-regeling functieverandering in het buitengebied.
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 16 november 1999 om 20.00 uur in
het gemeentehuis.

Op de agenda staat:
- Documentair Informatie Systeem
- onderwij shuisvestingsprogramma

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 17 november 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- aandelenverhouding Waterbedrijf Gelderland;
- intrekken Rechtenverordening 1999 en vaststellen Rechtenverorde-

ning 2000
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financifle paragraaf.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 november 1999 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agen-
da staat:
-Documentair Informatie Syssteem
-Onderwij shuisvestingsprogramma 2000
-onderzoek winkelvoorzieningen Vorden
-aandelenverhouding Waterbedrijf Gelderland
-verkoop woning Het Hoge 64
-intrekken Rechtenverordening 1999 en vaststellen Rechtenverorde-
ning 2000

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp
aan de orde stellen, dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder
heeft kunnen inspreken tijdens een commissievergadering. U kunt u
uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de
gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van
het onderwerp waarover u wilt spreken.

IEUWDOCUMENTAIR INFORMATIE SYSTEEM
VORDEN HENGELO EN STEENDEREN

de gemeenten Vorden Hengelo en Steenderen gaan samen een nieuw sys-
teem kopen voor de documentaire informatie voorziening. Dit systeem
gebruiken de gemeenten onder andere voor het inboeken van brieven en
rapporten en voor het terugvinden ervan in de archieven. Aan-schaf van
het nieuwe systeem kost f38.000,—.

NDERWIJSHUISVESTINGSPROGRAMMA 2OOO

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het pro-
gramma onderwijshuisvesting 2000 vast te stellen. Het gaat om uitbrei-
ding van de huisvesting, groot onderhoud aan de buitenkant en om
renovatieachtige activiteiten aan de binnenkant van de gebouwen. De
gemeenten krijgen hiervoor geld van het Rijk. Op het programma 2000

- uitDreiden Het Hoge met één lokaal met eerste inrichting en onder-
wijsleerprogramma;

- eerste inrichting meubilair en het onderwijsleerpakket Dorpsschool;
- waterafvoer schoolplein de Garve;
- vervangen hekwerk Het Hoge;
- vervangen dakbedekking de Kraanvogel.

NDERZOEK WINKELVOORZIENINGEN VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Vor-
dense Ondernemers Vereniging een subsidie van f 17.625,— te verstrek-
ken voor een onderzoek naar de winkelvoorzieningen in Vorden. Zowel
bij gemeente als bij de ondernemersvereniging bestaat zorg over de toe-
nemende leegstand van winkels in Vorden. Het niveau van winkelvoor-
zieningen is van invloed op het welzijn van de gemeenschap en op de
aantrekkelijkheid van Vorden voor de toerist en is van grote betekenis als
koopcentrum. Als de raad instemt gaat MKB Reva B.V. het onderzoek uit-
voeren.

ERKOOP WONING HET HOGE 64

De huurders van de woning Het Hoge 64 willen dit pand van de gemeen-
te kopen. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de
woning aan de huidige bewoners te verkopen.

E HUUR VOLKSTUINflJE)

Burgemeester en wethouders kunnen een volkstuin verhuren achter de
woning aan de Berend van Hackfortweg 33 (binnenterrein bij de molen).
Het perceel is ongeveer 65 m2 groot, de huurprijs bedraagt f 34,75 per
jaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de heer PA.J. van Dijk,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), doorkies-
nummer 55 75 12.

Uitstekende start
Marathonploeg

De afgelopen weken zijn de eerste
marathon-wedstrijden van dit sei-
zoen verreden. Onze plaatsgenoot
Arjan Mombarg moest helaas deze
wedstrijden nog vanaf de kant
gadeslaan vanwege zijn blessure
in de buikstreek.

Mombarg zelf is redelijk optimis-
tisch en verwacht begin december
weer helemaal klaar te zijn voor
"het grote werk". Collega A-rijder
Erwin Tiemens had de eerste wed-
strijden duidelijk nog moeite om
het zeer hoge tempo te volgen. Af-
gelopen zaterdag in Utrecht reed
hij voor het eerst een marathon
uit. Volgens trainer Pieter van Sa-
voijen gaat het met Tiemes nu de
goede kant uit.

Yasmine van Benthem, eerstejaars
rijdster bij de dames, presteerde de
afgelopen weekeinden uitstekend.
Haar doelstelling om een keer bij
de eerste 15 in het klassement te
eindigen, realiseerde zij al tijdens
een wedstrijd in Groningen met
een 13e plaats. Afgelopen zaterdag
in Utrecht deed zij het niet veel
minder met een 16e plaats. Van
Benthem verwacht nog eens bij de
eerste 10 te kunnen eindigen. Voor

Cl rijder Martin Rietman uit
Wichmond is dit al geen vraag
meer. Bij de eerste de beste wed-
strijd in Deventer wist hij beslag te
leggen op een 5e plaats. Rietman
had er zelf niet op gerekend dat hij
al zo snel in het seizoen in vorm
zou zijn.

De beste prestaties tot nu toe le-
verde B-rijder Han Donderwinkel

uit Brummen. De Ie jaars B-rijder
uit de formatie van Ecotrans / Free
Wheel werd in Groningen 4e en in
Utrecht 5e. Hij bezet nu de 5e
plaats in het algemeen klasse
ment. Er zijn in totaal 66 B-rijders!
Trainer Pieter van Savoijen is ui-
teraard zeer tevreden met de re
sultaten van de ploeg, die een be
langrijke stimulans betekenen
voor het marathonschaatsen in
Oost-Nederland.



(Advertorial)

Wegens GROOT succes ook november topper

OKTOBER

MAANDTOPPER
GRATIS ABONNEMENT WOONMAGAZINE

Bij al uw aankopen van gordijnen, vloerbedekking en
binnenzonwering vanaf/ 350,- ontvangt u een

GRATIS HALFJAAR
ABONNEMENT OP EEN WOONMAGAZINE

U kunt kiezen uit
Ariadne, DHZ-Wonen, Eigenhuis of VT-Wonen

ariadnewottm

DoehetZel
VT WONEN

EIGENHUIS
interieur

-'deco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
(Bedr. terrein "Hengelo")
7255 PS Hengelo
Tel.:0575-464000

Volop
parkeergelegenheid

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVIN YL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

l

PIJNLOOS, SNEL
PERMANENT

ONTHAREN

NIEUWE EFFECTIEVE, SNELLE

EN PUNLOZE PERMANENTE
ONTHARMGSSYSTEEM

OOK BESCHIKT VOOR
GROTE OPPERVLAKKEN

UNIEKE BEHANDELING
VAN COUPEROSE

GEEN HUIDREACTIES

GEEN LITTEKENS

Niets is zo vervelend om als
vrouw geconfronteerd te wor-
den met (sterke) haargroei op
onwelkome plaatsen. Veel ont-
haringsmethoden geven niet
het gewenste resultaat en kun-
nen op de lange duur zelfs de
huid aantasten. Daar is nu de-
finitief een einde aan gekomen!

Huidverzorgingspraktijk Ina
de Waal introduceert als zesde
in Nederland een unieke me-
thode die niet alleen pijnloos
onthaart, maar ook een perma-
nente ontharing garandeert.

OVERTUIG U OP DE OPEN DAG
van Huidverzorgingspraktijk INA DE
WAAL.

Op ZATERDAG 13 NOVEMBER
houdt Huidverzorgingspraktijk
"Ina de Waal" van 10.00-16.00 uur
een open dag. Dan kunt u alle in-
formatie krijgen over deze succes-
volle methode: EPIL 2000.

PERMANENTE ONTHARING
De unieke methode van perma-
nente ontharing die wordt toege-
past, berust op het principe van
bio-elektrische activiteit. Op de
huid wordt een biologische gel
aangebracht. Deze gel komt door
middel van elektrische geleiding
in de haarzakjes en zorgt ervoor
dat de haartjes van binnen uit af-
sterven. Dit gebeurt met wortel en
al. Daarna worden de dode haar-
tjes verwijderd en wordt een twee-
de biologische gel aangebracht die
ervoor zorgt dat de haren niet op-
nieuw kunnen gaan groeien.

TOTALE BEHANDELING
Na de eerste behandeling is slechts
een deel van het haar permanent
verwijderd doordat de haargroei
zich in verschillende groeifasen
bevindt. Na ongeveer drie behan-
delingen begint u het verschil te
zien. Om het gewenste definitieve
resultaat te verkrijgen is het nodig
om de gehele kuur af te maken.

Deze duurt gemiddeld eenjaar. De
behandelingen, die ongeveer één
maal per maand plaats vinden,
zijn absoluut pijnloos en veroorza-
ken geen huidreacties of littekens.
Op deze manier kunnen bovenlip,
kin, neus, wangen, oksels, borst,
bikinilijn, armen en benen volko-
men veilig behandeld worden.
Ook kunnen rode adertjes in ge
zicht en op benen (couperose) met
succes mooi en snel behandeld
worden.

Huidverzorgingspraktijk "Ina de
Waal" introduceert deze succes-
volle methode op zaterdag 13 no-
vember voor u. Als u op deze dag
een afspraak voor een kuur maakt,
dan profiteert u meteen van een
extra aantrekkelijke aanbieding!
Bent u verhinderd, dan kunt u na-
tuurlijk altijd even contact opne-
men of op een andere tijd langs
komen voor een vrijblijvende af-
spraak.

U kunt op de Open Dag eveneens
informatie krijgen over de andere
behandelingen waarin de praktijk
is gespecialiseerd :
- Guinot-hydradermie voor ge-

zichtsbehandelingen;
- Color me Beautiful-methode

voor kleuradvies en make-up;
- Stijladvies;
- Couperosebehandelingen met

EPIL 2000.

Tot ziens op 13 november in:

Huidverzorgingspraktijk
INA DE WAAL
Het Ham 20, Warnsveld,
Tel. (0575) 524675.
ANBOS-schoorihtidsspetialiste

BEURSPRAAT

ZIJN OPTIES EEN OPTIE? (3)
De afgelopen 2 maanden hebben
we aandacht besteed aan het hoe
en wat van opties. Deze maand
zullen we dieper ingaan op de
vraag wat voor een belegger de re
den kan zijn om te gaan beleggen
in opties.

Speculeren
Opties hebben vooral de naam dat
ze mensen aantrekt die snel geld
willen verdienen en die de kans
dat het misloopt minder nauw ne-
men, de speculatieve belegger dus.
Opties zijn voor een dergelijke be-
legger dan ook bij uitstek geschikt.
De prijs is vaak niet meer dan een
fractie van de prijs van de onder-
liggende waarde, terwijl als het
een beetje meezit voluit van de
koersbeweging in de juiste rich-
ting kan worden geprofiteerd. Aan
de hand van voorbeelden zullen
we laten zien hoe dit in zijn werk
gaat. Bij de voorbeelden gaan we
gemakshalve uit van alleen de in-
trinsieke waarde, de verwachtings-
waarde wordt buiten beschou-
wing gelaten.

Stel: U heeft een call optie Aegon
(koopredtf) met een uitoefenprijs
van €"^pk 's Morgens staat de
koers van Aegon op € 93,-, de slot-
koers bedraagt € 96,-. De koers
van uw kooprecht is deze dag
dankzij de stijging van het aandeel
gestegen van € 3,- naar € 6,-, een
verdubj^fcig. Aangezien uw optie
goed is^K>r 100 aandelen heeft u
een winst geboekt van € 300,-. Zou
u in plaats van de call optie 100
aandelen Aegon in bezit hebben
gehad (totale waarde € 9.300,-),
dan zou de winst weliswaar ook €"
300,- zijn geweest, maar procentu-
eel gezien bedraagt de winst dan
slechts zo'n 3%. Uiteraard is er een
keerzijde. Stel dat het aandeel
Aegon met E 5,- zou zijn gedaald,
dan heeft de aandelenbelegger
een verlies van ruim 5% terwijl de
houder van de call optie een ver-
mogensverlies lijdt van 100%.
Natuurlijk loopt de prijs van een
optie niet altijd één op één mee
met die van het onderliggende
aandeel. Zeker naarmate de loop-
tijd langer is, zal de prijs van een
optie minder op uitslagen van het
onderliggende aandeel reageren.
De koers kan dan nog alle kanten
op.

Speculeren met opties trekt veel
aandacht. Vaak zien mensen wei-
nig verschil tussen gokken en de
handel in opties.. Toch is specule-
ren slechts één van de diverse mo-

gelijkheden met opties. Zo zijn op-
ties bijvoorbeeld een prima instru-
ment om koersrisico op aandelen
in portefeuille (maar natuurlijk
ook op valuta en obligaties) te ver-
minderen.

Verzekeren
Stel: U bezit 100 aandelen
Koninklijke Olie. Op een handels-
dag zakken de aandelen terug in
koers van €" 60,- naar € 55,-. Het
verlies van die dag bedraagt €
500,-. Maar stel dat u naast die aan-
delen ook een put optie Koninklij-
ke Olie heeft met uitoefenprijs €
57,50. Deze optie geeft u het recht
om gedurende de looptijd 100 aan-
delen Koninklijke Olie te verkopen
voor € 57,50. Wanneer het aandeel
€ 60,- noteert, is uw put optie
waardeloos. Wanneer het aandeel
echter daalt naar € 55,-, is uw put
optie € 2,50 waard (uitoefenprijs
minus beurskoers). De put optie is
dus € 2,50 x 100 = € 250,- meer
waard geworden door de koersda-
ling van het onderliggende aan-
deel (uiteraard moet de aanschaf-
waarde van de put optie hier nog
wel van worden afgetrokken). Dit
is een mooie meevaller, want het
verlies van € 500,- op de aandelen
wordt zo voor de helft goed ge
maakt.
De aanschaf van een put optie
geeft de belegger dus de mogelijk-
heid een bodem te leggen in het
koersverlies dat hij wil accepteren.

In werkelijkheid zal voor de aan-
schaf van deze put optie een pre
mie moeten worden betaald, ook
al bevindt de uitoefenprijs zich on-
der de beurskoers; de zogenaamde
verwachtingswaarde. Zeker als er
nog een flinke resterende looptijd
is, is het denkbeeldig dat de beurs-
koers nog een stuk kan zakken.
Hoe verder die uitoefenprijs onder
de beurskoers ligt, hoe goedkoper
de verzekering zal worden.
Uiteraard loopt daarmee het po-
tentiële koersverlies van de aande
lenbezitter ook op.

Zoals uit bovenstaande voorbeel-
den blijkt kennen het risico en het
rendement twee gezichten. Opties
als speculatieinstrument is vooral
iets voor beleggers die graag risi-
co's nemen. Opties gebruikt als
verzekering zijn daarentegen heel
geschikt voor de risico-mijdende
belegger. Bij de speculatieve beleg-
ger is het alles of niets, terwijl de
risico-mijdende belegger er niet
van zal wakker liggen dat zijn op-
tie waardeloos afloopt, u sluit een
schadeverzekering toch ook in de
hoop dat u deze nooit hoeft aan te
spreken?

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.

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

ISO 9002



Herfstvoordeel
in Zutphen

Zaterdag 13-11/zat. 20-11
boeken a f 0,50
pockets 5 voor f 1,-

Jan Vermeerstraat 74
(0575) 515683

Spalstraat 5 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 46 12 12

Met Kerst kunt u 1e kerstdag bij ons heer-
lijk genieten van ons

Kerstbuffet
In een sfeervolle ambiance genieten van heerlijke
gerechten, zoals soepen, diverse soorten salades,
verschillende vissoorten, diverse vleessoorten en
een keur aan warme gerechten met daarbij heer-

lijke groenten en aardappelen.

En natuurlijk als afsluiting een fantastisch dessertbuffet
met pudding en diverse soorten ijs en slagroom.

Dit voor de prijs van fl. 65,00 per persoon.

U bent van harte welkom, maar wel even reserveren
want dan kunnen wij een mooie tafel voor u

klaar zetten.

U kunt voor een aperitief vanaf 17.00 uur bij ons
terecht. We beginnen met het buffet om 18.00 uur.

J5,

Alvast om te proeven:

roomboter-
amandelstaaf

nu
95

'm

Vlaaien van de week:

chipolatavlaai en
sinaasappel-

bavaroisevlaai
10.95

Wittebolletjes
nu 6 voor 75

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

P.S. Maandag en woensdag de hele dag geopend

on Voor het einde van dit millennium hebben we nog

TWEE MAANDEN OU U TE VERRASSEN

en dat gaan we ook doen!
BOLLETJE
BESCHUIT
duorol + bus

van 12,75 voor

ARIELFUTURopCOLOR
5 KG

ACHTERHAM
200 gram

van 4.98 voor'Zjf

VARKENSSCHNITZEL
KG

VAN 23,90 voor

DOLE ANANAS
STUKJES
6x227 gr.
O haten -*- 4 betalen

0,34—5,56

GROLSCH
FURIES
krat

van 19,85 voor 16,85

COCA COLA
1,5 liter
3 flessen naar keuze DIV. SOORTEN

fles 1 liter van 5,99 voor

pot 650 gr.

van 3,99

• m m m Alle moeders en vaders krijgen van Albert Heijn Hengelo
IS iGUKï lGld') een 9ratis foto (formaat 18 x 27 cm) van hun baby

geboren in 1999 op vertoon van de bonuskaart en tegen
inlevering van een negatief van hun keuze

ALBERT HEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Ter versterking van ons verkoopteam
zijn wijM^oek naar een:

LUBBERS WONEN 4 SLAPEN IS SPECIALIST

IN IMTERIEUrtliHWCi*r«»*Q. IN ON2É 3.0pC M>

SFEERVOL INGERICHTE SHOWROOWlS f*NDT

ü EEN TOONAANGEVENDE KOtLEKTÜE IftEU-

BEtEN EN WOlilwfEXTlEL EN

KAMERSPECIftAi^AAK MET

VAN

Vetoopster/receptioniste

iv o n en '['Giijj£l apen

Funktie-omschrijving:
het adviseren en verkopen van meubels, woningtextiel en
woonaccessoires;
het behandelen van inkomend telefoonverkeer;
geautomatiseerde verwerking van de orders.

Funktie-eisen:
leeftijd vanaf 20 jaar;
flexibele en collegiale werkhouding;
goede contactuele eigenschappen;
interesse in wonen en woninginrichting.

Wij bieden een prettige en collegiale werksfeer, goede secundaire arbeids-
voorwaarden en een bij de funktie passend salaris.

Voldoe je aan bovenstaande funktie-eisen en zoek je een afwisselende
baan met voldoende ruimte voor eigen initiatieven? Stuur dan een brief naar:
Lubbers Wonen & Slapen, t.a.v. dhr. H. Lubbers, postbus 15, 7255 ZG
Hengelo Gld.

Voor meer informatie omtrent bovenstaande vacature kun je telefonisch
contact opnemen met telefoonnummer (0575) 46 46 00.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf-glas in lood atelier 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

Fnm. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Mexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eiwink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mej. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

anï. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 5534 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Te Vaarwerk, De Voornekamp 59, tel. 55 26 18

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroef 9, tel. 55 30 12

Hetlebbink
DeBoonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdij k
Biesterveldfloostink

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u

bij horen?

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f39-

Naam:

Adres:

Pnstrndp-

Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

*

restaurant / café / vergader-/ partyzalen

Speciale uuidawmd
zaterdag 13 november a. s

vanaf 19:00 uur
...haardvuur

;;.liVe piano-muziek
...koud & warm wildbuffet

.. .heerlijk dessert
. . diverse wild wijnen proeven

...sigaren proeven
m l|||, r:

Fl 7*vfe n nJ? 1. i mijr M «P-
-''.- : f . ' :- •*• •*• •

II lill II II

tiee* itlfounaüe ?
Telefoon : (073) 45 22

Internet : http://Www.avenarius.nl
E -mail : ruurlo@avenarius.nl

Dorpsstraat 2 - Ruurlo

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Op naar het Millennium
met foto's uit vervlogen jaren
Ook toen was het gezellig

Weet iemand waar deze foto gemaakt werd?
Voor uw goede antwoord
een kruidkoek voor f 2,5O

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood-
en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22
Vorden - Tel. 55 18 77



GEMEENTE
VORDEN

BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 10 november 1999 voor
een ieder bij de sector Middelen (kasteel) kosteloos ter
inzage ligt de:

- Eerste wijziging van de Verordening onroerende-
zaakbelastingen 1999;

- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2000;
- Verordening rioolrechten 2000.

Deze verordeningen zijn vastgesteld bij besluiten van de
raad van de gemeente Vorden van 26 oktober 1999. De
Eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaak-
belastingen 1999 treedt in werking met ingang van 11
november 1999. De Verordening onroerende-zaakbe-
lastingen 2000 en de Verordening rioolrechten 2000 tre-
den in werking met ingang van 18 november 1999. De
bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming
van de besluiten op 10 november 1999 in het register
"Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en
mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastin-
gen". Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een
bedrag aan rechten een afschrift krijgen van genoemde
besluiten.

De Wet Waardering onroerende zaken is per 1 januari
1999 gewijzigd. De Verordening onroerende-zaakbelas-
tingen 1999 is redactioneel aangepast aan deze wets-
wijziging. In de Verordening onroerende-zaakbelastin-
gen 2000 en Verordening rioolrechten 2000 zijn de
tarieven voor 2000 gewijzigd.

Vorden, 10 november 1999.

Wegens verhuizing dringend gevraagd:

Hulp bij ons
stekprogramma
voor de maanden november
en december

Alle hulp stellen wij zeer op prijs

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a Vorden

Telefoon (0575) 55 67 22

leder z'n
eigen wem.

Uitvaartcentrum: Y
Het lebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49 <£

•^/, ''W.' *->' O r '^' -W 'W 'W *~>' , J

Bel h i j een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta"?
Uitvaartverzorging en -verzekering

Jongeman
gezocht
leeftijd niet van belang,
die opgeleid wil worden
binnen de wasserij

Wasserij
Siebelink
Vorden, telefoon (0575) 55 14 65

TIJD VOOR DE TUIN!
Wij leveren kwaliteitsplanten

voor lage prijzen:

Sierbomen en heesters

Haagbeplanting
alle soorten en maten

Klimplanten en vaste planten

Winterviolen
50 et. OP - OP

Kas vol Potterie
nu 20% KORTING!

Kadobonnen
vanaf ƒ 10,-

Tuinbeelden
grote sortering

Kwekerij-Tuincentrum

H U B E R S
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 441406
Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
woensdag tot 12.00 uur, zaterdag tot 16.00 uur

Uitslag Kinderboekenweek 1999

Kleurplaat: 1 e prijs: Darcey Eykelkamp
2e prijs: Marissa Steman
3e prijs: Danique Waanders

Bouwplaat: 1e prijs: Mirjam Walpot
2e prijs: Karlijn Olthof
3e prijs: Marleen Bokkers

Puzzel: 1e prijs: Miranda Wuestenenk
2e prijs: Rogier ter Bogt
3e prijs: Mariot Wolbrink

alle jongens en meisjes Van Harte Gefeliciteerd!

Je kan je boekenprijs afhalen bij Boekhandel Bruna

Raadhuisstraat 20 • Vorden ^^
Telefoon winkel (0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11 L

bruna
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
DE KUYPER

JONGE JENEVER
LTR VAN 2495

VOOR 2095
+ 10 ROCKS

VIEUX
...cv/.-,,,,/

DEKUYPER

DE KUYPER
VIEUX

LTR VAN 2545
VOOR 2095
+10 ROCKS

DE KUYPER
C.B

LTR VAN 2095
VOOR 1795
+ 10 ROCKS

De KUYPER' CAMPARI
70 CL VAN 2495

VOOR 1995
+ 10 ROCKS

GRANTS
WHISKY

70 CL VAN 2795
VOOR 2295

+ 10 ROCKS.»
;;i

.̂  a***&?!*
j£tga%,

(MARTINI

MARTINI
ROSSO / BIANCO

LTR VAN 1195
VOOR 995

+ 10 ROCKS

Slijterij en wijnhandel |SUPER DE BOER|
Yvonne en Wilbert Grotenhuys ALTUD op Z O E ' M A A " H E T Bi$TE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 20 november 1999

MILLWOOD
VVHISKYCREAM
70 CL VAN 1695

VOOR 1495
+ 10 ROCKS

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

HOOI
Bij talloze kinderen in Nederland komt

Sinterklaas nooit op bezoek. Dit zijn

kinderernn de Jeugdhulpverlening,

waar vaak geen geld

is voor extraatjes

Kinderhulp helpt

de Sint 'n handje

Helpt u mee? Met

slechts ƒ25,-

bezorgt u

een kind al 'n

heerlijk avondje! »"• -c€f

|

Help de Sint
'n handje...

giro 404040

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

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



Duizend jaar is een lange tijd
En de wisseling van een millennium is een grote zeldzaamheid. Dat hebben
we nog nooit meegemaakt. Wat zou het mooi zijn om, precies aan het eind

van die duizend jaar, een boek samen te stellen over Vorden in het jaar
1999. Zodat we later kunnen zien: zo zag het dorp waar we nu wonen er uit

toen de kalender versprong van 1999 naar het jaar 2000.
Dat boek is er. Het ligt voor u klaar in de bibliotheek, bij Boekhandel

Bruna of het VW-kantoor. Het heet 'Vorden '99' en geeft in tekst en ruim
150 recente foto's een boeiend beeld van ons dorp. Interessant om nu te

lezen en leuk voor over tien of twintig jaar als alles anders zal zijn. Een kos-
telijk bezit ook voor onze kinderen die nu opgroeien in Vorden '99.

Advies voor ieder die op zoek is naar een geschenk dat elk jaar waardevoller
zal worden: zet 'Vorden '99' op uw lijstje of geef het aan iemand die houdt

van ons dorp. De prijs is f 29.50.

Vorden '99

Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D - F L E V O L A N D
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Extra concert
Coco Briaval
Het Zuidfranse Gipsy Swing Quar-
tet Coco Briaval geeft woensdag-
avond 17 november een extra con-
cert in Theater Onder de Molen in
Vorden. Het eerste concert is op za-
terdagavond 13 november. Vanwe
ge de grote belangstelling heeft
Theater Onder de Molen besloten
een tweede concert uit te schrijven
met als extra gast de Corsicaanse
gitarist Jérome Ciosi.
Het kwartet Coco Briaval is een
gipsy swing orkest - stijl Django
Reinhardt - in de beste tradities
van de Hotclub de France. Het or-
kest bestaat uit de broers Coco en
René (solo- en ritmegitaar), Gilbert
(drums) en zoon Zézé (saxofoon).
Coco Briaval maakte vele tournees
door binnen- en buitenland. Naast
talrijke cassettes en diverse platen
heeft het orkest inmiddels twee
cd's opgenomen.

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVBÏS
Telefoon (0575) 55 10 10

Soms zit 't wat anders adhter de kiezen

EETSTOORNISSEN
Iedereen doet wel eens aan de lijn. Maar met een eetstoornis wordt dat een obsessie. Eten is een dagelijkse bron vol
angst en spanning. Anorexia nervosa (mager/ucht) of boulimia (vraatz.ucht) zijn bekende begrippen: slecht slapen,
maag- en darmstoornissen, hartstoornissen, sociaal isolement, enzovoorts. Leven is dan een hel.

NATIONAAL FONDS GEEÜTELIJKE VOLKSGEZONDHEID
Postbus 5103, 3502JC Utrecht. Telefoon (030) 297 l l 97 Giro 18181

LR & PC De Graafschap in
Vorden verwelkomt 100e lid!

Feestelijke heropening bij
Bloemsierkunst Elbrink

Rabobank

V.l.n.r.: instrukteurs Edwin Kolkman, Simone Baauw, Irene Regelink; Dianne Smallegoor op Lady en dhr. Klein
Brinke namens de sponsor Rabobank Graafschap West.

Toen Dianne Smallegoor dezer
dagen met haar pony "Lady" bij
de mange t Hameland kwam
voor haar eerste rijles, werd zij
verwelkomd door een aantal
bestuursleden en leden van "De
Graafschap".

Diana bleek tot haar grote verba-
zing het 100e rijdende lid te zijn.

Om deze reden werd zij door de
voorzitter en de hoofdsponsor, Ra-
bobank Graafschap West, toege-
sproken en mocht ze een aantal
cadeau's in ontvangst nemen.
LR & PC "De Graafschap" maakt de
laatste jaren zowel kwalitatief als
kwantitatief een enorme groei
door. De overdekte rijhal die een
aantal jaren geleden door de leden

werd gebouwd, heeft een grote
aantrekkingskracht. Bovendien
beschikt de vereniging over een
aantal goede instructeurs. De com-
binatie van deze belangrijke facto-
ren zorgde er onlangs voor dat het
viertal ponies reverse kampioen
van Nederland werd en dat de ver-
eniging thans het 100e lid kon in-
schrijven.

Half oktober opende Bloem-
sierkunst Elbrink in Vorden
haar deuren weer na een kort-
stondige maar heftige verbou-
wing waarbij de hele winkel
een facelift kreeg zowel intern
als extern.

Door het verwijderen van een
muur achter in de winkel kreeg
het een veel ruimtelij ker aanzicht
en kreeg de winkel een betere loop
waardoor de presentatie van plan-
ten, bloemen, aardewerk, glas-
werk en cadeau-artikelen zo opti-
maal mogelijk uitgestald staan.
Het resultaat mag er zijn.

In maart van dit jaar is Bloemsier-
kunst Elbrink in Warnsveld even-

eens in zijn geheel verbouwd met
dezelfde winkelformule. De vele
leuke reacties die toen zijn ont-
vangen heeft er toe geleid om ook
Vorden dezelfde eigentijdse uit-
straling mee te geven. Midden in
de winkels is er ruimte gekomen
om rustig bruids- en rouwbloem-
werk te kunnen bespreken, apart
en er toch bij.

Bloemsierkunst Elbrink in Vorden
en Warnsveld staan dan ook hele
maal klaar voor het komende mil-
lennium. In beide winkels wordt
men als consument prettig en op
gewenste manier geholpen. Kom
gerust een kijkje nemen en ervaar
zelf dat prijs, kwaliteit en uitstra-
ling hand in hand gaan.



kandels-afzetHierkgebled van
t4rti<M-dt \Ajfsprona
therapeutische leef-werkgefteen-
sckap en biobgisck-dynattiisch
landbouwbedrijf

Trading
bekeert een winkel in natuur-
voedingsartifalen en staat op de

l/orden.

Trading
Keeoordnieg 2 • l/orden • Tel. (0575) 55 42 02

Aanbiedingen geldig t/m 16 november
deze week: Heerlijke zuurkool ,4 45
verpakt per 500 gr. naturel • •

Wij leveren ook mooi verzorgde,
originele relatiegeschenken.

'Bel voor inlichtingen en een
assortitnentslijst
telefoon/fax (0575) 55 42 02

1.65
7.95

498

rijk gekruid
Boeren komijne kaas
500 gram
Kindersap van "Akwarius"
per fles
Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 00.00 tot -f2.30 uur
woensdag van 00.00 tot 1230 uur

en 14.00 tot 1S.OO uur
zaterdag van OS.OO tot 15.00 uur
en vrijdag op de markt

Noteert u
zondag 28 november

Om plaats te maken voor onze nieuwe collectie houden wij
daarom deze week

dus tot en met zaterdag 13 november

40%Uw"fcorting bedraagt

op alle artikelen uitgezonderd snijbloemen

Tot ziens tijdens onze
uitverkoop

RITA EN CEES DE JONG
Kerkstraat 5, Hengelo (G)

Tel. (0575) 464165

6 van de 10
mensen met

diabetes
overlijden aan
hart- en vaat-

ziekten

Dit is een van de mogelijke

gevolgen van diabetes

(suikerziekte). Oogproblemen

en minder goed werkende

nieren zijn andere com-

plicaties. Onderzoek moet

een oplossing brengen voor

diabetes en bijkomende

complicaties. Geef dit

onderzoek dat extra zetje in

de rug.

Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort.

Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR
DIABETES

GIRO 5766

NU VERBOUWINGSLEEGVERKOOP BIJ LAMMERS WOONSERVICEWINKEL

ONZE PRIJZEN
GAAN ONDER DE

Wij gaan onze zaak verbouwen. Om ruimte te maken
voor aannemer, schilder en stucadoor moet het pand
zoveel mogelijk leeg. Daarom vallen ook de huidige prij-
zen aan de sloophamer ten prooi: zelfs de mooiste stuks
uit onze collectie koopt u tijdelijk voor regelrechte
bodemprijzen...

o televisiekastjes c> kussens c> coupons
o dekbedden o matrassen c> bodems
o Auping Auronde o seniorenfauteuils

LAMMERS
WOON

1)00
Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon (0575) 55 14 21

«SKIMMIA F 12.95 VOOR

«VOSSEBESSEN3STUKS

«1 BOS ROZEN è 20 STUKS

O 3 KAAPSE VIOLEN

9,95
9,95
8,95
4,95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Entertainment-club Vorden
Gaat u de reis naar Amerika winnen voor 2 personen?
Let dan goed op de brievenbus 17 november. De Entertainmentkrant valt dan
bij u in de bus. Lees goed de .spelregels of vraag info bij ons in de winkel!

Wij heten nu

<S Entertainment-club Vorden

om u nog meer en beter te voorzien op het gebied van

entertainment
zoals:
• verhuur van videobanden • verhuur en verkoop van DVD,
Playstation en Nintendo 64 • telefoonkaarten • cadeaubonnen
en nog veel meer!

U bent van harte bij

Zaterdag en zondag geopend
van 14.00 tot 21.00 uur

Entertainment-club Vorden

Burg. Galleestraat 44
Geopend maandag t/m vrijdag 15.00 tot 21.00 uur

vellukktlijk lekkele
DEZE WEEK

VLAAI VAN DE WEEK: RUSTE -BITTERKOEKJES VLAAI
f 10,00

* * * * *

MEUSLIBROODJES 6 HALEN 5 BETALEN
* * * * *

ROOMBOTER AMANDELSTAAF f 6,50
* * * * *

Vrijdag en Zaterdag
ZUURKOOLBROODJES f 1,50 MET WORST EN SPEKJES

* * * * *
Zaterdag tussen 7 en 8 uur voor vroege vogels:

HARDE BROODJES f 0,25 '

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen
,J

Folders

Kranten

Boeken

CERTIFICAATHOUDER

CC
LLJ
O

ISO 9002

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL ZUTPHEN FILIAAL RUURLO

FILIAAL LICHTENVOORDE

WEVO-DRLK
FILIAAL ZELHEM

STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (G/d): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 46 20 62 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, telefoon (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26



VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden. telefoon 0575-553405

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9-00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze
rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor oude-
ren en over het ouderenbeleid in het algemeen.

VOORLICHTINGSMIDDAG VAN
DE NED. HARTSTICHTING
GROOT SUCCES
De voorlichtingsmiddag die de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
op 14 oktober voor de ouderen van
Vorden organiseerde was een
groot succes. Er was veel belang-
stelling voor deze door de
Ned.Hartstichting verzorgde mid-
dag. De voordracht door mw.H. Sp-
riensma van deze stichting over
het hoe en waarom van Bewegen
voor Ouderen was zeer overtui-
gend. Na de pauze wist mw. M.
Groenenberg, MBvO-leidster van
de SWOV, op professionele wijze
de ouderen over te halen aan de
demonstratieoefeningen mee te
doen. Dat bewegen "Gezond en Ge-
zellig" is werd op deze middag op
een heldere en gezellige manier
naar voren gebracht.
Na afloop kregen de aanwezigen
een boekje met beweegtips en
thuisoefeningen mee naar huis.

ERGOTHERAPIE THUIS
We verrichten dagelijks handelin-
gen zonder er bij na te hoeven den-
ken. We pakken een kopje koffie
op, lopen op trappen, strikken ve
ters. We zetten koffie, nemen een
douche, en maken het eten klaar.
Door een ziekte of handicap kun-
nen we echter problemen krijgen
met bepaalde handelingen die we
dagelijks doen. Een handicap kan
gevolgen hebben voor de zelfver-
zorging, het huishouden, het werk
eixde hobby mogelijkheden. In dat
-geval kan de ergotherapeut u goed
van dienst zijn.
Het doel van ergotherapie thuis is
in uw eigen omgeving te leren zo
zelfstandig mogelijk te functione-

ren. Wat kan de ergotherapeut
voor u doen?
- Opnieuw leren handelen, zoals

beide handen gebruiken, tele
foneren, schrijven, spelen of jo
zelf verplaatsen.

- Anders leren handelen, zoals zit-
tend een maaltijd bereiden of de
beschikbare lichaamsenergie be-
ter leren verdelen over de dag /
week.

- Instructie en informatie geven
aan u, uw familie en eventuele
verzorgers, bijvoorbeeld bij het
hulp bieden tijdens aan- en uit-
kleden.

- Begeleiding bij de aanvraag van
faciliteiten en voorzieningen zo-
als het verkrijgen van een aan-
gepaste stoel of bed, of noodza-
kelijke woningaanpassingen,
om de verzorging te verge-
makkelijken of de zelfstandig-
heid te behouden.

- Leren omgaan met hulpmidde-
len, zoals het gebruik maken
van een rolstoel, het hanteren
van aangepast eetgerei of aange-
past hobbymateriaal.

- Werken aan voorwaarden om tot
handelen te komen, zoals een goe-
de uitgaanshouding of het ver-
minderen van overgevoeligheid.

Iedereen , van jong tot oud, die in
de Achterhoek woont kan gebruik
maken van Ergotherapie Thuis, U
heeft daarvoor een verwijzing van
uw huisarts of speci^kt nodig. Ad-
vies wordt gratis gi^^en. De be-
handeling wordt vergoed voor zie-
kenfonds verzekerden als deze in
uw pakket is opgenomen.

SCHILDER- EN^ TEKEN-
CURSUS fP
De Stichting Welzijn Ouderen

biedt ouderen de gelegenheid deel
te nemen aan een teken- en schil-
dercursus o.l.v. dhr.R.Overvelde. Bij
deze cursus gaat het niet in de eer-
ste plaats om het resultaat, maar
om lekker bezig te zijn met verf en
andere materialen. En dan zult u
nog verbaasd zijn wat u toch blijkt
te kunnen. Als u nooit getekend of
geschilderd hebt maar altijd wel
belangstelling had voor deze hob-
by zou u het gewoon eens moeten
proberen.
De cursus start, bij voldoende deel-
name, op maandag 10 januari van
14.00 tot 16.00 uur in het Dorps-
centrum.
De kosten inclusief lesmateriaal
bedragen bij 10 deelnemers en 10
lessen + f 100.==. Gebruiksmateri-
aal (papier.verf.inkt e.d.) is voor ei-
gen rekening. Info en opgave tij-
dens kantooruren.

VEILIGHEID IN EN OM HUIS
Nu het 's avonds weer vroeg don-
ker wordt is het zaak weer eens
even stil te staan bij een goede ver-
lichting in en om huis.
Een goede verlichting geeft een
veilig gevoel en voorkomt onge-
lukken. Hierbij moet u denken
aan:
- een lamp bij de voordeur.
- een lamp in de gang die de hele

ruimte verlicht. Door een te
groot verschil van licht naar
donker bent u immers even 't
zicht kwijt wanneer u van een
lichte kamer een donkere ruim-
te instapt en is de kans op stoten
of struikelen groot.

- een gelijkmatige verlichting ver-
lichting in de huiskamer, ook
als u TV. kijkt.

- het leiden van snoeren over de

plinten en nooit over het loop-
pad.

- een nachtlampje in de gang of
op de overloop.

Meer licht kost meer geld maar
beenbreuken en verlies van validi-
teit kosten u veel meer!

HANDIG IN HUIS
Veel kranen gaan moeilijk open en
dicht. Zeker voor mensen met pijn-
lijke gewrichten of weinig kracht
in de handen zijn kranen ondin-
gen. Laat de kraan eens nakijken.
Vaak is het mechanisme binnenin
te zwaar aangedraaid of moet het
kraanleertje hoognodig vervangen
worden. Als gevolg van een versie
ten kraanleertje gaat de kraan lek-
ken, waarna men de kraan nog
vaster dichtdraait en het nog
moeilijker wordt hem weer open
te krijgen. Met een nieuw leertje is
dit probleem verholpen.
Een aantal ouderen is echter beter
uit met een gemakkelijke kraan.
Duur maar goed zijn de kranen
met een zwenkarm. Voor wat min-
der geld zijn kranen met grote
knoppen in de handel, zodat men
met de hele hand kracht kan zet-
ten in plaats van met de duim en
enkele vingers. Wie niet zover wil
gaan, kan gebruik maken van een
kraanopener die op oudere typen
kranen past. Deze opener is te
koop in revalidatiewinkels.

info over bovenstaande arti-
of over andere onderwerpen

betreffende ouderen kunt u zich
wenden tot onze stichting. Adres
en tel.nr. zie boven.

JBY-ACnVITEITEN
maandag- en woensdagmor-

gen is een groep senioren in de kel-

der van het Dorpscentrum in de
weer met verschillende hobby-acti-
viteiten.

Voor begeleiding van deze groep
zouden enkele nieuwe mensen
zeer welkom zijn.

Bent u een beetje handig en/of ere
atief, ga dan op de bovengenoem-
de dagen eens een kijkje nemen of
neem contact op met de SWOV,
tel. 553405.

VRIJWILLGERS GEVRAAGD
VOOR DE DAGOPVANG VOOR
OUDEREN
De Dagopvang vraagt vrijwilligers
ter ondersteuning van de activitei-
tenbegeleidster.

De Dagopvang is een voorziening
voor ouderen vanaf ongeveer 60
jaar die moeite hebben met op-
bouwen of het onderhouden van
sociale contacten.
Het kan dan gaan om ouderen die
moeilijk lopen en bewegen, om
ouderen met spraakstoornissen of
verlammingsverschijnselen.
Voor deze ouderen is er Dagop-
vang op dinsdag en donderdag
van 9.30 tot 16.00 uur.

Voor ouderen die te kampen heb-
ben met vergeetachtigheid, kent
"de Wehme" de dagopvang op
maandag, woensdag en op vrijdag.
Hier kan men 3 dagen of minder
van 9.30 tot 16.00 uur, gebruik van
maken.

Voor informatie of opgave kan
men terecht bij de coördinator van
de SWOV, mevr. Louise van Uden.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

B•L» i^

BOVAG

drukwerk dat
gezien wordt...
Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk. Het is uw
visitekaartje dat er onberispelijk

behoort uit te zien, zowel in
ontwerp, opmaak, kleur en
tekst.

Goed drukwerk valt op... sterker,

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wii ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVER8
VOROEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 667378 - E-mail: info6weeven.nl - ISDN 557370

"Stel dat mijn kind
ook zo ziek en uitgehongerd was."

Violet Falkenburg vraagt uw aandacht voor hulpouders
voor kinderen in de derde wereld. Met een klein

jj bedrag geeft u hen daarginds een toekomst...

Word hulpouder. Helpen heeft wél zin!

Postbus 2480, 1 200 CL Hilversum
Tel.: (035) 628 49 84 Fax: (035) 623 76 10
E-mail: ics@euronet.nl Giro 70730

GEEF EEN KIND DE KANS VAN ZIJN LEVEN

Slipjacht
zaterdag 13 nov. a.s.
Het globale tijdschema is als volgt:

13.00 Vertrek Hotel Bakker

13.10-13.30: Weide gemeentehuis.
Het blazen van de jachtmelodiën.
Ontvangst door burgemeester Kamer-
ling en presentatie van de meute.

13.35: 1e run via de Schuttestraat naar
kasteel Onstein.

14.30: 2e run via Geurkenweg,
Schuttestraat, Kostedeweg naar
kasteel Kieftskamp.

15.30: 3e run via Delden naar kasteel
Vorden Zichtlaan
Afblazen van de jacht.



Hackfortse molen overgedragen
aan Stichting Vordense Molens

11 November Sint Maarten

In de gemeente Vorden vond
vrijdag 5 november een bijzon-
dere gebeurenis plaats. In het

. bijzijn van genodigden, waar-
onder buurtbewoners, afge-
vaardigden van de VW, VOV en
Industriële Kring Vorden, eige-
naren van andere Vordense mo-
lens, en de dochtervan oud mo-
lenaar Gerritsen heeft burge-
meester Kamerling de Hack-
fortse Molen overgedragen aan
de Stichting Vordense molens.

Het unieke van deze overdracht is,
dat deze keer een molen van ge-
meentewege werd overgedragen

^ aan een particuliere stichting. Veel
gebruikelijker is het dat molens
van particulieren worden overge-
dragen aan gemeenten. In zijn
openingswoord ging voorzitter Te
Velthuis in op het ontstaan van de
stichting en de taken o.a. het be-
heren van deze molen. Het is in de
toekomst niet uitgesloten dat de
stichting ook in enige vorm be
trokken raakt bij de overige Vor-
dense molens. Burgemeester Ka-
merling haalde de geschiedenis
van de molen nog eens naar voren
en wenste het bestuur veel wijs-
heid toe bij deze nieuwe taak. Hij
vermeldde tevens dat dit de eerste
overdracht is in het kader van de

privatisering van gemeentelijke ei-
gendommen. Daarna droeg hij de
sleutel van de molen over aan de
voorzitter van het bestuur.
De heer Te Velthuis bood hierna
de burgemeester een 'wensvlag'
aan. Een naar oud Vordens ge-
bruik werd er ook 'buurt' ge-
maakt, en ter onderstreping daar-
van kreeg het bestuur van buurt-
vereniging "de Mölle" ook een
wensvlag aangeboden.
Ook de vrijwillige molenaar de
heer Louw kreeg een derj
vlag. De bijeenkomst werd
ten met een drankje en een hapje.

Mocht u nieuwsgierig zijn gewor-
den naar de betekenis van deze
wensvlag lees dan nu het vol
bericht:

SLINGER EEN GROET OF
WENS VOOR HET NIEUWE
MILLENIUM DE RUIMTE IN!
Wat houdt deze actie in?
Met oud en nieuw '99/2000 zullen
250 Nederlandse molens geduren-
de 24 uur draaien of hun wieken
in de "vreugde"-stand zetten om
het nieuwe millenium welkom te
heten. Ze worden getooid met
wensvlaggen. Vlaggen waarop
mensen/bedrijven hun groet zet-
ten die vanaf de wieken de tijd in

geslingerd worden. Iedereen kan
zo'n vlag maken. Molens symboli-
seren dat mensen hun toekomst
zelf in de hand kunnen nemen.
Vroeger maakten ze land, maal-
den graan voor dagelijks brood.
Molens bedwingen oerkrachten,
wind en water, en zetten dit om in
voor mensen bruikbare energie.
Samen maken molens en vlaggen
een gebaar naar de nieuwe tijd:
kom maar, we willen dat het goed
zal gaan.

Hoe kan men in Vorden meedoen
aan deze actie?
Heel eenvoudig: wordt donateur
van de Stichting Vordense Molens
en de eerste 50 aanmelders krijgen
van het bestuur een wensvlag, die
men zelf van tekst, tekening etc.
ka voorzien en op 31 december
draait de vlag mee aan de Hack-
fortse Molen.

Hoe men donateur wordt?
Heel simpel: meldt aan bij één van
de bestuursleden voor een donatie
van minimaal fl. 30,00 per jaar.
Het bestuur bestaat uit: G. te Velt-
huis, voorzitter, tel. 551813; G.
Hobo, secretaris, tel. 441109; W.
Eijerkamp, penningmeester, tel.
(0543) 473139; W. Polman, tel.
551314; R. Aartsen, tel. 551427.

Ratti zaterdag in nieuwe outfit

Voorafgaand aan het feest van
Sint Nicolaas vieren we het
feest van Sint Martinus oftewel
Sint Maarten. Tenminste, dit
wordt gedaan in veel streken in
ons land. Helaas is deze traditie
in Vorden niet in gebruik.

Jammer, want vooral de kinderen
beleven veel plezier aan het feest.
Het is tenslotte reuze spannend
om in het donker met een (eigen-
gemaakte) lampion op pad te
gaan. Een gekregen appel, manda-
rijn, koekje of snoepje maken het
dan natuurlijk tot een echt feest.
Gaat dit ook hier een traditie wor-
den? Je moet als ouder het initia-
tief nemen om mee te doen (of
met kleine kinderen zelfs mee te
gaan), maar het zou leuk zijn wan-
neer ook in Vorden Sint Maarten
gevierd kan worden. (En zelfs de

plaatselijke supermarkt heeft een
aantal reclames speciaal voor 11
november).

HOE KUN JE ST. MAARTEN
VIEREN?
Kinderen t/m ca. 12 jaar gaan op 11
november 's avonds in hun eigen
straat of buurt langs de deuren. In
hun hand hebben ze een branden-
de lampion. Ze bellen aan en zin-
gen hun St. Maarten lied. Wanneer
ze uitgezongen zijn, krijgen ze als
beloning iets lekkers van de bewo-
ner van het huis. Daarna gaan ze
weer een deurtje verder.

Een bekend lied:
n november is de dag
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
II november is de dag
dal mijn lichtje branden mag.
(Wijs: Daar was laatst een meisje loos).

Masterclass Port door
Dirk van der Niepoort
In samenwerking met Hotel /
Restaurant "De Roskam" in
Gorssel organiseert Wijnhuis
Vorden een unieke masterclass
met het porthuis Niepoort. Op
vrijdag 12 november komt Dirk
van der Niepoort naar Gorssel
om een select gezelschap geïn-
teresseerden in te wijden in de
geheimen van het genieten van
verschillende portwijnen.

De avond wordt ingeleid door de
heer Bart Arnold, vinoloog van de
Wijnacademie en portkenner. Hij
zal de ak^nene beginselen van
het makl^ran portwijnen uit de
doeken doen. Onze gasten kunnen
tijdens zijn betoog een voorproefje
nemen: een droge witte port is ons
aperitief.
Geen poreus wordt op zo'n per-
soonlij ke^^anier geleid als Nie-
poort. Verantwoordelijk voor deze
persoonlijke stijl van leidinggeven
is de jonge en enthousiaste Dirk
van der Niepoort. Hoewel zijn
naam anders doet vermoeden is
Dirk (1964) de Nederlandse taal
niet machtig. Hij is de afstamme-
ling in de zesde generatie van de
van oorsprong Nederlandse op-
richters van Niepoort. De laatste
jaren is door Dirk veel aandacht
besteed aan de kwaliteit van alle
door het huis gemaakte ports.
Onder andere werden enkele
mooie wijngaarden verworven, de
beste garantie voor fruit van top-
kwaliteit. Niepoort heeft vooral
een grote reputatie op het gebied
van Colheita-ports, een tawny-port
uit één enkele jaargang. Maar ook
de "gewone" ruby en tawny zijn

van uitstekende kwaliteit, en de
vintageports zijn befaamd. De wij-
nen van de in samenwerking met
de Belg Dieter Bohrmann aange
kochte Quinta do Passadouro vor-
men de voorlopige kroon op het
werk.
Dirk bereist de gehele wereld om
zijn passie, portwijnen, uit te dra-
gen. Vorige week nog had hij een
prestigieuze masterclass tijdens
The 1999 New York Wine Expe
rience van het tijdschrift Wine
Spectator met de wereldtop op cu-
linair gebied.
In Gorssel gaan wij op deze avond
twee lijnen uitzetten vanuit de
twee bekende basisports: Tawny
en Ruby.
In de Tawny-lijn beginnen wij met
een jonge wijn, de Junior Tawny
om via de Senior-Tawny en de 10-
Years Old Tawny te eindigen bij
een Colheita port uit het jaar 1985.
In de Ruby-serie starten we met
een Ruby port, die we vergelijken
met een Retinto Full Red. In de
tweede serie vergelijken we twee
Late Bottled Vintage ports uit
1995. Wij proeven ook een Ojuinta
do Passadouro Vintage 1995 en
een jonge en een oude vintage van
het huis Niepoort zelf.
Tot slot reconstrueert Dirk van der
Niepoort met ons de compositie
van zijn Vintage 1997, een wijn
waarmee hij op dit moment inter-
nationaal veel waardering oogst.
De deelnemers zulen dan ervaren
wat de wijnmaker beweegt bij het
assembleren van een top vintage
uit een zevental (!) wijnen.
Info: Wijnhuis Vorden, telefoon:
(0575) 49 09 36.

De mooiste tuinen
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Drukkerij Weevers overhandigde onlangs aan het zaterdagteam van Ratti een geheel nieuwe kledinguitrus-
ting. Het bestuur van Ratti en het elftal waren maar wat ingenomen met deze geste. Hopelijk gaan de sportie-
ve prestaties hierdoor meer naar boven en bezorgt het Drukkerij Weevers weer 'n stukje naamsbekendheid.

Tijdens een bijeenkomst van de
Tuinkeuringscommissie in Vor-
den werden de winnaars van de
mooiste tuinen bekend ge-
maakt. Het afgelopen jaar lie-
ten 95 personen hun tuinen
keuren.

Dat gebeurde door verschillende
keurders die in totaal drie keer op
pad gingen om punten te geven
voor de verschillende onderdelen
in de tuin. De tuinen werden ver-
deeld in drie categorien te weten
klein, middel en groot.

DE UITSLAG WAS ALS VOLGT:
Kleine tuinen: l fam. DJ. Weuste-
nenk, Molenweg 21; 2 fam. J.W.C,
de Hart, Hoetinkhof 60; 3 fam. P.S.
Gerritsen, Margrietlaan 16.
Middel tuinen: l fam. W. Golstein,
de Bongerd 7; 2 fam. J.G. Dimmen-

daal, Beeklaan 5; 3 fam. H.W.
Groot Bramel, Pieter van Vollenho-
velaan 21.
Grote tuinen: l fam. J. Brinkerhof,
Nijlandweg 4; 2 fam. G. Ridder,
Horsterkamp 19; 3 fam. A.W. Bar-
geman, de Boonk 2.
Als volgende activiteit heeft de
tuinkeuringscommissie de snoei-
cursus op het programma staan.
Men kan zich hiervoor opgeven bij
mevrouw Lenselink telf. 0575-
552670. Voorafgaande aan de prijs-
uitreiking van de mooiste tuinen,
kwam de heer H. Rossel de aanwe-
zigen wat vertellen over oude fr-
uitrassen. Voornamelijk appels en
peren. De heer Rossel vertoonde
een aantal dia's en had voor deze
gelegenheid een assortiment ap-
pels en peren meegebracht. Ook
vertelde hij over de herkomst en
het ontstaan van nieuwe rassen.



Nieuw type tissues met beschermende
balsem probaat middel tegen
geïrriteerde rode neuzen

Bij verkoudheid en hooikoorts
grijpen we elke keer weer naar
een nieuwe tissue. We blijven
gewoonweg aan het snuiten! En
voor we het goed in de gaten
hebben, lopen we rond met een
geïrriteerde neus. Rood, schraal
en pijnlijk. Vanaf nu hoeft dat
niet meer.

Naast Kleenex Balsam zakdoeken
zijn er nu de nieuwe Kleenex Bal-
sam tissues, speciaal om zo'n lasti-
ge, geïrriteerde neus te helpen
voorkomen. Deze superzachte tis-
sues bevatten een balsam met ca-
lendula. Elke keer bij het snuiten
blijft er een beschermend laagje
balsem achte rop de huid, die
daardoor al snel minder gevoelig
raakt. Met deze nieuwe Kleenex
Balsam tissues behoren rode en
pijnlijke neuzen dan ook gauw tot
het verleden. De nieuwe tissuebox
is vooral handig thuis, terwijl de
zakdoeken makkelijk zijn voor ge
bruik buitenshuis. Balsam tissues
zijn een toevoeging in het assorti-
ment van Kleenex, die dit jaar het
75-jarig bestaan viert. In ons land
is Kleenex de belangrijkste fabri-
kant van papieren zakdoeken en
tissues.

ULTRASOFT NU DIKKER EN
ZACHTER
Exact 75 jaar geleden begon Kleen-
ex met het vervaardigen van tis-
sues. Deze waren in eerste instan-

tie alleen bedoeld voor cosmetisch
gebruik. Het bleek een welkome
en makkelijke mogelijkheid om
make-up te verwijderen.
De dagen dat Kleenex alleen als
een product werd gezien om
make-up te verwijderen, zijn voor-
bij. Tegenwoordig is Kleenex Ultra-
Soft aangenaam zacht voor dage-
lijks gebruik, een goede keus voor
wie hoge eisen stelt ̂ MI persoon-
lijke verzorging. ^p
UltraSoft zakdoeken en tissues
zijn perfect geschikt voor de bad-
kamer of onderweg. De zakdoeken
zijn prettig compact en dus mak-
kelijk mee te nemen inJiandtas of
dashboardkastje. Zo\^ide tissues
als de zakdoeken zijnoeze zomer
opnieuw verbeterd: ze zijn nu nog
dikker en zachter.

BALSAM NU IN TISSUEBOX
In de jaren 30 bleek uit onderzoek
dat Kleenex ook werd gezien als
uitstekend alternatief voor katoe-
nen zakdoeken, plezierig om hy-
giënisch de neus te snuiten.
Anno 1999 is de nieuwe Kleenex
Balsam meer d'an hygiënisch al-
leen. Tegenwoordig is aan elke
zakdoek en tissue een beetje bal-
sem toegevoegd. Die balsem bevat
calendula (goudsbloemolie) dat
bekend staat om zijn herstellend
vermogen. Daardoor is Kleenex
Balsam een uitstekend hulpmid-
del om een schrale en geïrriteerde
neus te voorkomen. Kleenex Bal-

sam is verkrijgbaar in zakdoeken,
en nu dus ook in een handzame
tissuebox voor thuis.

FAMILY NU EXTRA ZACHT
In de jaren 40 ontdekten consu-
menten zelf, dat Kleenex eigenlijk
heel multi-functioneel kon wor-
den gebruikt. De papieren zakdoe-
ken en tissues bleken voor veel
doelen geschikt te zijn. In adver-
tenties werden mensen zelfs ge-
vraagd om nieuwe creatieve ge
bruiksmogelijkheden te beden-
ken.
Tegenwoordig is Kleenex Family
dankzij een unieke combinatie
van sterkte en soepelheid voor veel
klusjes geschikt. Een praktische
oplossing voor elke dag voor ieder-
een in het hele gezin. Ook Kleenex
Family is er in zowel zakdoeken als
tissues. De zakdoeken zijn deze
zomer nog eens verbeterd: ze voe
len nu zachter aan en zijn net zo
sterk.

KLEENEX 75 JAAR
Kleenex is sinds 1924 een innova-
tief en vertrouwd merk vóór pa-
pieren zakdoeken en tissues.
Zowel in ons land als daarbuiten is
Kleenex de drijfkracht achter het
toenemende gebruik van zowel
zakdoeken als tissues van papier.
In eigen land zijn vooral de tissues
bijzonder populair. Meer dan 40%
van- alle Nederlandse tissues is af-
komstig van Kleenex.

Voetbal

VORDEN - DINXPERLO 4-1
Door de winst op Dinxperlo heeft
Vorden afgelopen zondag de 3e
plaats op de ranglijst van de 4e
klasse C ingenomen. De eerste vijf
en veertig minuten gingen nog ge
lijk op, maar in de tweede helft
speelde Vorden op alle linies beter
dan de ploeg van trainer Erik Wee
nink. Dit overwicht kwam dan ook
in de eindstand tot uitdrukking.
De wedstrijd was nog maar 2 mi-
nuten oud toen Vorden al tegen
een achterstand aankeek. De ach-
terhoede van Vorden greep niet in
bij een hoge bal in de doelmond
en de spits van Dinxperlo joeg met
een omhaal snoeihard de bal
tegen de touwen. Vorden werd
door dit doelpunt wakker ge
schud, want het creëerde zich di-
rect een aantal goede mogelij khe
den via Ronnie de Beus en Sandor
Verkijk. Het was echter voor de
achterhoede van Vorden oppassen

geblazen, want Dinxperlo counter-
de zeker niet ongevaarlijk uit en
Vorden had bovendien nogal wat
moeite met de kopsterke spitsen.
Het spel golfde op en neer met sco-
ringskansen aan beide kanten.
In de 30e minuut kreeg Vorden
loon naar werken en kwam op ge
lijke hoogte met Dinxperlo. Ron-
nie de Beus kreeg op de rand van
het strafschopgebied de bal aange
speeld en tekende 1-1 aan.
Dinxperlo drong aan en de achter-
hoede van Vorden kwam onder
druk te staan. Jeroen Thijssen
werd enkele minuten voor de rust,
vanwege een blessure van de Beus,
ingebracht.
In de tweede helft speelde Vorden
agressiever en wist ook het tempo
een tandje hoger te stellen. In de
50e minuut kopte Jeroen Thijssen
uit een vrije trap bijzonder fraai de
2-1 binnen. De Vordense molen
begon te draaien en bij vlagen
werd Dinxperlo volledig zoek ge
speeld. Dinxperlo beperkte zich
tot counteren en kreeg daardoor

enkele kansen, maar Hoevers
redde evenzo vaak fraai.
Eric Oldenhave legde de gevaarlij-
ke spits Patrick Aaldering van
Dinxperlo volledig aanbanden,
waardoor Rob Enzerink wat vaker
voor de verdediging kon gaan spe
len. In de 65e minuut was het Ro-
nald Visser die zijn verdediger te
snel af was en Ronnie de Beus in
scoringspositie bracht. Met een be
keken schot tekende de Beus 3-1
aan. In deze fase van de wedstrijd
overklaste Vorden zijn tegenstan-
der. In de 75e minuut lanceerde
Rob Enzerink met een dieptepass
Ronald Visser die met een bekeken
boogbal de uit zijn doel komende
keeper passeerde en 4-1 op het sco-
rebord bracht. Sueters werd inge
bracht voor de Beus en Smit voor
Verkijk. Ook in het laatste kwartier
van de wedstrijd dicteerde Vorden
het spel en kreeg het kansen om
de eindstand te vergroten. Uit een
voorzet van Visser dacht Sueters
dat hij had gescoord. De bal werd
vanachter de doellijn door de

keeper weggeslagen, hetgeen de
overigens goedleidende scheids-
rechter ontging. Het was aan de
goalie van Dinxperlo te danken,
dat het bij een 4-1 eindstand bleef.
Door deze overwinning klimt Vor-
den naar de derde positie op de
ranglijst* Komende zondag speelt
Vorden uit tegen Ulftse Boys.

UITSLAGEN 6-7 NOVEMBER
Vorden Dl - Almen Dl 2-0; WHCZ -
D5 - Vorden D2 0-3; Vorden El -
Dier. Boys El 8-1; Erica E2 -Vorden
E2 24; Vorden E3 - Be Quick E3 24;
Zutphen E2 - Vorden E4 0-7; Vor-
den F2 - Gaz. Nieuwl. F2 3-2; Voorst
Fl -Vorden Fl 0-9; Vorden F3 - SCS
Fl 4-1; AZC F4 - Vorden F4 24;
Warnsv. Boys F8 - Vorden F5 1-3.
Vorden Al - Activia Al 2-1; Vorden
BI -Warnsv. Boys BI 4-3; Vorden Cl
- de Hoven Cl 9-2.
Vorden l - Dinxperlo l 4-1; Vorden
3 - ABS 2 afgelast; Vorden 5 - Rhe
nen 4 afgelast; Worth. Rheden 4 -
Vorden 6 afgelast.
Programma
Dier. Boys Dl - Vorden Dl; Vorden
D2 - Zutphania Dl; Voorst El - Vor-
den El; Gaz. Nieuwland E2 - Vor-
den E3; Vorden E4 - Oeken E3;
Warnsv Boys F4 - Vorden F3; Vor-
den F4; W.H.C.Z. F5; Vorden F5 -
Gaz. Nieuwl F5
Brummen C2 - Vorden Cl; Ulftse
Boys l - Vorden 1; Gendringen 2 -
Vorden 2; Be Quick 3 - Vorden 3;
Pax 4- Vorden 5; Vorden 6 - Dier
Boys 5.

KLEIN DOCHTEREN l - RATTI l
Afgelopen zondag moest Ratti l
naar Klein Dochteren. Inzet van

• .dit duel was de rode lantaarn. Bij
winst zou Ratti Klein Dochteren
op de ranglijst voorbij gaan. Een
uiterst gemotiveerd Ratti begon de
wedstrijd dan ook fel. Door een ge
wijzigde opstelling was dit ook
noodzakelijk. Aanvankelijk was
Klein Dochteren vaak aan het zoe
ken naar de directe tegenstander.
Atea 7 minuten resulteerde deze
spBFstijl in een voorsprong voor
Ratti. Youssef was het die uiteinde

lijk het laatste tikje gaf. Na dit
doelpunt bleef Ratti goed voetbal-
len. De kleine kansjes die ontston-
den, eindigden helaas niet in doel-
punten.
Het was zelfs Klein Dochteren dat
na een scherpe counter terug in de
wedstrijd kwam, 1-1. Toch was het
Ratti dat goed bleef voetballen. De
rust werd bereikt met 1-1. Omdat
het veldspel redelijk goed ver-
zorgd was in de eerste helft, ging
Ratti met vertrouwen de tweede
helft tegemoet. Opnieuw was het
begin voor Ratti. Maar het goede
spel resulteerde niet in kansen.
Sterker nog, het was Klein Dochte
ren dat enigszins gelukkig op voor-
sprong kwam. Hierna kon Ratti
niet echt meer doordringen. Klein
Dochteren zette de eindstand uit-
eindelijk op 3-1.
Ratti gaat nog een zware competi-
tie krijgen. Hoewel het veldspel
best goed verzorgd is, komt men
niet tot winst. Winst is wat de
ploeg op dit moment nodig heeft...

PROGRAMMA
Zaterdag 13-ll-'99: Ratti 5 - Eer-
beekse Boys 8; AZC B2 - Ratti BI;
Ratti Cl-WWV Cl.
Zondag 14-ll-'99: Ratti l - Gorssel
1; Brummen 5 - Ratti 2; Ratti 3 -
Brummen 6; Brummen 7 - Ratti 4.
Dames: Rietmolen l - Ratti 1.

SOCIÏ
Uitslagen
Sociï - DEO 3-2; Sociï 2 - KI. Dochte
ren 2 1-2; Sociï 3 - Brummen 3 5-2;
Ratti 2 - Sociï 4 8-0; Dierense Boys 5
- Sociï 5 6-0; WHCZ B - Sociï B 0-18;
Sociï D - Steenderen D 1-7; Keyen-
burgse Boys E - Sociï E 2-10; Kilder
F - Sociï Fl 2-10; AZC F - Sociï F2 7-0.

Programma
Zelhem - Sociï 1; Vios B 3 - Sociï 2;
Dierense Boys 3 - Sociï 3; Sociï 4 - Be
Quick 6; Sociï 5 - Be Quick 7.
Jeugd: Sociï B - Brummen B2; Does-
burg D - Sociï D; Sociï E - Doetin-
chem E; Sociï Fl - Baakse Boys F;
Sociï F2 - Warnsveldse Boys F.

KERSTKAARTEN

NIEUWJAARSKAARTEN
V& rvieuwe collectie wervskaaKen voor

kerstdagen e.n jaarwisseling ligt bij ons

alweer ter inzage voor u!

Zeer ruime keus in originele kaarten,

van sober tot zeer uitbundig/

voor bedrijven en particulieren.

Wij onKverpen ook kerst- en nieuwjaars-

kaarten, gekeel naar uw eigen wensen.

Bestel uw kaarten tijdig bij:

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370



Een mooie kaart maakt uw geschenk meer waard!

"Vrienden vragen me
steeds waar ik toch die
prachtige kaarten koop"
Steeds meer mensen ontdekken de VVV Wenskaart als toegevoegde
waarde voor de cadeaubon. Annemarie Schouten is één van de VVV
klanten die enthousiast is over deze unieke geschenkverpakking voor
de cadeaubon.

Als Annemarie Schouten op zoek is naar
een cadeau, komt ze meestal uit bij de
VVV. "Ik weet dat ik m'n vrienden een groot
plezier doe met een cadeaubon. Ze
kunnen dan zelf iets uitkiezen naar hun
eigen smaak. Vaak sparen ze een
aantal bonnen bij elkaar,
zodat ze een duurder ca-
deau kunnen uitzoeken."
Sinds kort koopt Anne-
marie bij een cadeaubon
meteen een toepasselijke
VVV Wenskaart. "Dat
vond ik het enige nadeel
van de VVV Cadeaubon:
hij is wat onpersoonlijk.
Maar toen ik een poosje
geleden bij de VW binnen-
stapte voor een cadeau-
bon, zag ik daar opeens
een standaard met speci-
ale VVV Wenskaarten.
Toen ik ze eens nader
bekeek, was ik meteen enthousiast.
Zulke mooie kaarten had ik nog nergens
gezien. En wat ze extra bijzonder maakt,
is dat ze speciaal bedoeld zijn als geschenk-
verpakking voor de VVV Cadeaubon. De
kaart is namelijk voorzien van 2 onopvallen-
de clips, waar de bon precies tussen past.
En ik moet zeggen, de kaarten oogsten
vaak evenveel succes als de bon zelf."

Ook leuk zonder cadeaubon
Inmiddels heeft Annemarie een hele stapel
wenskaarten op voorraad.
Annemarie: "Eerst gebruikte ik ze alleen
als geschenkverpakking voor m'n cadeau-
bonnen, maar tegenwoordig stuur ik ze
ook wel zonder bon op. Als felicitatiekaart,
of gewoon om iemand eens te verrassen.
Ik merk dat de ontvangers j t zo
enthousiast zijn over de kaart

"VVV Geschenkbon al 25 jaar nummer l in Nederland

VVV Geschenkbon meest populaire
ledereen heeft het wel eens meegemaakt: je hebt een verjaardag of een
feestje en je weet niet wat je cadeau zult geven. Op zo'n moment biedt
een Geschenkbon uitkomst. Want met deze bon kan de ontvanger zelf
een cadeau uitkiezen naar eigen smaak en wens.

Actueler dan ooit
Eén van die cadeaubonnen is de VVV
Geschenkbon. Al meer dan 25 jaar de
meest populaire bon van Nederland. Toch
zou je je kunnen afvragen of een 25 jaar
oud concept langzamerhand niet verou-
derd is. De heer R. de Bes, directeur VVV
Geschenkbon: "De cijfers tonen aan van
niet. Nog steeds is de VVV Geschenkbon
de meest verkochte cadeaubon in Ne-
derland. Sterker nog, zeker in de tijd
waarin mensen steeds meer voor hun
eigen wensen opkomen, is een cadeau-
bon waarmee je zelf bepaalt wat je koopt
misschien wel actueler dan ooit."

Van warenhuizen tot pretparken
De kracht van de VVV Geschenkbon zit
'm volgens de heer De Bes, naast de ver-
trouwde naam, ondermeer in het groot
aantal acceptatiepunten. "Met deze bon
kan de ontvanger in heel Nederland bij
maar liefst 35.000 acceptatiepunten te-
recht. Uiteenlopend van grote warenhui-
zen, boekwinkels en platenzaken tot en
met pretparken. Dat maakt deze bon zo
aantrekkelijk voor de ontvanger."

Verpakking zorgt voor
een persoonlijk karakter
Soms wordt de kritiek geuit dat een cadeau-
bon wat onpersoonlijk zou zijn. De Bes is
het daar niet mee eens: "Zoals ik hiervoor
al heb aangegeven, zou ik juist het
tegenovergstelde willen beweren. Met een
gekocht cadeau kun je, hoe goed bedoeld
ook, soms aardig de plank misslaan. En
de ontvanger is vaak te beleefd om er iets
van te zeggen. Met de VVV Geschenkbon
weet je zeker dat de ontvanger een ca-
deau naar zijn of haar eigen smaak en
wens zal vinden. Daarom is iedereen altijd
blij met een VVV Geschenkbon. Van jong
tot oud. Daarbij hebben we tegenwoordig
leuke 'verpakkingen', zoals een aantal
feestelijke enveloppen. En sinds kort de
VVV Wenskaart, die speciaal is ontwor-
pen voor de Cadeaubonnen van de VVV.
Met deze verpakkingen geef je de VVV
Geschenkbon een extra persoonlijk ka-
rakter. We merken dat de kopers van de
Geschenkbon deze verpakkingen al heb-
ben ontdekt en er graag gebruik van ma-
ken. Daarmee is de VVV Geschenkbon
opnieuw een trendsetter in deze markt."

De Charibon. Een sympathiek cadeau
Het komt steeds vaker voor dat mensen ter gelegenheid van bij voorbeeld
een verjaardag, huwelijksfeest of jubileum een donatie willen doen voor
een goed doel. Zij kunnen hun gasten vragen daarin mee te doen. Dan
is de Charibon een sympathiek alternatief voor de bekende envelop
met inhoud. Met de Charibon kan de ontvanger kiezen uit achttien
charitatieve instellingen die hij met deze bon kan steunen. Deze goede
doelen zijn: Astma Fonds, Kankerbestrijding, Amnesty International,
Leger des Heil s, Artsen zonder Grenzen, Nierstichting, Aids Fonds, Novib,
Brandwonden Stichting, Rode Kruis, Dierenbescherming, Reumafonds,
Poster Parents Plan, Unicef, Greenpeace, Natuurmonumenten,
Hartstichting, en Wereld Natuur Fonds. De Charibon is verkrijgbaar bij
de VW in de waarden ƒ 25,-, ƒ 50,-, ƒ 100,-, ƒ 250,- en ƒ 1.000,-. Uw
plaatselijke VVV winkel geeft u graag meer informatie over deze
sympathieke cadeaubon.

ik krijg steevast de vraag, waar ik die
prachtige kaarten toch koop.
Dankzij de wijze waarop de kaart is gevou-
wen, kun je'm bovendien mooi neerzetten.
Laatst was ik bij m'n oma, en daar stond
de kaart die ik haar had gestuurd te
pronken op de kast. Dat geeft natuurlijk
wel voldoening, als je ziet dat iemand blij is
met je kaart."

De mooiste kaart
voor de laagste prijs

Een bijkomend voordeel van de VVV
Wenskaart vindt Annemarie de prijs.
"Voor een beetje leuke kaart betaal
je tegenwoordig minstens ƒ 3,95.
Voor de VVV Wenskaarten betaal je
maar ƒ 2,95, inclusief envelop. Dat is
toch een koopje voor zo'n bijzondere
kaart?"

Uitgebreid assortiment
De VVV Wenskaarten zijn exclusief
ontworpen voor de VVV en dus alleen
verkrijgbaar in de VVV winkel. De serie
bestaat tot nu toe uit 32 unieke ontwer-
pen. Binnenkort wordt het assortiment

uitgebreid met een aantal nieuwe ontwer-
pen. Bent.u dus toch in de VVV winkel voor
bijvoorbeeld een cadeaubon, vraag dan
eens naar de VVV Wenskaarten.

De Nationale Diner Cheque:
een smaakvol cadeau.

De Nationale Diner Cheque van de
VVV is meer dan zo maar een
cadeaubon. Met deze Cheque ver-
ras je de ontvanger eigenlijk met
een klein feestje: lekker uit eten in
een gezellig restaurant en na afloop
betalen met een Diner Cheque die
je cadeau hebt gekregen.

Relatiegeschenk
Met De Nationale Diner Cheque doe je
niet alleen vrienden óf familie een groot
plezier mee, maar ook zakelijke relaties
of personeelsleden zullen verrast zijn met
dit culinaire cadeau.

Nederland en België
De Nationale Diner Cheque is te besteden
bij ruim 1300 restaurants in Nederland en
België. Deze zorgvuldig geselecteerde res-
taurants staan stuk voor stuk garant voor
een gastvrij onthaal van hun gasten. De res-
taurants staan per provincie vermeld in een
handig gidsje dat gratis bij aankoop van de
Cheque wordt meegegeven.

Up-to-date gegevens
De Nationale Diner Cheque is exclusief
verkrijgbaar bij de VVV. Alle up-to-date ge-
gevens over de acceptanten van de Che-
que vindt u op www.dinercheque.nl.

Te koop bij de VVV:
Royal Phone Card,
goedkoop interna-
tionaal bellen
Belt u regelmatig vrienden of familie
in het buitenland en valt uw telefoon-
rekening daardoor wel erg hoog uit, dan
is de Royal Phone Card precies iets
voor u. Want met deze voordelige
telefoonkaart belt u vanuit Nederland
minimaal 20% tot maximaal 80% goed-
koper, afhankelijk van het tijdstip en het
land waarnaar u belt. Met de Royal
Phone Card kunt u bellen vanaf ieder
(mobiel) toestel in Nederland.
Via het inbelnummer en de persoonlijke
code (beiden vermeld op de kaart) komt
u automatisch in het goedkopere bel-
systeem. De Royal Phone Card is ver-
krijgbaar bij de VW in de waarden ƒ 25,-,
ƒ 50,- en ƒ 100,-. Bij aankoop van de
kaart ontvangt u uitgebreide informa-
tie alsmede een tarievenlijst, zodat u in
één oogopslag kunt zien hoeveel ü kunt
besparen met de Royal Phone Card.

Kleur de kleurplaat en wie weet win jij wel één
van die 10 VVV Geschenkbonnen van 25 gulden!
Wist je dat je met de VVV Geschenkbon ook terecht kunt in bijvoorbeeld speel-
goedzaken, boekenwinkels en platenzaken? Kleur deze kleurplaat dus mooi in en
stuur 'm vóór 1 januari 2000 in een envelop met postzegel naar:

VVV Geschenkbon, Postbus 669,3800 AR Amersfoort

Naam Voornaam

Adres Postcode

Plaats Telefoon

Jongen/meisje _ _ Leeftijd

Succesvolle cadeau-enveloppen uit-
met vier nieuwe uitvoeringen

Om uw VVV Geschenkbon, Nationale Diner Cheque of VVV Aktiefbon een extra per-
soonlijk tintje te geven, kunt u 'm verpakken in een speciale cadeau-envelop. Onlangs
werd de serie enveloppen uitgebreid met vier nieuwe uitvoeringen. U heeft nu keuze uit
33 enveloppen, met voor iedere gelegenheid een toepasselijke envelop. De enveloppen
zijn exclusielte koop bij de VVV winkels en kosten slechts ƒ 1 ,- per stuk.

PRIJSPUZZEL
Win één van de VVV Geschenk-
bonnen van 25 gulden. Of maak kans
op de hoofdprijs van VVV Geschenk-
bonnen ter waarde van 250 gulden!
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De weg te strepen woorden zijn:
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VVV

dinercheque
charibon
Nederland

In deze woordzoeker zitten 9 van de 18 charitatieve instellingen verstopt
die u kunt steunen met de Charibon. Om ze te vinden, moet u de aangegeven
woorden wegstrepen. De instellingen worden alle 18 elders op deze pagina
genoemd.
Schrijf de 9 namen op een briefkaart en stuur deze vóór 1 januari 2000 naar:

VVV Geschenkbon, Postbus 669, 3800 AR Amersfoort

Inzenders maken niet alleen kans op een Geschenkbon van 25 gulden,
maar dingen ook nog eens mee naar de hoofdprijs van 250 gulden aan
VVV Geschenkbonnen. De bonnen kunnen niet worden ingewisseld tegen
contanten. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Correspondentie
over de uitslag is niet mogelijk. Meerdere inzendingen zijn toegestaan.



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
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NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Stichting
„Vrienden van Antoniushove"
Lichtenvoorde

GROTE BOEKEN- en PLATENBEURS
zaterdag 20 november in Aula Antoniushove,

Rapenburgsestraat 33, Lichtenvoorde
van 10.00 tot 16.00 uur.

Alleen verkoop van in goede staat verkerende boeken en platen.
Geen rommelmarkt.

Van onze jacks,
daar wordt je
vrolijk van.
Zeker als u
profiteert van

die we tijdelijk
geven op al onze
dames-, heren-,
en kinderjacks.

mode vfoor
het heli gezin

fashion
WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM - AALTEN - ZEVENAAR
LICHTENVOORDE - 's-HEERENBERG

Aktie loopt van 10 november tot en met 20 november 1999

EENMALIGE
VERKOOP

VAN
PERZISCHE
en ANDERE
OOSTERSE
TAPIJTEN

consumentenprijs

Alle tapijten zijn voorzien van een certificaat van
oorsprong en worden geleverd onder garantie.

Verkoop uitsluitend tegen contante betaling

MAROKKAANS
BERBERS

Voor spectaculaire prijzen origineel handge-
knoopte berbers, superieure kwaliteit met

4,2 kg. wol per m2.
140x200 cm geen f 980,- maar f 435,-
170x240 cm geen f 1430,- maar f 635,-
200x300 cm geen f 2100,- maar f 930,-

NEPAL TAPIJTEN
WORDEN EVENEENS VOOR SPECIALE

PRIJZEN VERKOCHT

HOE EERDER U KOMT,
HOE GROTER DE KEUS

Raadhuisstraat 11-13
7255 BK Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 69
Telefax (0575) 46 10 11



25-Jarig bestaan
Peuterpret

Het 25-jarig bestaan van de peuterspeelzaal "Peuterpret" is niet onopge-
merkt voorbijgegaan, 's Ochtends werden de peuters o.a. geschminkt en
hebben ze pony gereden, 's Middags was er voor de lagere school een tra-
peze artiest (zie foto), poppenkast en karaoke. 's Avonds werd de trekking
van de bliksemloterij verricht door wethouder Mulderije en daarna was
er een hapje en een drankje. (De uitslag van de trekking van de loterij
staat onder de Contactjes).

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 1-11-1999
Groep A: 1. hr. Wullink/ mv. Me
ijers 70,0%; 2. dames van Burk/
Hendriks 63,8%; 3/4. hr. Bergman/
mv. Walter Kilian en echtpaar
Hoftijzer 62,5%.
Groep B: 1. dames Arnold/ War-
naar 68,8%; 2. echtpaar Koekkoek
63,8%; 3. echtpaar Wientjens
63,3%.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Vrijdagavond speelde het Vorden-
se Velocitas een thuiswedstrijd in
sporthal 't Jebbink tegen het hoog
geklasseerde V & K uit Twello. er
was sprake van een heuse topper
aangezien Velocitas de 3e plaats
bezet in de Ie klasse B.
Velocitas liet zich in het begin van
de wedstrijd verrassen doordat V &
K met een meevoetballende keep-
er speelde. Dit is zeer lastig te ver-
dedigen, maar Velocitas kreeg er
langzamerhand een oogje op, en
kwam ook aan aanvallen toe. Den-
nis Wentink scoorde 1-0 na een
snel genomen inbal. Het werd vrij
snel gelijk. Ronald de Beus wilde te
netjes uitverdedigen, maar dit
kwam Velocitas duur te staan.
Doelman Wenneker was kansloos
op de inzet van de aanvaller van V
& K. De Beus maakte zelf zijn fout
goed. Na een prachtige solo waar-
bij hij een verdediger en de keeper
omspeelde schoof hij de bal in het
lege doel. Ook nam De Beus de 3-1
voor zijn rekening. Na een goede
lob van Rob Enzerink, die de bal
op de lat zag belanden, was De
Beus er als de kippen bij om de bal
in te tikken. V & K kwam terug in
de wedstrijd. De verdediging van
Velocitas zag te laat een opkomen-

de speler die de teruggelegde bal
inschoot. Erik Oldenhave vergroot-
te de voorsprong weer. Hij zag de
keeper van V & K te ver voor de
goal staan, en passeerde dea«net
een schot van eigen helft. v^P de
rust kreeg Velocitas een vrije trap
tegen, die via de muur in het Vor-
dense goal verdween.
Ook na de rust werd Velocitas door
de meevoetballende keeper ver op
eigen helft teruggedrukt. Dit re-
sulteerde dan ook in een tegen-
treffer, die niet kon uitblijven. De
ploeg van coach Hans ten Elshof
kwam nog maar sporadisch tot
een goede aanval, maar kwam
door een gelukkig schot van Ol-
denhave toch weer op voorsprong.
Ook nu kwam de ploeg uit Twello
weer langszij. Er werd te veel ruim-
te aan een aanvaller van V & K ge
geven, die daar dankbaar gebruik
van maakte. Met nog een paar mi-
nuten op de klok kwam Velocitas
eindelijk tot een goed uitgespeel-
de aanval. Deze werd rustig van
achteren opgezet en eindigde in
de cirkel van de tegenstander. Na
een l-2tje tussen Ronald de Beus
en Jeroen Tijssen scoorde De Beus
Velocitas' 6e goal. Er moest door
het Vbrdense team de laatste mi-
nuten met man en macht verde
digd worden, maar doelman Ger-
rit Wenneker liet zich niet meer
passeren. Door deze overwinning
stijgt Velocitas van de 3e naar de
2e plaats.

Volleybal

DASH HEREN WINNEN
WEER!
De heren van Dash hebben afgelo-
pen zaterdag in Aalten tegen rode
lantaarndrager Bovo gespeeld. De
Vordenaren waren er op gebrand
weer 3 punten te halen na twee ne
derlagenop rij.
De eerste set begon slecht. Al snel
kwam Dash met 8-1 achter te
staan. Er werden veel fouten ge
maakt en het tempo was veel te

laag. Toch kwam Dash heel lang-
zaam dichterbij de thuisploeg. Na
een 11-11 tussenstand waren het
toch de Vordense mannen die de
set met 13-15 wisten te winnen.
Een set om snel te vergeten on-
danks de setwinst.
Na deze slechte vertoning waren
er goede voornemens voor de
tweede doorgang. Ondanks deze
voornemens zou de tweede set een
kopie van de eerste worden. We
derom was het Bovo dat een grote
voorsprong nam. Dit keer mocht
Dash een 8-2 achterstand proberen
goed te maken. Dat het voor de
tweede keer lukte een grote ach-
terstand om te zetten in setwinst
(11-15) lag meer aan het feit dat
Bovo een matige ploeg is dan aan
het feit dat Dash beter ging spelen.
De Vordenaren bleven meer tegen
zichzelf spelen dan tegen de te
genstander. Een ontevreden gevoel
bleef toch overheersen, want. er
werd slap en ongeïnspireerd ge
speeld. Aan het begin van de derde
set leek dan eindelijk de vlam in
de Vordense pan te slaan en al snel
stond er een 3-9 stand op het tel-
bord. Toch zakte wederom het
spelpeil naar het bedenkelijke ni-
veau van de eerste twee sets. Dash
paste zich aan het tempo van Bovo
aan dat veel lager lag dan dat van
hun gasten. Hierdoor liet Dash
zich in slaap sussen en presteerde
het zelfs om de derde set met 15-13
te verliezen.
Setverlies tegen zo'n matige ploeg
is niet iets waar je trots op mag
zijn. Dat vond ook coach Johan
Boerman en hij sprak zijn jongens
dan ook stevig toe. Het spreek-
woordelijke kwartje viel en einde
lijk werd er echt geknokt voor de
punten. Het was nog lang niet het
normale niveau maar Dash ging
toch beter en geconcentreerder
spelen. Tot 4-4 kon Bovo meeko-
men met de gasten, maar daarna
liep Dash snel uit. Via een 5-10 tus-
senstand werd het uiteindelijk 7-
15 hetgeen resulteerde in een 1-3
overwinning voor de Vordense vol-
leyballers.
Een overwinning zonder glans. Po-
sitief is dat er wel drie punten ge
haald zijn waardoor Dash met 9
punten op een vijfde plaats in de
competitie bivakkeert hetgeen een
goede prestatie genoemd mag
worden voor een nieuwkomer in
deze klasse.
Aanstaande zaterdag mag Dash
laten zien dat het deze vijfde plek
waard is. De Vordenaren spelen
dan thuis tegen Orion uit Doetin-
chem. In deze wedstrijd willen de
jongens dan weer het snelle en en-
thousiaste spel laten zien dat van
hen verwacht mag worden.

UITSLAGEN
6 November: Dash MA l - Erix '80
MA l 0-3; Dash MB l -Access / BVC
MB l 3-0; Dash 2 Dames - VCV l 3-
2; Dash 3 Dames - BOVO l 0-3; Dash
4 Dames - Marvo '76 2; Dash l
Dames - Harambee; Dash l Heren -
Bovo 3; Dash 2 Heren - Smash '68 0-
3; Dash 3 Heren - Marvo '76 2 1-3;
Dash 5 Dames -Access / BVC 5 3-0.

KOMENDE WEDSTRIJDEN
13-11-99
Hl Reflex 2 - Dash 2; H4 Gorssel 2 -
Dash 4; MA 2 Gorssel MA l - Dash
MA 1; D4 Rivo 5 - Dash 6; XC l
Rohoa XC l - Dash XC 1; D3 Dash 4
-Vios 2; MB 2 Dash MB l - Vios MB
1; D2 Dash 3 -Tornax 1; Hl Dash l
- Nefit / Orion 4; H3 Dash 3 -Vios 2;
Dl Dash 2 - Vios 1; 3 DD Dash l -
Twente Select 1.

Agrarische
Wedstrijddag
Jong Gelre Vorden/ Warnsveld or-
ganiseert zondagmiddag een Ag-
rarisch Wedstrijddag. Dit evene
ment zal plaatsvinden bij de fami-
lie Maalderink aan de Lochemse
weg 22A in Warnsveld. Op het pro-
gramma staat onder meer: trek-
kerbehendigheid, bloemschikken,
buksschieten en nog vele andere
activiteiten. Het is tevens mogelijk
om deze dag inzicht te krijgen in
het cursus aanbod van de afdeling.

Operation Friendship
De afdeling Vorden van Opera-
tion Friendship heeft het eerste
geld dat nodig is, om een bezoek
van buitenlandse jongeren aan
Vorden te kunnen bekostigen,
binnen. In stromende regen
vond er zaterdag nl. op het ter-
rein van transportbedrijf Wolte-
ring op het industrieterren een
autowasactie plaats.

Ondanks het uitermate slechte
weer was de organisatie niet onte-
vreden. Vooral in de morgen uren
was er veel werk aan de winkel. In
totaal werden er 61 auto's gewas-
sen. Na aftrek van de kosten kon er
een bedrag van 900 gulden in "de
pot" worden gestopt. Het zal overi-
gens niet bij deze ene actie blijven.
Het komende voorjaar worden nog
een aantal andere acties georgani-
seerd. Het ligt in de bedoeling dat

de laatste twee weken van juli en
de eerste week van augustus 2000
in totaal zo'n 16 buitenlandse jon-
gens en meisjes naar Vorden zul-
len komen. De groep Amerikanen
arriveert 15 juli en vertrekt circa 8
augustus. Verder komen er ook
jongeren uit Tsjechië die de laatste
twee weken in het programma
met de Amerikanen, zullen mee-
draaien. Door de afdeling Vorden
wordt een dusdanig programma
opgesteld, dat de buitenlandse gas-
ten een goed beeld krijgen van de
cultuur in Nederland. Zo staan er
bezoeken aan Amsterdam en Den
Haag op het programma, terwijl
ook folkloristische specifiek Ach-
terhoekse gebruiken, aandacht
krijgen. Gedurende hun verblijf
aan Vorden worden de jongens en
meisjes die drie weken bij gastge-
zinnen onder gebracht.

GLTO Vorden- Warnsveld-
Zutphen
De GLTO afdeling Vorden -
Warnsveld - Zutphen krijgt
maandag 15 november bezoek
van de heer L. Visser van de Al-
gemene Inspectie Dienst (AID).
De heer Visser is teamleider vee-
houderij inspectie Noord en
Oost.

Deze dienst is een organisatie die
belast is met het controleren van
maatregelen die het bedrijfsleven
opgelegd krijgt door verschillende

overheidsinstanties. Binnen de
landbouw wordt vaak met arg-
waan en ontzag naar de AID geke-
ken. Menigeen ziet de AID als ver-
lengstuk van de overheid " waar
moeilijk of weinig mee te werken
ofte praten valt".
Visser zal diabeelden laten zien
over de werkzaamheden van de
AID en zal tevens ingaan op de
meest voorkomende problemen
waar de AID in deze omgeving
mee te maken heeft.

Amnesty International
schrijft aan Mubarak
De wedAroep Vorden van Am-
nesty ^Rerantional bezorgt
deze week voorbeeldbrieven bij
de thuisschrijvers. In verband
met het schenden van de men-
senrechten wordt dit keer ge-
sclm-vt^kiun president Muba-
rak vaiMfypte.

Negen jaar nadat hij is vrijgespro-
ken zit Hassan al- Gharbawi Shah-
hata nog steeds in de gevangenis.
Deze situatie zou oneindig kun-
nen voortduren omdat er steeds
een nieuw aanhoudingsbevel
tegen hem wordt uitgevaardigd
zodra de vorige dreigt te verlopen.
Hassan Shahhata, advocaat van be-
roep, kwam in mei 1990 voor de
rechter wegens betrokkenheid bij
de verstoring van de openbare
orde in 1989 in Cairo. Hij werd vrij-
gesproken maar niet vrij gelaten
en zit hij nog steeds in hechtenis.
Naar verluidt wordt hij vastgehou-
den in gevangenis al-Wadi al-
Gadid en verkeert hij in slechte ge-

zondheid. Hij is een van de langst
zittende administratieve gede-
tineerden in Egypte.

Een VN werkgroep concludeerde
dat de hechtenis van Hassan Shah-
hata in strijd is met internationale
verdragen inzake de rechten van
de mens. In 1997 stelde de werk-
groep dat de Egyptische autoritei-
ten naar verluidt 25 gerechtelijke
bevelen voor Hassan's vrijlating
hadden omzeild door hem tijde-
lijk over te plaatsen naar andere
locaties en hem vervolgens met
een nieuw aanhoudingsbevel
terug te brengen.
De Egyptische regering heeft nage-
laten te erkennen dat Hassan is be-
recht en is vrijgesproken en dat
zijn aanhoudende detentie in
strijd is met de jnternationale wet-
ten en normen op het gebied van
mensenrechten. In de brief wordt
verzocht om onmiddellijke en on-
voorwaardelijke vrijlating van
Hassan al- Gharbawi Shahhata.

Primeur voor Vogelvriend
De laatste acht jaar is het geen
enkele kweker in Nederland ge
lukt Vasa-papegaaien te kweken,
laat staan tentoon te stellen.

Het is dan ook een uitzonderlijke
prestatie dat het een lid van de vo-
gelvereniging 'De Vogelvriend' wel
is gelukt. Deze vogel zal voor het
publiek op zaterdag 13 en zondag
14 november op de jaarlijkse ten-
toonstelling van 'De Vogelvriend'
in het Dorpscentrum te zien zijn.
De leden van "De Vogelvriend"
showen daar hun gekweekte vo-
gels van dit seizoen. Er zijn naast
de bijzondere papegaai veel ver-
schillende vogelsoorten aanwezig
die onderverdeeld zijn in de vol-
gende hoofdgroepen: kleurkana-
ries, vorm- en postuurkanaries,
exoten, europese cultuurvogels,
grasparkieten, agaporniden en
grote parkieten. In totaal zijn er
270 vogels aanwezig. Ook dit is
een primeur. Nooit eerder in de ge

schiedenis van 'De Vogelvriend'
waren er zoveel vogels te zien.
Vorig jaar was het aantal al hoog
met 225 vogels. Drie keurmeesters
van de Algemene Nederlandse
Bond van Vogelhouders hebben de
vogels dan reeds beoordeeld en
punten gegeven. De uitslagen zijn
voor het publiek overzichtelijk
weergegeven in een catalogus.
Naast de tentoonstellingsvogels is
er een speciale afdeling ingericht
waar leden van de vereniging hun
vogels voor de verkoop aanbieden.
Door de onlangs gehouden snij-
bloemenactie is de toegang gratis.
De tentoonstelling is op zaterdag
13 november en op zondag 14 no-
vember. Tijdens de show zijn altijd
bestuursleden aanwezig die u
graag informatie verstrekken over
de vogels, het kweken van vogels
of over de vereniging zelf. Het be
stuur van 'De Vogelvriend' hoopt
dan ook dat Vordenaren de ten-
toonstelling komen bezoeken.



Voedselallergie
Op maandag 15 november houdt
de Stichting Voedselallergie afde-
ling Warnsveld en omgeving een
contactgroepbijeenkomst. Deze
avond staat in het teken van bak-
ken en koken rond de feestdagen.
Diëtiste Mevr. T. Tolkamp, zal deze
avond tips geven om lekkere din-
gen te maken voor de feestdagen.
De avond wordt gegeven aan de
Breegraven 68 te Warnsveld. Wij
verzoeken een ieder die wil komen
zich telefonisch aan te melden,
met opgave van allergie, zodat wij
er in de voorbereiding hier reke-
ning mee kunnen houden.

Informatie en opgave bij: Simone
Heuvelink, tel. 0575-522828.

Paranormale
beurs in Ruurlo
Op zondag 14 november a.s. gaat
de Phoenix een Paranormale
Beurs organiseren in Zaal de Luifel
aan de Dorpsstraat in Ruurlo. Deze
dag kunnen belangstellenden te-
recht voor informatie of advies bij
paragnosten en alternatieve gene
zers. Voor meer info: de Phoenix,
tel. 0314 - 341807.

Echt lekker slapen?
Helmink heeft het goede recept in huis!

Pulsar boxsprings
Deze uiterst comfortabele box-
springs van Eastborn, met uniek
pocket - en binnenveringsysteem,
bieden de meest perfekte onder-
steuning. Het gevarieerde pro-
gramma geeft u de mogelijkheid
om uw slaapkamer-interieur af te
stemmen op uw persoonlijke
smaak. Kortom, Helmink kan u
alles vertellen over lekker en
comfortabel slapen!

'EASTBORN!

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Een goede nachtrust is bij
Helmink hoofdzaak.
Kies daarom voor een anato-
misch gevormd kussens van
Silvana, ter voorkoming van
een verkeerde lighouding.
De ingebouwde nekrol zorgt
voor een goede ondersteuning
van uw nek.

Akva-Soft waterbedden:
• voldoen ruimschoots aan de

strengste kwaliteitsnormen.
• goede garantie
• altijd goed op temperatuur
• probleemloos te reinigen
• ook toepasbaar in uw

eigen ledikant!

f.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

H E L M I N K UW S L A A P C O M F O R T

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Bronkhorst Hi
Bronkhorst High-Tech B.V. is een modern, dynamis

-Tech B. V.
Jedrijf met 100 medewerkers dat zich bezighoudt

met de ontwikkeling, productie en verkoop van meet- en regelapparatuur op het gebied van gas- en
vloeistofstromen.
Voor de afdeling ICT zijn wij op zoek naar een:

DTP MEDEWERKER (MA/)
Op de afdeling ICT zijn de volgende disciplines aanwezig: software ontwikkeling, systeembeheer en DTP.
De werkzaamheden op DTP gebied zijn legio, je hebt bijvoorbeeld veel contact met de afdeling verkoop,
je denkt mee over de opzet van onze internet en intranet sites, je maakt digitale foto's van nieuwe
medewerkers enzovoort.

Functie inhoud:

•Opmaken, beheren en onderhouden instructieboekjes. (MS-Word 2000,
wellicht InDesign in de toekomst)

• Elektronische tekeningen maken, wijzigen, converteren en beheren. (Adobe
illustrator 8)

• Maken van digitale foto's m.b.v. digitale camera, bewerken, converteren,
inscannen en beheren (Adobe Photoshop 5.5, Adobe Acrobat 4)

• Maken van publicaties, lezingen, presentaties (Powerpoint 2000)
• Maken, uitbreiden en beheren van pagina's voor het intranet en internet.

(Frontpage 2000)
• Maken van productscans en produceren van CD-ROM's

Profiel:

• Je hebt een afgeronde MBO-opleiding en affiniteit met het werken met de PC.
• Kennis van bovengenoemde software is een pre.
•Je beheerst de basiskennis voor MS-Windows.
•Je bent bekend met Internet.

Wij bieden:

• Een fulltime baan en een prettige werksfeer.
• Een verantwoordelijke, zelfstandige functie waarbij werken in teamverband

belangrijk is.
Als deze baan je aanstaat, vul dan snel het sollicitatieformulier in op
www.bronkhorst.com/vacatures.html of stuur je reactie naar:

Bronkhorst High-Tech B.V.
t.a.v. ing. R.A. den Besten.
Nijverheidsstraat 1A
7261 AK Ruurlo
Fax: (0573) 458808
E-mail: Vacatures@Bronkhorst.com

Pannekoekboerderij

"de Heikamp
^^^^ x

Heerlijke ouderwetse huisgemaakte
wintergerechten
• Erwtensoep
• Stampotten

• Pannenkoek met hazenpeper
Het hele jaar geopend, maandag rustdag

Hengeloseweg 2, 7261 LV Ruurlo, tel. (0573) 452090

Vervang uw oude
c.v. toestel voor het
écht koud
wordt

HULCO GASSERViCE

verkoop & verhuur van installaties,
onderhouds contracten voor bedrijf en

particulier, aangesloten bij EG F verhuur-
organisatie. Erkend waarborginstallateur.

CENTRALE VERWARMING - LUCHTBEHANDELING - SANITAIR - LOODGIETERSWERK - ELECTRO

Tel.: 0575.461249



ENDA V O R D E N
NOVEMBER
ledere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

8 Dorpscentrum, bridgen
8 Vrouwenclub Medler,

fam. Ottema
9 Soos Kranenburg,

de heer Veen, apotheek
9 HVG dorp, toerustingsdag in

Varsseveld
10 HVG Linde
10 BZR, bridgen in 't Stampertje
10 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
13 Slipjacht
13 De Vogelvriend, vogeltentoon-

stelling in het Dorpscentrum
14 De Vogelvriend, vogeltentoon-

stelling in het Dorpscentrum
15 Dorpscentrum, bridgen
17 Welfare, handwerkmiddag

Wehme

17 HVG Wichmond, D. ter Harm-
sel over de Euro

17 BZR, bridgen in 't Stampertje
17 ANBO, klootschieten bij 't Olde

Lettink
18 HVG Wildenborch, Dinie Hid-

dink
18 Bejaardenkring,

Dorpscentrum
18 PCOB.de Wehme
20 Klein Axen, Coma Mossel

'Noodlot als kans'
22 Dorpscentrum, bridgen
22 Vrouwenclub Medler, kaarten

maken
23 Soos Kranenburg
23 Passage, Jan de Swart
24 BZR, bridgen in 't Stampertje
24 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 HVG dorp, St. Nicolaasavond
27 Krato, toneeluitvoering
29 Dorpscentrum, bridgen

Biei ons
in a n Achterhook
"Foi, foi, wat is 't toch altied drok op de weg. Ik mosse wel twintig au-
to's vebiej laotn gaon veur ik de weg oaver konne. En waor ze allema-
ole hen gaot?. Of 't now de kante van Zutphen op is of nao Wenters-
wiek, ze jaagt allemaole as gekken, 't is allebeide 'n wittn met 'n
zwatn. Willem Schierhuus, den neet al te vlot meer op de bene is, hef
't neet zo begrepn op dat gejaagte. "lej mot goed oppassen anders
kont ze ow zo met stoffer en blik biej mekare veagen", zeg e wel "i

Toon van de Spitsmoes, waor Willem op bezuuk was, kennen dat ver-
haal zuutjesan wel. Hee kon bes met Willem, zien neave, oaverweg
maor dat genöl oaver die auto's, daor had e de boek van vol. 't Was jao
toch neet anders en 't zol nog wel slimmer wodn. "En in eiken auto
zat t'r maor ene in", begon Willem nog maor weer 's. "Jao, wat
iej dan, dat iederene vrouw en kinder metnemp nao 't wark?"
Toon uut. "Nee, maor ze kont toch wal kaarpoeln of hoe heit zoiets".

"Now, da's ok neet alles, dat he'k van een van onze jonges wel eheurd.
Den heb ze toen mooi te grazen ehad. Hee mos in die dage een half
jaor lang op en neer nao Utrecht. Hoe of e d'r an kwam wet ik neet
maor hee had t'r ene etroffen die hee metnom en daor biej 't station
afzetn. Um de maond zoln ze rijjen. Too onzen Derk de maond d'r op
had zitn had de kearl een anriejing ehad, nao te zei. Of Derk nog een
maond wol rijjen. 'n Lesten vri'dag van die maond had e nog ezeg: di's
veurlopig de leste keer da'j mien op komp haaln.

's Maondagsmaans hef Derk een uur staon blauwbekken. Too hef e
zien eigen auto maor ekregen umme te kiekn waor de kearl bleef.
Maor daor was niks te zien. Van de buurluu heurn e dat ze zaoterdag
met de noorderzon vetrokn waarn. Waorhen wis gin mense. Allene
een emmer vol onbetaalde rekkeningen hadn ze achterelaotn En
Derk zal wel neet 'n enigen wean die met 't carpolen op de koffie
kump, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

r IJsvereniging Vorden
Zodra de eerste 'Vorst" zich
aandient kan er bij wijze van
spreken binnen 24 uur op de
ijsbaan aan Het Hoge ge-
schaatst worden. In voorgaan-
de jaren werd de baan op een
vaste "geprikte" datum alvast
onder water gezet. Thans lukt
dat in 22 uur.

Ook ijsverenigingen ontkomen
niet aan milieu-eisen. Zo is de olie
tank achter de cantine voorzien
van een lekbak om te voorkomen
dat er ook maar enig druppeltje
olie op de grond terecht komt. In
de cantine, bij de ingang van de
baan, is thans ook permanent een
EHBO koffer voorhanden.

De kaartverkoop voor het winter-
seizoen start op 22 november bij
de ABN/AMRO. Tot en met 3 de-

cember kan men hier voor f 7,50
een abonnement kopen. Nadien
kost een abonnement f 15,- per
persoon. Vorig jaar werden er
ruim duizend abonnementen ver-
kocht. Helaas de baan was het af-
gelopen seizoen slechts 1,5 dag
open!! Uiteraard hopen de schaats-
liefhebbers op een winter met veel
ijs.

De heer G.H. Huetink heeft zijn be-
stuursfunctie neergelegd. Het be-
stuur van de Vordense ijsvereni-
ging is momenteel intern aan het
zoeken naar een nieuw vrouwelijk
bestuurslid. Iemand die kan bij-
springen bij het afwassen in de
cantine en die bijvoorbeeld kan
helpen met de verkoop van snoep-
goed. Vanaf heden heeft de ijsver-
eniging Vorden ook een eigen
postadres te weten Het Hoge 41A.

Praktijk voor
Homeopathie
Het feit dat Peter van Nistelrooy
nu aan de weg kan timmeren is
dat hij onlangs een praktijkruimte
heeft ingericht, zodat er ruimte is
ontstaan voor uitbreiding van de
aktiviteiten. Patiënten die bij hem
komen kan men onderverdelen in
twee groepen: Mensen met acute
klachten, zoals griep, verwondin-
gen, lichte ongevallen. Daarnaast
is er de grote groep mensen met
chronische klachten, de konstitu-
tionele klachten. Dat zijn de klach-
ten die al langere tijd spelen. In
het homeopathisch consult blijkt
meestal dat er niet sprake is van
een enkele klacht, maar het vloeit,
voort uit een complex van voorval-
len, waardoor er blokkades die
zijn ontstaan. Voorbeelden daar-
van zijn langdurige hoofdpijn,
rheumatische klachten, slaappro-
blemen, concentratiestoornissen.
Naast een gestaag groeiend patien-
tenbestand geeft hij een zgn.
EHBO kursus. Daarin geeft hij na
een. introduktie van de werking
van Homeopathie de mogelijkhe-
den weer van enkele middelen die
men kan gebruiken in acute situ-
aties. Voorbeelden: brandwonden,
snij- en steekwonden, lichte onge-
vallen bij kinderen etc.
De ruimte laat het toe om kleine
groepjes mensen te ontvangen om
op verzoek uitleg te geven over van
wat Homeopathie precies inhoud.
Een paar keer per jaar geeft hij le-
zingen aan groepen mensen, op
verzoek. Dhr. van Nistelrooy is lid
van de NVKH, de bond voor Home-
opathie. Dat is door de meeste zie
kenfondsen erkend in deze regio.
Naast een kwaliteitsoordeel bete
kent dat ook dat de kosten van het
consult grotendeels wordt ver-
goed.
Een afspraak maken kan elke dag
's avonds en voor de rest van de
dag werkt er een antwoordappa-
raat. Praktijkadres: Muizengatweg
9, Toldijk, tel. (0575) 452090.

Winterseizoen Theater
Onder de Molen van start
Zaterdagavond 13 november
gaat het winterseizoen van
Theater Onder de Molen in Vor-
den van start met een optreden
van het Zuidfranse Gipsy Swing
Quartet Coco Briaval. Het kwar-
tet Coco Briaval is dan net weer
teruggekeerd van een tournee
door de USA. Ook zanger Bons
Tomas verleent zijn medewer-
king aan het concert. Door de
grote toeloop wordt er door het
kwartet een extra concert gege-
ven op woensdagavond 17
november.

Het kwartet Coco Briaval is een
gipsy swing orkest - stijl Django
Reinhardt - in de beste tradities
van de Hotclub de France. Het
orkest bestaat uit de broers Coco
en René (solo- en ritmegitaar), Gil-
bert (drums) en zoon Zézé (saxo-
foon). De techniek van Coco Bria-
val wordt wel eens vergeleken met
die van het Rosenberg trio. Een
vergelijking is niet verwonderlijk,
want ook de Briavals zijn van
jongs af aan met muziek opge-
groeid. Al op hun zestiende jaar
werden zij door de president van
de Hotclub de France geëngageerd
in Parijs waar bij optraden met
grote Amerikaanse vedetten als
Dexter Cordon en Otis Redding en
op televisie met Juliette Gréco en
Michel Polnaref. In tegenstelling
tot het Rosenberg Trio willen de
Briavals echter niet de commercië-
le weg. Enige jaren geleden heb-
ben ze dan ook Parijs verlaten om
hun jazzmuziek een eigen karak-
ter te kunnen geven. Coco Briaval
maakte vele tournees door binnen-
en buitenland. Naast talrijke cas-
settes en diverse platen heeft het

orkest inmiddels twee cd's opge
nomen.
De befaamde Nederlandse actrice
Margreet Blanken speelt op zon-
dagmiddag 21 november 'Etty',
het verhaal van Etty Hillesum.
Deze voorstelling zal in het intie-
me theater in Vorden zo mogelijk
nog meer aan kracht winnen dan
in de uitverkochte grote theaters
in Nederland. Gezien de beperkte
ruimte in Theater Onder de Molen
is het raadzaam kaarten van tevo-
ren te reserveren. Gery Groot
Zwaaftink sluit het winterseizoen
af met een twee voorstellingen van
de kerstvertelling Scrooge. De Vor-
dense troubadour geeft twee voor-
stellingen: zaterdagavond 18
december en zondagmiddag 19
december.

Voor het volgend voorjaar heeft
Theater Onder de Molen al weer
diverse boeiende voorstellingen
gepland staan. Zo zal zondag 2
april de bekende schrijver en
columnist H.J A. Hofland van NRC-
Handelsblad zijn opwachting
maken en komt zondag 16 april
oud-minister van Justitie Winnie
Sorgdrager naar Vorden om naar
aanleiding van haar boek te pra-
ten over haar ervaringen als minis-
ter. Het harp- en saxofoonduo Mar-
jan de Haer en Karle Bardowicks
speelt zondag 9 april in Theater
Onder de Molen en het mainstre
am jazzorkest The Mill's Brothers
maakt 24 april - Tweede Paasdag -
zijn opwachting.
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den (buurtschap Linde). Voor meer
informatie en reserveringen kan
men bellen met (0575) 55 69 87.
Zie ook advertentie.

Een jaar gratü naar
Jim Heersink Haarmode!

U ziet een deel van de teruggestuurde ansichtkz
Remmers de waardecheque voor een jaar gratis kappersbezoek overhandigt.

de etalage hangen, terwijl Karin Ilbrink aan mevr.

Mevr. Remmers is de gelukkige
die eenjaar gratris naar de kap-
per mag.

Jim Heersink Haarmode heeft ge
durende de zomermaanden aan
vele klanten een ansichtkaart
meegegeven die zij van hun va-
kantieadres naar Jim Heersink
Haarmode terug konden sturen

waarbij er de kans was om één jaar
gratis naar de kapper te kunnen.
Alle teruggestuurde kaarten wer-
den in een doos gedaan en aan het
einde van de actie werd door Karin
Ilbrink de kaart van mevr. Rem-
mers er uitgeloot. Zij mag nu een
jaar gratis naar de kapper!
Mevr. Remmers vond de actie heel
erg leuk, zeker nu zij de gelukkige

is die het geld voor de kapper aan
andere leuke dingen besteden
kan.

Natuurlijk was deze actie tevens in
de kapsalon van Jim Heersink
Haarmode in Dieren. Ook daar is
nu een klant een jaar lang verze
kerd van gratis bezoeken aan de
kapper.



Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-
tje op uw bruiloft of bedrijfs-
feest, neem dan muziek uit de
sixties met de band:

Q-SELECT

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

Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

VAKANTIE IS
NIET VANZELF-

SPREKEND
Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten is op

vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends.
Al 50 |aar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapten Dit jaar gaan

6150 mensen op vakantie met de Zon-
nebloem. Dankzij de hulp van 6400 vrij-
willigers Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakan-

ties'.Ciro 145, Breda.

'OOK IK HELP MEE

Giro 145
de Zonnebloem*

Heb je trouwplannen
voor 200O of 2001? ^P*
Al je plannen krijgen meteen ^^
vaste vorm op de 4e bruisende ^
Bruids-lnfo-Show bij Zalencentrum ^^
„'t Witte Paard" in Zelhem.
Met een adembenemende show van
bruidsmode, gepresenteerd door
professionele mannequins en dressmen.
In deze inspirerende entourage presenteren
elf bedrijven een keur van artikelen en
diensten. Een unieke totaalbeurs die in één
overzicht de "grote dag" extra feestelijk
maakt.

Maandag 22 november a.s.
vanaf 19.30 uur

zaal open 18.30 uur

ZALENCENTRUM
't WITTE PAARD

in Zelhem
entree 10,00

incl. kopje koffie

Kaarten aan de zaal verkrijgbaar
of telefonisch te reserveren:

Jouw trouwfeest begint
op de Bruids-lnfo-Show

't Witte Paard

Deelnemers:
AJS.V. Video Kuurlo
Zalencentrum 't Witte Paard Zelhem
Brood en Banket Henty Scholten Zelhem
Bcijer-Besselink, bruids-, cocktail-
en herenmode en Beltrum
Roüink-Reisburo Zelhem
nagelstudio PMlome Zelhem
Drukkerij Weevers Druk Zelhem
Foto Botvliet Zelhem
Juwelier Burghardt Zelhem
Schoonheidssalon Van Valburg Zelhem
Bloemen en kadoshop Hassink Zelhem

ZALEMCEIÏTRUM

RUURLOSEWEG
7021 HA ZELHEM

Tel. (0314) 62 12 27

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V. LICHTENVOORDE

Wessels Afwerkingsbedrijf B.V. is een onderaannemingsbedrijf in de
woning- en utiliteitsbouw en als zodanig gespecialiseerd in het project-
matig uitvoeren van tegelwerken voor nieuwbouw en renovatiewerken.

Wij zoeken voor de financiële administratie een

- ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
voor ± 20 uur per week.

De werkzaamheden bestaan uit:
- Het aanleveren van gegevens t.b.v. de loonadministratie
- Alle werkzaamheden t.b.v. financiële administratie
- Diverse administratieve werkzaamheden.

Wij vragen:
- Een middelbare opleiding (HAVO of MEAO) of een
boekhoudkundige opleiding

- Enige ervaring is soortgelijke functie
- Ervaring met de computer (o.a. Word & Excell)
- Zelfstandig kunnen werken
- Mogelijkheid om tijdelijk full-time te werken.

Wij bieden:
- Loonbetaling volgens UTA-CAO
- Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
- Een vaste en zelfstandige baan
- Plezierige werkkring.

Schriftelijke sollicitaties, welke vertrouwelijk behandeld zullen
worden en eventuele nadere informatie over deze functie, kunt
u richten aan, respectievelijk verkrijgen bij:

Wessels Afwerkingsbedrijf B.V., Postbus 86,
7130 AB Lichtenvoorde, Tel. 0544 - 371042

Grote boeken- en platenbeurs
op zaterdag 20 november in
Antoniushove
De stichting "Vrienden van An-
toniushove" in Lichtenvoorde
spant zich gedurende bijna 10

voor verbetering van de
woonomstandigheden

in het woon- en zorgcentrum.

Van buiten zien de gebouwen er
over het algemeen keurig uit, en
als^fciaar binnen loopt krijgt u
nieWiirect de indruk dat onze
zorg behoevende bewoners in een
achterstandssituatie verkeren. Dit
zou ook een schande zijn voor
onze zogenaamde welvaartsmaat-
schappij.
Echter schijn kan soms heel erg be-
drieglijk zijn. Door de voortduren-
de bezuinigingen in de zorgsector
komen essentiïle zorgtaken soms
bijna in het gedrang.
Op sommige terreinen zijn de
grenzen van de zorg welke mini-
maal moeten worden gegeven be-
reikt en afgemeten tegen onze wel-
vaart wellicht als overschreden.
We behoeven slechts te wijzen op
alle mogelijke wachtlijsten welke
er binnen de zorgsector bestaan.
Onze stichting probeert hier in al
zijn beperktheid iets aan te doen.
Door het bijeen brengen van fi-
nanciïle middelen probeert de
stichting de leef- en woonsituatie
te verbeteren; bijvoorbeeld door
aankoop van materialen welke
niet uit het normale budget van

het woon- en zorgcentrum kun-
nen worden betaald, doch uiterst
dienstbaar zijn aan het woon- en
leefgenot van de bewoners.
Om een voorbeeld te geven in 1999
zijn ten behoeve van alle afdelin-
gen in het woon- en zorgcentrum
hometrainers aangeschaft. In to-
taal 7 stuks. De aanwezigheid hier-
van is zeer bevorderlijk voor de
mobiliteit van de bewoners. Hier-
van wordt dan ook intensief ge
bruik van gemaakt.
De fmanciïle middelen van de
stichting komen uit bijdragen van
donateurs, giften van bedrijfsle
ven en particulieren, en het orga-
niseren van acties.
Op zaterdag 20 november aan-
staande wordt weer een grote boe
ken- en platenbeurs gehouden in
de recreatiezaal van Antoniusho-
ve. Het gehele jaar door worden
door het betuur boeken en platen
verzameld. Na sortering, want dit
is soms wel nodig, worden deze
keurig in alfabetische volgorde en
op genre opgeborgen.
Alleen goede boeken en platen
worden op de beurs te koop aange
boden, wij houden namelijk geen
rommelmarkt.

Tegen spotprijzen kunnen liefheb-
bers in het bezit komen van een
goed boek of nostalgische muziek.
(Zie advertentie elders in dit blad.)

"De Heikamp"
in huiskamersfeer
Pannenkoekboerderij "de Hei-
kamp" blijft voortaan ook in de
winter geopend. Meer en meer
mensen willen ook in de winter
genieten van de prachtige bos-
sen rond Ruurlo.

"De Heikamp" is daarbij het start-
punt voor vele wandelroutes en
stopplaats tijdens fietstochten. Dit
jaar is er nog een speciale Natte
Laarzen-route bijgekomen, een ju-
bileum uitgave van het Staatsbos-
beheer.
Om in deze rustiger tijden ook een
knusse sfeer te creëren, zijn er bij
"De Heikamp" enige veranderin-
gen in de zaak aangebracht. De

ruimte wordt in 2 ruimtes ver-
deeld. Het interieur is aangepast
aan het jaargetijde. Hierdoor
krijgt men het gevoel in een huis-
kamer op bezoek te zijn. Ook is het
mogelijk om de andere ruimte te
reserveren voor besloten partij-
en/groepen of vergaderingen,
eventueel in combinatie verzorgd
met een buffet.
Nu het weer kouder wordt, ser-
veert "de Heikamp" niet alleen de
vertrouwde ambachtelijk gebak-
ken pannenkoeken, maar ook ou-
derwetse huisgemaakte stampot-
ten, erwtensoep en hazenpeper.
Genieten in een knusse warme
huiskamer! (Zie ook advertentie.)



Start milieucampagne in
Gelderland door Recron

Het is altijd gezellig zomers thuis
met een Finse speksteenkachel

Recron, de branche-organisatie
voor recreatiebedrijven, en de
Bedrijfs Milieudienst Advies
Oost (BMD) zijn op l november
een milieuzorgcampagne ge-
start onder de recreatie-onder-
nemers in Gelderland.

Recron en BMD gaan de uitdaging
aan om voor de sector recreatie en
toerisme milieuprojecten op te
zetten waarvoor gespreksgroepen
en trainingen zullen worden geor-
ganiseerd. Doel van de projecten is
de belasting van het milieu te ver-
minderen en te laten zien dat door
milieu-innovatie tegelijkertijd de
bedrijfseconomische structuur
kan worden versterkt en de effi-
ciency kan worden verbeterd. Af-
hankelijk van de ligging van het
bedrijf kunnen voor bepaalde
mileu-investeringen ook subsidies
worden aangevraagd.

Door milieubewust ondernemen
kan het 'groene' bedrijfsleven zelfs
kosten besparen. Hoe recreatie-on-
dernemers dit kunnen bewerkstel-
ligen zla in de voorlichtingsbijeen-
komsten worden uitgelegd. Zo
kunnen de ondernemers een mi-
lieuscan laten uitvoeren. De ver-
bruiksgegevens die dan worden
geïnventariseerd, leveren kenge-
tallen op die de milieukosten van
het bedrijf zichtbaar maken. Op
basis hiervan worden aanbevelin-
gen gedaan om de milieusituatie
te verbeteren. Meestal betekent dit
tevens een efficiencyverbetering
in de bedrijfsvoering. Dus lagere
kosten.
De milieubarometer is een keur-
merk voor milieuvriendelijk on-
dernemen die aan ondernemers
wordt uitgereikt die zich in hun
milieuvriendelijke bedrijfsvoering
onderscheiden.

Het is feest bij de Heuga
tegeltapijtwoninginrichter
Het is een goed Nederlands ge-
bruik: wie jarig is trakteert. Dus
ook het tegeltapijtmerk Heuga
zet deze traditie graag voort.

In verband met het 75-jarig be-
staan van Heuga is het tot en met
18 december aanstaande feest bij
de Heuga-woninginrichter. En de
consument die kwaliteit op de
vloer wil, kan het feestje meevie-
ren.
Tijdens de Woonbeurs 1999 gaf
Heuga op 5 oktober het startschot
voor een aantal knallende jubi-
leumweken. Bij de Heuga-woning-
inrichter kunt u de nieuwe trends
in tegeltapijt, de Heuga Tatami én
de nieuwste Heuga 685 in zijn
showroom bewonderen. Eigentijd-
se tegeltapijten die zelfs de meest
veeleisende en verwende consu-
ment aangenaam zullen verras-
sen. Maar de Heuga-woninginrich-
ter doet meer.

Ga naar de Heuga-woninginrichter
in de buurt en vraag naar de actie
voorwaarden om een gratis ont-
werpset te krijgen waarmee een

eigen favoriet tegelontwerp kan
worden ontworpen. De winnaar
krijgt het ontwerp, uitgevoerd in
Heuga tegel tapijt, gratis.
Wie in de actieperiode tot 18 de-
cember een Heuga tegeltapijt
koopt, maakt kans het gehele aan-
koopbedrag retour te krijgen.
Vraag bij de Heuga-woninginrich-
ter naar de voorwaarden.

Al 75 jaar sluit tegelfabrikant
Heuga naadloos aan bij de actuele
eisen en wensen van de Neder-
landse consument. Wie i^ dus
zijn Heuga-woninginricr^^ be-
zoekt, ontdekt dat Heuga altijd
een tegeltapijt heeft dat past in elk
interieur. Heuga tegeltapijt is ver-
krijgbaar in tal van kleuren, uit-
voeringen en dessins voor
mer, keuken, hal, gang
kamer. Een praktische, functione-
le en behaaglijke vloerbedekking
die zich thuis voelt in élke ruimte
van het huis. Al meer dan 75 jaar.

De deelnemende Heuga-woningin-
richter bij u in de buurt is De Wo-
nerij te Ruurlo, Groenloseweg 9.

Nieuw streekproduct uit de Achterhoek

De biologische biefburger
Binnenkort verkrijgbaar: het
eerste biologische streekpro-
duct uit de Achterhoek: de bio-
logische biefburger! Het vlees is
afkomstig van vee van biologi-
sche veehouderijen uit de Ach-
terhoek. De biefburger is in eer-
ste instantie verkrijgbaar bij
alle filialen van de COOP in de
Achterhoek. Op vrijdagmorgen
29 oktober wordt de biefburger
feestelijk geïntroduceerd bij de
COOP in Ruurlo, Dorpsstraat
28. Gedeputeerde Boxem en de
directie van de COOP geven het
startsein. Iedereen is van harte
welkom, dus kom kijken en
proeven!

De biologische producenten in de
Achterhoek, verenigd in de Biolo-
gische Producenten Vereniging
Achterhoek, hebben de biefburger
ontwikkeld in samenwerking met
de COOP en de Gelderse Ontwik-
kelingsmaatschappij (GOM). Het is
een onderdeel van een groter pro-
ject onder het motto 'Rechtstreeks
van het land naar de klant'. De
koeien voor de biefburger worden

speciaal geselecteerd door de Bio-
Bief Achterhoek. Het vlees wordt
verwerkt door de Biocompagny en
wordt verspreid onder de filialen
van de COOP in de Achterhoek.

Het rundvlees wordt op smaak ge
maakt met een speciaal Achter-
hoeks biologisch kruidenmengsel
en hoeft alleen nog maar opge
warmd te worden. De COOP wil
graag Streekproducten promoten
in de filialen. In de winkels wor-
den inmiddels al meerdere biolo-
gische producten verkocht zoals
brood, groenten en zuivel.

De bedoeling is dat de biefburger
straks ook bij andere supermark-
ten en natuurvoedingswinkels ver-
krijgbaar is. Bovendien komen er
op termijn Streekwinkels. Na de
biefburger zullen meerdere
Streekproducten uit de Achter-
hoek ontwikkeld worden.
De biefburger is al eens eerder ver-
krijgbaar geweest op markten
zoals op de Country Fair in Aalten
en de biologische boerenmarkt in
Doetinchem. Het bleek een groot
succes. De klanten waren er goed
over te spreken.

Zuinig, milieubewust, veilig,
mooi... voor de Tulikivi spek-
steenkachel is zoveel te zeggen.
Maar als er iets bijzonder op-
valt dan is het wel het zomerse
binnenhuisklimaat waarvan
dit verwarmingsmeubel u voor
de rest van uw leven verzekert.

Gedaan met met droge lucht, een
warm hoofd en koude voeten. U
hebt de zon steeds in huis. Van de
warmte-technologie uit Finland,
waar het kwik gemakkelijk zakt
tot 40 graden onder nul, valt heel
wat te leren.
Het echte geheim zit hem in de na-
tuursteen speksteen met een hoog
gehalte aan talk en magnesiet. Dit
wonderkind van 'moeder aarde'
bezit de hoogste warmteopslagca-
paciteit alsook de meest geschikte
warmtegeleidingscoëfficiënt, het
hoogste smeltpunt enz. van alle
natuurlijke en synthetische steen-
soorten. De parelgrijze natuur-
steen met vele marmeringen past
zich daarenboven wonderwel aan
elk interieur aan.

Beide liggen besloten in het bouw-
plan van elke massieve Tulikivi
speksteenkachel. Met het tegen-
stroomprincipe, het dubbelver-
brandingsprincipe, de isolatie bo-
venaan en vele andere gepaten-
teerde vindingen, laat Tulikivi een
bijna volledige verbranding van
hout en een optimale accumulatie
van de aldus geproduceerde
warmte toe.
Bijgevolg kan de Tulikivi spek-
steenkachel uitpakken met een
verbrandingsrendement van 90
tot 95% waarmee ze alle andere
verwarmingssystemen en klassie-
ke houtkachels in overtreffende

mate achter zich laat. Bijgevolg
ook is de verbruikskost van een Tu-
likivi speksteenkachel erg laag en
valt er jaarlijks heel wat geld, tijd
en moeite mee uit te sparen. Voor
wie kan rekenen is een Tulikivi,
zelfs al is de initiële investering
vrij hoog, ook globaal de goed-
koopste verwarming. En in verge-
lijk met een open haard is ze hele
maal niet duur, alhoewel ze veel
meer dan een streling van het oog
te bieden heeft.

Een Tulikivi speksteenkachel is
een warmteaccumulerende ka-
chel. Na l tot 3 uur hout branden
heeft de speksteen al voldoende
warmte opgeslagen om 12 tot 24
uur warmte uit te stralen. Een Tu-
likivi is daarenboven gezellig als
een open haard door de glasdeu-
ren met natuurlijke luchtspoeling
en ook eenvoudig aan te maken
door een natuurlijk aanwakkeren-
de luchtstroom. In tegenstelling
tot de ook al accumulerende tegel-
kachels is een koude Tulikivi ui-
terst snel warm door de hoge
warmtegeleidingscoëfficiënt van
speksteen.

De warmte die de speksteen lang-
zaam uitstraald, is een waar genot.
Je voelt je echt opgewarmd van top
tot teen. Deze horizontale warm-
testraling rijkt tot ver in de ruimte
en schept een zomers binnenhuis-
klimaat. Daarenboven brengt de
gezonde stralingswarmte in de
winter, niet als de dan ontbreken-
de infra-rood straling van de zon,
bescherming tegen infectieziek-
ten en stress, een betere stofwisse
ling en een sterker beendergesteld.
Mensen met ademhalingsproble
men kujuien herademen gezien

de minimale stofschroei en de sta-
biele luchtvochtigheid.

Hout is ongetwijfeld dé ecologi-
sche brandstof bij uitstek gezien
hernieuwbaar, zonder bijdrage tot
het broeikaseffect, een extreem
laag (natuurlijk) zwavelgehalte
enz. Hout goed verbranden vraagt
evenwel een aangepaste technolo-
gie. Een Tulikivi haalt met gemakt
de strengste normen ter wereld
met zijn hoge rendement en een
CO-gehalte van minder dan 0,1%.
Volledig uniek en revolutionair is
de nieuwe accumulerende gaska-
chel van Tulikivi. Genieten van
een bijzonder mooi vlammenspel,
terwijl de daarbij ontwikkelde
warmte in de speksteenmassa
wordt opgeslagen. Tegenover an-
dere decoratieve gasbranders die
veel warmte ongebruikt de schoor-
steen injaren, een besparing voor
u en het milieu. En uiteraard leve
ren deze gaskachels dat heerlijke
en gezonde stralingswarmtekli-
maat. Dat wordt nu ook voor men-
sen die geen hout kunnen brand-
ne bereikbaar. En dat is natuurlijk
goed nieuws. Met de 40 basismo-
dellen van Tulikivi is werkelijk
alles mogelijk. Warme zitbanken
en zuilen, bakovens en kookplaten
voor de gezonde keuken, decora-
ties met serpentiniet en andere in-
gelegde steensoorten, eigen teke
ningen in de steen laten zandstra-
len, een volkomen uniek model op
computer ontwikkeld, speksteen
kent geen grenzen.

Meer info bij de TuWdvi-specia-
list Barendsen Vorden BV,
Zutphenseweg 15, 7251 DG Vor-
den, telefoon (0575) 551261. (Zie
advertentie.)

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN KOST MEER!

(Advertorial)

Makelaarskantoor in praktijk
Hypotheken en belastingplan
2001 - door Martijn Nieuwen-
huis & Benno Klein Goldewijk

De media besteden er veel aan-
dacht aan en het zal u dan ook
niet ontgaan zijn: de definitieve
tekst van het wetsvoorstel inkom-
stenbelasting 2001 is bekend. Deze
week geven wij u informatie, zij
het in zeer beknopte vorm, van dit
wel zeer ingrijpende wetsvoorstel.
Wij beperken ons hierbij dan ook
tot de voorstellen die betrekking
hebben op levensverzekeringhypo-
thekenen. De verwachte invoe-
ringsdatum van deze nieuwe wet-
geving is l januari 2001.
Kapitaalverzekeringen die onder
andere gebruikt kunnen worden
als aflossing van een hypotheek
krijgen ook met deze nieuwe wet-
geving te maken. In het huidige
systeem kan de uitkering vrijge
steld van belasting zijn als aan be
paalde voorwaarden is voldaan.
Deze vrijstelling kan dan benut
worden ongeacht de bestemming
van deze uitkering. In de nieuwe
wet zal dit niet langer het geval
zijn. In 2001 geldt dat een uitke
ring uitsluitend vrijgesteld zal zijn
van belasting als er een directe
koppeling met de aflossing van
uw hypotheek bestaat. Daartoe zal
de term kapitaalverzekeringen
eigen woning worden geïntrodu-
ceerd. Alle andere kapitaalverzeke
ringen welke geen directe koppe
ling hebben met de aflossing van

een hypotheek worden opgeno-
men in de vermogensrendements-
heffing. De hoofdregel luidt in dit
geval dat het rentebestanddeel
van de uitkering uit een kapitaal-
verzekering wordt gerekend tot
het inkomen uit werk en eigen wo-
ning, volgens het progressief ta-
rief.
Alle op 31 december 2000 lopende
kapitaalverzekeringen komen per
l januari 2001 onder de reikwijdte
van de vermogensrendementshef-
fing te vallen. Dit kan ook voor uw
kapitaalverzekering van belang
zijn omdat er in beginsel over de
aangegroeide rente zal moeten
worden afgerekend. Een over-
gangsregeling geeft de mogelijk-
heid uw verzekering aan te passen
aan de criteria van deze nieuwe
wet. Deze overgangsregeling loopt
tot en met 31 december 2002.
Voorzover lopende kapitaalverze
keringen niet (kunnen) worden
aangepast, zullen deze met ingang
van 31 december 2002 alsnog over-
gaan naar de vermogensrende
mentsheffing.

Voor kapitaalverzekeringen die ge
koppeld zijn aan een eerste eigen
woning (dus geen recreatie wonin-
gen, tweede woning en dergelijke )
en voor l januari 2003 wordt aan-
gepast aan de nieuwe voorwaar-
den, blijft onder voorwaarden de
vrijstelling tot een maximum van
circa ƒ 270.000,— per persoon be
staan. Het belastingstelsel 2001

schrijft onder andere ook verande
ringen ten aanzien van overlij-
densrisicoverzekeringen, lijfrente
vormen en werknemersspaarrege
lingen voor. In de nieuwe wet
wordt een lijfrenteregime voorge
steld dat belastingplichtigen in be
ginsel in staat stelt om in 40 jaar
tijd - met inbegrip van AOW en
eventuele overige pensioenvoor-
zieningen - een oudedagsvoorzie
ning van 70% van het laatst geno-
ten inkomen op te bouwen. De
premiespaarregeling en de spaar-
loonregeling blijven. De maxima
worden echter in elkaar gevoegd;
het totaalbedrag wordt dan ge
steld op ƒ 1500,-. De Wet inkom-
stenbelasting 2001 bevat onder
meer ook een aanscherping van de
aftrek van lijfrentepremies.

Wie dacht dat bestaande contrac-
ten zullen worden ontzien komt
dus bedrogen uit. Er is gekozen
voor een beperkt overgangsrecht
en dit blijkt zeer summier te zijn.
Het kan dus eventueel ook voor u
van belang zijn om te weten wat
het nieuwe stelsel voor u betekent.
Laat u dan ook vroegtijdig infor-
meren over de consequenties! Let
op: het betreft slechts een wets-
voorstel! Dat houdt in dat alles
nog kan worden aangepast.

Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. b.v. te
Zutphen. (Zie advertenties in dit
blad.)



Ontvang uw
tapijtaankoopbedrag

terug

75 Jaar
Heuga.

Dat wordt
feest!

GRATIS
Ontwerpset

Ontwerp en
win uw

Vraag hem aan!
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C o m p l e e t i n s f e e r v o l l e i n r i c h t i n g e n

Wolcord Stretch
De ideale winterpantalon, zelf wasbaar.
Wol terlenka stretch. Bij Duthler
Zutphen in alle maten leverbaar in
beige, lever, groen, blauw en grijs.
Normale prijs 199,50

Duthlerprijs iwa

Troelstralaan 41-43, Zutphen
• Maandagmorgen gesloten.
• Vrijdag koopavond tot 20.0J|
• Gratis parkeren voor de

rth/ermode
z u t p h e n

ALTIJD ZOMER THUIS
l tot 3 uur branden in deze unieke houtkachels uit speksteen
accumuleert voor 12-24 uur stralingswarmte. U stookt dus wan-
neer U tijd hebt om van het vlammenspel te genieten. En U
spaart hout met een kachelrendement van meer dan 90 %.

Het zomerse binnenhuisklimaat van speksteenwarmte laat U
nooit in de kou zitten en versterkt de levenslust en de natuurlijke
weerstand. U kan herademen met een stabiele luchtvochtigheid
en weinig stofbewegingen. TULIKIVI beantwoordt met gemak
aan de strengste milieunormen ter wereld.

Met keuze uit meer dan 40 basismodellen en vele opties, haalt U
een uniek natuurprodukt in huis. U kan zelfs Uw tekeningen of
foto s in de kachel laten zandstralen. Een bakoven of een warme
bank bieden nog meer comfort. Uw TULIKIVI is ook op gas
verkrijgbaar. ISO 9001 kwaliteitskontrole, van in de steengroeve
tot bij U thuis.

Ontdek de warme wereld van speksteen op de TULIKIVI-AVOND van 18/11/99

Met stookdemonstratie, video over de oorsprong van een speksteenkachel, uiteenzetting over de
produktkwaliteit enfinse hapjes van 19 u tot 21 u.

TULIKIVI Bij de TULIKIVI-specialist: Barendsen Vorden B. V.
Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden, tel 0575 551261

Gislaued Banden,
uw uakman uertelt u waarom!
Ciilivcd lomer- tn wintcrlundtn worden «olgcnt Zweedse normen gcmiikt. Ongekend
goede en veilige binden lijn durven bel gevolg. En dit il duidelijk merkbnr in
besturing, wegligging en levensduur. Kant u eeni persoonlijk horen wet lennslinge
girintie inhoudt, en wit den binden 10 bijionder miikl!

öislaved
Da's Zweeds uoor kwaliteit

EIJKENBOOM BANDEN B.U.
Meerweg 55 a - 2651 KR Berkel en Rodenrijs

Tel. (010) 511 67 55

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:
Ook 's avonds

RICTMAN enopzate£
AVT08AHDM SM

462779

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ

DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging

Oost-Nederland is dé arbeidsbemidde-

laar voor de agrarische sector, grond-,

weg- en waterbouw, cultuurtechnische

bedrijven, loonbedrijven, grondverzetbedrij-

ven, hoveniers en de bouw.

Medewerkers
varkenshouderij (m/v)
Voor diverse varkenshouderijbedrijven in de omgeving van

Aalten, Didam, Gendringen, Harfsen.Toldijk en Vierakker

zoeken wij parttime medewerkers. Een combinatie van twee

of drie bedrijven is mogelijk zodat een vollere werkweek

ontstaat. Tevens zoeken wij voor een fokvarkensbedrijf in de

omgeving van Varsseveld een fulltime medewerker.

Een LAS en/of MAS opleiding is vereist, enige ervaring is

een pre. Wij bieden een goede beloning conform CAO-

Landbouw en in de meeste gevallen een vast dienstverband.

Gemotiveerd? Bel dan voor meer informatie naar

0900-9896 (bij voorkeur tussen 9.00 en

17.30 uur) en vraag naar kantoor Vorden

of Lichtenvoorde.

Bedrijfsverzorging
oost-Nederland

Badhuis

badkamers & tegels
Dambroek20
7223 OV Baak

tel. 0575-441017
fax 0575-441034

BAD A BODY DEALER
Openingstijden: di. t/m do. 09.00-18.00 uur

vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-16.00 uur



e e ft g ra t/s* dekbed set

DONZEN DEKBEDDEN

Donsdekbed 90% Poolse witte originele
ganzendons carré gestikt. 5 jaar garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 450,= . nu 279,
van 599,= nu 439,
van 729,= nu 519,

van 499,=
van 799,=

nu 319,=
nu 589,:

4-Seizoenen donsdekbed 90% originele
vviuc yan^ci IUVJMD in vatte ycDUM. j JOCH

garantie.

1-persoons 140/200 van 599,= nu 329,=
2-persoons 200/200 van 899,= nu 529,=
Lits jumeaux 240/200 van 999,= nu 589,=

1-persoons XL 140/220 van 679,= nu 379,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 1079,= nu 649,=

Donsdekbed 65% Europese eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.

1-persoons 140/200 van 279,= nu 179,=
2-persoons 200/200 van 429,= nu 279,=
Lits jumeaux 240/200 van 479,= nu 319,=

1-persoons XL 140/220 van 299,= nu 199,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 549,= nu 379,=

Eveneens in 4-seizoenen uitvoering

1-persoons 140/200 van 450,= nu 279,=
2-persoons 200/200 van 599,= nu 439,=
Lits jumeaux 240/200 van 699,= nu 499,=

1-persoons XL 140/220 van 499,= nu 339,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 769,= nu 569,=

•^ 1
'̂ mwinffniaciaia^̂ ^ v ^

^̂ •̂MÏMII ifai y Hjinl |m ujfc:. , ..-'

SfNTHETISCHE DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met een 100% katoe-
nen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling

1-persoons 140/200 van 119,= nu 89,=
2-persoons 200/200 van 189,= nu 129,=
Lits jumeaux 240/200 van 229,= nu 159,=

IpersoonsXL 140/220 van 139,= nu 99,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 259,= nu 179,=

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100%
katoenen tijk en een polyester hollow fiber
vulling.

1-persoons 140/200 van 219,= nu 139,=
2-persoons 200/200 van 309,= nu 209,=
Lits jumeaux 240/200 van 349,= nu 239,=

1-persoons XL 140/220 van 239,= nu 159,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 369,= nu 269,=

fJ3]ÉË^̂ ^

^^^

WOLLEN DEKBEDDEN

Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100%
katoenen tijk.

1-persoons 140/200 van 299,= nu 199,=
2-persoons 200/200 van 449,= nu 339,=
Lits jumeaux 240/200 van 529,= nu 399,=

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met
een vulling van 100% scheerwol en een
100% katoenen tijk. Heerlijk soepel en
zacht.

1-persoons 140/200 van 349,= nu 249,=
2-persoons 200/200 van 549,= nu 399,=
Lits jumeaux 240/200 van 599,= nu 439,=

1-persoons XL 140/220 van 379,= nu 279,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 649,= nu 479,=

Actie geldig tot

5 december '99,
en zolang de

voorraad strekt

*0fde helft van de waarde in contanten.

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



SINTNICOLAASKRANT

KOOP
AYONDEN
VORDEN
VOOR UW
SINT AAN
KOPEN:

WOENSDAG
1 DECEMBER
DONDERDAG
2 DECEMBER
VRIJDAG
3 DECEMBER

VORDEN...
JE KUNT ER NIET
OMHEEN

DE TE WINNEN
PRIJZEN:
• 60VLEESPAKKETTEN

TER WAARDE VAN f 50,-
t 175 VERRASSINGSPAKKET

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

f 500,-AAN WAARDEBONNEN

Bijlage weekblad CONTACT
Uitgave:

Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22, 7250 AA Vorden • Tel. (0575)551010

Sint Nicolaas richt zijn vizier deze
eeuw nog eenmaal op Vorden
Gelukkig. Ik heb gehoord dat
Sint Nicolaas met zijn Pieten
reeds op de boot zijn gestapt
om op tijd in Nederland aan te
komen en dan te paard in Vor-
den te arriveren om natuurlijk
grote en kleine wensen te ver-
vullen.

Sint Nicolaas, fijn dat u in aan-
tocht bent. Vorden is er klaar voor.
Uw slaapkamer wordt reeds in ge
reedheid gebracht. Het postadres
is Postbus 30, 7250 AA Vorden zo-
dat alle kinderen u brieven of te-
keningen kunnen sturen.
Zaterdag 20 november is het zover.

Om plm. 13.15 uur zult u in ons
midden zijn. Sint Nicolaas, u
wordt ontvangen met muziek. De
winkels zien er perfect uit en het
staat er bol van de activiteiten.
De Vordense Ondernemers Vereni-
ging, die dit allemaal organiseert,
heet u van harte welkom. En dat u
uw cadeaus in onze mooie winkels
zult kopen. Daarvoor heeft de Vor-
dense Ondernemers Vereniging
een mooie Sint Nicolaasactie geor-
ganiseerd. Met maar liefst meer
dan tienduizend gulden aan prij-
zen, verrassingspakketten en vlees-
pakketten welke bij de mensen
thuisbezorgd worden. En met nog

een extra prijs van 10 waardebon-
nen. De actie begint 18 november
en duurt tot en met 5 december.
Daarnaast hebben we gezellige
muziek op straat en drie koop-
avonden.
Er is ook een Zwarte Pietenoptocht
voor kinderen met lampions en
muziek waarbij leuke prijzen te
verdienen zijn en er voor alle deel-
nemers een verrassing is. Kortom
dit wordt zeker een mooie Sint Ni-
colaastijd en we wensen u een fijn
verblijf toe in ons mooie dorp.

Mevrouw Henny Sueters-Sessink,
voorzitter VOV

Extra hoofdprijs van f500,- aan waardebonnen

Hoe werkt de Sint Nicolaasactie?
Vanaf donderdag ISnovember
tot en met zaterdag 4 december
ontvangt u bij alle deelnemen-
de winkeliers (herj^fcbaar aan

ivoPrelkef 5,-de raambiljetten)
die u besteedt een
laaszegel.

Sint Nico-

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

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

de volgende trekking(en) weer
mee. Vroeg kopen is in dit geval be
langrijk, want dan hebt u vier-

ans op een prijs en vooral in
zijn er natuurlijk veel

minder kaarten, waardoor u meer
kans hebt om te winnen.

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

ZWARTE
PIETEN-
ORKEST
Zaterdag 27 november zal in
het centrum van Vorden de Sint
Nicolaassfeer extra worden ver-
hoogd. Een Zwarte Pietenorkest
zal dan van ongeveer 11.00 uur
tot 16.00 uur op diverse locaties
muziek en Sinterklaasliedjes
spelen.

Aankomst
Sint Nicolaas
bij Kasteel Vorden
Zaterdag 20 november om-
streeks 13.15 uur arriveert Sint
Nicolaas met zijn 'Pieten te
paard bij Kasteel Vorden.

Ongeveer 45 minuten later zal
Sint Nicolaas in een koets aan de
rijtoer door het dorp beginnen on-
der de muzikale klanken van Sur-
sum Corda. In de route zit weer
een verrassingsstopplaats inge
bouwd.
Omstreeks 14.45 uur zal Sint Nico-
laas met zijn Pieten arriveren bij
het Dorpscentrum, alwaar hij offi-
cieel wordt verwelkomd door het
College van Burgemeester en Wet-
houders.
Na het officiële gedeelte onder-
houdt de Sint zich met de kinde
ren in de grote zaal van het Dorps-
centrum. Om ca. 15.45 uur is dit
beëindigd en kunnen de kinderen
weer opgehaald worden.

Voor de kinderen van de Kranen-
burg, Wildenborch en 't Medler
zal de Sint omstreeks 16.15 uur in
de zaal van 't Wapen van 't Medler
aanwezig zijn. Het officiële gedeel-
te is hier om ca. 17.00 uur afgelo-
pen.
Verder worden nog bezoeken afge
legd GVT De Zon en Villa Nuova.

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

De slaapkamer van Sint Nicolaas kan door de kinderen bezichtigd worden tussen 15.00 en
16.00 uur op woensdag 24 november, vrijdag 26 november, woensdag l december en vrijdag
3 december.

1 '

Ook heeft de Vordense Ondernemers
Vereniging te horen gekregen dat Zwar-
te Piet zelfs op verschillende woensdag-
middagen aanwezig zal zijn.
Dus kinderen, ga maar gauw kijken!



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

de SCtlildeT en niemand anders

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vordert, tel.: (0575) 55 15 67

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

schildersbedrjf- glas in lood afeliei

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

VORDEIU
Stationsweg 16
0575551583

Fonkelend goud & zilver
UW JUWELIER ZORGT VOOR CADEAU-IDEEËN

• Britten

•Contactlenzen

OPTICIEN •Go*den*U»er\

-Uurwerken

>**»»***,JUWELIER
Zutphensewci' • Yoixk-n • Tddoon 15 05

Bereidt Sint Nicolaas
een warm welkom

op zaterdag 20 november!
Kom allemaal naar het

gemeentehuis
Kasteel Vorden!

Een cadeautje welke
prijsklasse en ...
altijd leuk verpakt.
Zie ook voor heerlijke geur- en ver-
wencadeaus onze speciale
DA-Sinterklaaskrant

Drogisterij

Zutphenseweg 2, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 22 19

DA. DAAR IS DE DROGIST EEN VRIENDELIJKE SPECIALIST.

H? - , S AANBIEDINGEN

DE FIETSSPECIALIST

BLEU M IN K TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93

mm

Profile
regenpak junior
uni of
meerkleurig

to Jj

Vorden

heeft voor

Sint

Nicolaas

vele,

vele

cadeautjes



Trekkingsavonden
Sint Nicolaasactie

Alle trekkingen vinden plaats In

de ontmoetingsruimte van het

Dorpscentrum te Vorden en zijn

openbaar, dus voor iedereen

toegankelijk.

Er wordt altijd uit alle ingevulde

kaarten getrokken,

dus hoe eerder ingeleverd,

des te meer kans!

Dinsdag 23 november 2O.OO uur
15 vleespakketten / 30 verrassingspakketten

Maandag 29 november 2O.OO uur
15 vleespakketten / 40 verrassingspakketten

Donderdag 2 december 21.OO uur
15 vleespakketten / 65 verrassingspakketten

Dinsdag 7 december 2O.OO uur
15 vleespakketten / 40 verrassingspakketten

4

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

Er zijn
twee adressen

waar u
goed kunt eten.

het uwe
en

het onze

café-restaurant

t Wapen van VMedler
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden
tel. (0575) 55 604

Zoekt de Sint...

veel
speelgoed

mooie
cadeaus

'W vee'
lectuur

ceedee's

knutsel-
ideëen

huish.
artikelen

gaaf hij
natuurlijk

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

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

Chipknip

EN EVENEMENTENVERHUUR

l\V NVM*AOG C

uw NVM-WONEN makelaar

voor VORDEN en omstreken
WONINGEN, uw contactpersoon Udo Heij
• Aankoop van woningen met bouwtechnokeuring en S.G.W.N.

garantieverzekering
• Verkoop van woningen met bouwtechnokeuring en S.G.W.N.

garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden

AGRARISCH ONROEREND GOED
Aan- en verkoop van:
• agrarische b^frijven
• landbouwg^Pben
• productierechten (melk-, mest- en varkensrechten)

Taxatie en deskundig advies bij:
• bedrijfsopvd^ng/-beëindiging
• pacht en pachtbeéindiging
• erfpacht en erfpachtbeëindiging

Makelaarskantoor o.g.Pelgrum b.v.
Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden

Postbus 49, 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 13 13

Fax (0575) 55 36 97 NVM
MAKELAAR

LidNed.Ver.
v. Rentmeesters

Internet: www.pelgrum.nl, e-mail: pelgrum@pelgrum.nl

CADEAUTIP:

f

the

CORNER

o be

Zutphenseweg 8
Vorden

Tel. (0575) 55 24 26

Markt 21
Zelhem

Tel. (0314) 62 37 06



Sinterklaas-Tijd
Pantoffel-Tijd

Diverse modellen kinderpantoffels
met rits v.a. f 29,95

Diverse soorten damespantoffels
muilen, gesloten hiel, gevoerd

en ongevoerd, v.a. f 34,95

Herenpantoffels en muilen
leer, ribcord en gevoerd v.a. f 34,95

IP«ÏFM DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

Tel.: (0575) 55 30 06'

SCHOEIMIVIODE BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL

£^ Tel.:(0314)681378

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN.

Extra prijzen

voor de

Sint Nicolaaspuzzel
Ie prijs f 1OO,-
2e prijs f
3e prijs f
De drukker van deze krant - Drukkerij
Weevers BV - stelt in samenwerking
met de Vordense Ondernemers
Vereniging enkele prijzen beschikbaar
voor de goede oplossingen van de
puzzel.

U kunt de opgeloste puzzels inleveren
of insturen

voor 5 december
bij de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15,
7251 BA Vorden

Bleumink Tweewielers,
Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden

Rabobank, Zutphenseweg 26,
7251 DK Vorden

Fashion Corner, Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - ZAAL \

*" 'T*Se Herberg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

BLOEMENDAAL &WIEGERINCK-

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

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

Dan nog even dit verhaal:
Zoekt u voor 2000 of 2001 een geschikte zaal?
Wij hebben een zaal die u waarschijnlijk al wel kent,
dus twijfel dan geen moment!

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

accountants en belastingadviseurs

Voor een deskundige en professionele dienst-
verlening ten behoeve van:

• ondernemers
in het midden- en kleinbedrijf

• de agrarische sector
• de medische sector
• en particulieren

bent u bij ons
aan het juiste adres

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

Denkt u aan de koopavonden!
woensdag 1 december • donderdag 2 december • vrijdag 3 december



Het maken van een
Sinterklaasgedicht

Nu komen weer die spannende
dagen, waarin w*onze hersen-
pan urenlang plagen en steeds
maar weer om meer rijmende
woorden vragen. We zitten te
wurmen, te zwoegen, te klagen
op de PC of op potlood of bal-
pen te knagen. Maar als we vol-
houden zullen we slagen en
voelen ons door de muze gedra-
gen.

Ja, dat is belangrijk: Volhouden.
Als het niet meteen lukt zeggen ve
len gauw: "ik kan het niet"!
Lang niet iedereen kan dichten (en
dat is maar goed ook). Maar ieder-
een kan een rijmpje maken, al
heeft hij of zij niet een echt goed
taal- of cadansgevoel. Speciaal voor
een Sinterklaasgedicht is een an-
der gevoel nodig: Gevoel voor hu-
mor. Ga er bij het maken van een
Sinterklaasgedicht vanuit dat het
niet bestemd is om te worden be
oordeeld door een letterkundige
jury of bestemd is voor een recla-
me prijsvraag. Geef u zelf er goed

rekenschap van da^regene voor
wie het bestemd is de leus zal hul-
digen: "Ook het pogen is schoon."
En dat zelfs een volkomen kreupel
rijm welkom is omdat het van u af-
komstig is. Dat persoonlijke, daar
zit het hem in. Ook met een wat
krakkemikkig gedicht is de gevoe
lige snaar te raken en daar doen
we het toch voor.

NIET TE MOEILIJK DOEN!
Hoe moeten we het aanleggen om
een zo goed mogelijk resultaat te
krijgen? Probeer niet te hoogdra-
vend of te moeilijk te doen. Het
gaat net zo als bij een toespraak.
Wie "gewoon" spreekt komt het
beste uit de bus. Bouw geen lange
ingewikkelde zinnen, waarin de
lezer verdwaalt. Zoek uw kracht
meer in de inhoud en de bedoe
ling dan in mooie woorden. Be
denk dat een eenvoudige manier
van uitdrukken het veiligste is. Die
wordt het beste begrepen. Het rij-
men is eigenlijk bijzaak. Bedenk
dat een kort gedicht ook leuk kan
zijn en maak (als u er niet zo be
dreven in bent) ze niet te lang.
Schrijf duidelijk of maak er iets
leuks van op de PC. Tegenwoordig
zijn er leuke plaatjes genoeg. Kijk
eerst of er over het presentje dat u
wilt geven iets speciaals te zeggen
is. Zit er misschien een grapje of
een leuke woordspeling in. Pas die
dan toe, dan heeft u in elk geval
een begin.

EEN DAS.
Een meisje geeft haar vriend een
das en daar moet een versje bij. Zij
kan bijvoorbeeld dichten:
Toen ik laatst in de winkel was,
zag ik daar een te gekke das. Ik
dacht die zal ik kopen gaan, die
zal Emiel beslist tof staan.

Maar het kan ook zo:
Wat zegje daarvan lieve Jan? Aha,
ik zie je bloost ervan! Weet je nog
wel die keer van toen? Nu kom ik
jou de das om doen.

In een Sinterklaasgedicht mogen
we best een beetje ondeugend zijn
of een beetje plagen. Zo'n versje
wordt in een vrolijke, intieme,
warmewijn-kring voorgedragen en
daarom zal je met een panty waar-
schijnlijk beter scoren ij n als hij
gegeven wordt met een rijmpje in
deze geest:

Een stoffelijk omhulsel geeft de
sint je voor je been. Maar hoe kleu-
rig ook, het echt blijft toch num-
mer één.

Wilt u een goed en uitgebreider
Sinterklaasgedicht maken? Dan is
het beter om er op tijd aan te be
ginnen en het niet uit te stellen tot
5 december. Ga er op uw gemak
voor zittten zoals u zou doen voor
een belangrijke brief. Als het af is
heeft u nog de tijd om de maat en
het ritme te controleren. Het aan-
tal lettergrepen van met elkaar
corresponderende regels moet na-
tuurlijk gelijk zijn. Lees uw creatie
hardop en u zult eventuele klem-
toonfouten zelf horen en ze er nog
uit kunnen halen.

NOGMAALS DE BEDOELING
Zolang "sint" nog rijmt op "be
mind" en "hart" op "smart" en
"doen" op "zoen" en "zus" op
"kus" is er voor de vele december-
dichters- en dichteressen nog
hoop. Maak uzelf niet wijs dat het
te moeilijk is en neem het niet te
zwaar op. U kunt natuurlijk altijd
nog uw toevlucht nemen tot een
rijmwoordenboek, dat is altijd
handig. Ook om cadeau te geven
trouwens. Bedenk verder dat elk
vogeltje zingt zoals het gebekt is
en dat de kraai evenveel waarde
ring verdient als de nachtegaal. Ja,
eigenlijk nog meer. Want om met
een mooie stem te zingen is min-
der moeilijk dan met een minder
mooi geluid. Het gaat om het echt
vaderlandse plezier en de goede
en gulle bedoelingen.

folklorefeest
Vooral in vroeger eeuwen
heeft ons volk vele folkloristi-
sche feesten gekend. Ze raak-
ten echter stuk voor stuk in
onbruik, tijden veranderen
nou eenmaal en daardoor ook
de gebruiken. Veel van die
heus wel zinvolle feesten wer-
den als onzin aan de kapstok
van de geschiedenis gehangen
om nooit meer te worden aan-
gekeken. Oh zeker, soms ble-
ven ze als streekfeest nog hon-
derden jaren een kwijnend be-
staan lijden, maar van natio-
nale betekenis waren ze niet
meer

PERSONIFICATIE
VAN HET GOEDE
Springlevend nog is een folkloris-
tisch feest, dat het niet minder
dan ruim zestien eeuwen heeft
uitgehouden en nog steeds - na
een kleine inzinking - en dat is
het sinterklaasfeest. Nog steeds

§de goede Sint begin decem-
>p zijn schimmel over onze
n en heeft de detailhandel

een gouden tijd. Nog altijd klop-
pen de harten vol verwachting en

zeer velen uit naar die be
de pakjesavond.

Ja, het sinterklaasfeest leeft nog.
"Waarom eigenlijk?", kun je je af-
vragen, is dit feest niet als zovele
andere als onzin opgeborgen? De
ware oorzaak daarvan zal wel al-
tijd duister blijven, maar dat
neemt niet weg, dat er wel facto-
ren te noemen zijn die er aan
hebben meegewerkt, dat dit feest
nog altijd gevierd wordt.

Het gaat waarschijnlijk in eerste
instantie om de puurheid van dit
feest, leder mens voelt in zijn
diepste binnenste aan, dat deze
Nicolaas de personificatie van het
GOEDE is. En zo eenmaal in het
jaar wil men dat zelf ook wel eens
beleven, het geluk ervaren van
het spontaan geven, het zien van
die blijde gezichten, al die dingen
zijn belangrijke factoren die een
rol spelen. Toch heeft het Sint-Ni-
colaasfeest ook wel moeilijke tij-
den gekend.

VERBODEN
In de zeventiende eeuw heeft het
feest het wel bijzonder moeilijk
gehad. De oorzaak hiervan moet
gezocht worden in de reformatie.
Trouwe volgelingen van de her-
vorming zagen in het Sint-Nico-
laasfeest een zuiver rooms feest
van de heilige Nicolaas en dat
moest in een hervormd land als
Nederland verboden worden. De
stedelijke overheden deden daar
aan mee. Verscheidene stadsbe-
sturen stelden verbodsbepa-
lingen in, vooral met betrekking
tot de toen in zwang zijnde
Sinterklaasmarkt, . waar op
Sint-Nicolaasavond de ge-
schenken werden gekocht. Een
Amsterdamse keur van 1613 ver-
bood in december het plaatsen
van kraampjes op de Dam, omdat
er goederen werden verkocht, die
men "de cleynen dyets maeckte

dat Nicolaes hun luyden gaf".
De bepaling was zeer streng, zo
zelfs dat er niet alleen een boete
stond op het plaatsen van zo'n
kraampje, maar ook was er een
boete bepaald voor hen die er
kochten! Het merkwaardige is
wel, dat het volk er zich weinig of
niets van aantrok en het feest in
ere bleef houden. De kerkeraden
hadden trouwens nog meer
bezwaren. Zzoals wij dat later ook
konden lezen in de Camera Ob-
scura, was het gewoonte om op
de avond voor het feest ten huize
van de bakker een verguld avond-
je te houden, waar de jongelui, de
vrijers en vrijsters bijeen kwamen
om gezamenlijk de bakker met
zijn verguldwerk te assisteren. Di-
verse kronieken vertellen ons, dat
het op zulke avondjes bijzonder
vrolijk toeging, ja dat er zich
soms wel eens excessen voorde-
den, die beslist niet getolereerd
konden worden

HOE OUD?
toch heeft de goede oude Sint,
dit alles doorstaan en is hij er nog
steeds. Ja, oud is hij wel: niet min-
der dan zo'n
zeventien-en-een-halve eeuw. Om-
streeks het jaar 250 is namelijk te
Patras in Lycië een jongen van rij-
ke ouders geboren, die Nicolaas
heette. Al jong verloor hij zijn va-
der en moeder en erfde al hun be-
zittingen. Deze bezittingen heeft
Nicolaas alle weggeschonken. Hij
is zelf in een klooster gegaan, stu-
deerde voor priester en werd nog
zeer jong bisschop van Myra in
Klein-Azië.

Door zijn grote zachtmoedigheid
en liefdadigheid is hij bijzonder
populair geworden. Zijn roem
van goedheiligman heeft hem al
die eeuwen overleefd. De 6e de
cember is zijn sterfdag en werd
naar hem vernoemd.

Wanneer Nicolaas zo'n bijzonde-
re man was en zijn feest dus in
eerste instantie een christelijk
feest, dan zal menigeen zich
ongetwijfeld afvragen hoe die ver-
schillende merkwaardige ele-
menten van heidense origine in
zijn feest zijn terecht gekomen.
De oorzaak hiervan is, dat in de
eerste eeuwen na onze jaartelling
waarin het feest ontstaan is, het
volk wel christelijk was gewor-
den, maar er toch nog veel nei-
gingen tot het oude heidense ge
loof aanwezig waren. Deze heide
nse symboliek werd dan rustig in
een christelijk feest ingeweven en
men zag daar geen kwaad in.



Martij n stuurt een brief
Sinds Martij n de vader van een
schoolvriendje op een saxofoon
had horen spelen was het zijn
grootste wens om ook zo'n instru-
ment te bezitten en er op te leren
spelen, natuurlijk. In gedachten
hoorde hij nog steeds die prachti-
ge klanken en hij genoot al bij de
gedachte aan de bewonderende
blikken die hij zou krijgen. Hij was
9 jaar en had nog twee zusjes.
Toen hij zijn pappa en mamma
verteld had wat hij zo graag wilde
hadden ze eerst een beetje zorge-
lijk gekeken. Ze vertelden hem dat
zo'n instrument heel duur was en
dat ze dat zomaar niet konden be-
talen. Maar ze hadden hem wel be-
loofd om hun best te doen om een
oplossing te vinden.
Tegen de tijd dat Sinterklaas weer
in het land kwam kreeg hij een
idee. Hij zou de Sint een brief
schrijven. Hij zou zijn probleem
uitleggen en wie weet
Struikelend over zijn woorden ver-
telde hij zijn mamma wat hij van
plan was.
Na het eten ging hij naar zijn ka-
mertje en pakte zijn kleurpotlo-
den. Hij zou de brief zo mooi mo-
gelijk maken. Hij wist zeker dat
het zou helpen om de Sint in de
goede stemming te brengen. Toen
de brief klaar was en hij deze aan
zijn pappa liet lezen keek deze
hem aan en zei: 'Het is een mooie
brief Martij n, maar je moet er toch
maar niet al te vast op rekenen dat
Sinterklaas je zomaar zo'n duur
cadeau kan geven. En begrijp je
wel dat wij de lessen op de mu-
ziekschool dan ook nog moeten
betalen.'
Daar had Martij n nog helemaal
niet over nagedacht. Die lessen wa-
ren natuurlijk ook niet voor niks.
Even dacht hij er over om de brief
maar niet te sturen, maar zijn wil
om ooit op een saxofoon te kun-
nen spelen was sterker. Toen hij
zijn brief nog eens over las kreeg
hij plotseling een heel groot ver-
trouwen in de Sint. Ze zeiden toch
altijd dat Sinterklaas de grote kin-
dervriend was . . . .
Hij wist zeker dat de goedheilig-
man hem niet zou teleurstellen.

Lieve Sint,
Ik heb de vader van Jaap op een
saxofoon horen spelen.
En omdat ik dat zo heel mooi vond
wil ik er ook graag een. ,
Mijn vader en moeder kunnen
hem nog niet betalen.
Als het voor dit jaar alleen te duur
is mag u hem ook voor twee jaar
tellen.
Dan hoef ik volgend jaar niks te
hebben.
Het geld voor de lessen vraag ik
wel aan oma.
Ik zal heel erg mijn best doen.
Dank u wel.
Martij n.

Hij keek trots naar zijn brief en
vouwde hem in vieren. Hij had
nog een grote enveloppe en stopte
de brief daarin. Hij plakte de enve-
lop nog niet dicht, want hij wilde
hem morgen nog even aan zijn
muziekleraar laten lezen. Hij leg-
de hem bij zijn spullen voor de
school van de volgende dag dan
kon hij hem niet vergeten. Hij zou
het adres wel even aan zijn mu-
ziekmeester vragen, die wist bijna
alles.
De volgende morgen at hij zijn bo-
terhammen nog sneller dan an-
ders en tien minuten eerder dan
gewoonlijk ging hij op pad. Ze zou-
den die dag beginnen met de we
kelijkse muziekles en Daar ver-
heugde Martij n zich heel erg op.
Hij was er goed in en dat maakte
hem altijd een beetje blij.
Ook deze ochtend genoot hij weer
van alles wat hij over de noten te
horen kreeg. Hij begreep zo mak-
kelijk waar de muziekleraar over
sprak. Deze gebruikte een blok-
fluit om de tonen te laten horen
die hij op het bord geschreven
had.
Na de les stapte hij een beetj
legen op de muziekleraar
ze keek hem vriendelijk aan want
hij had al een tijdje in de gaten dat
Martij n veel aanleg had voor de
muziek. ^fc
Martij n vertelde aan de meeWer
dat hij een brief voor de Sint had
maar dat hij het adres niet had.
Mijnheer De Groot keek verrast en

wist even niet wat hij moest doen.
Maar toen kreeg hij een idee.
'Geef die brief maar aan mij Mar-
tijn', zei mijnheer De Groot, 'ik
heb het adres thuis en dan zorg ik
er verder wel voor.'
Verlegen gaf Martijn de briefen hij
vertelde wat er in stond en dat hij

wel hoopte dat het niet teveel ge
vraagd was.
'Nou dat wachten we maar even af
Martijn', zei mijnheer De Groot en
een glimlach kwam op zijn ge
zicht.
Langzaam naderde dag van 5 de
cember. Er ging geen uur voorbij
of Martijn moest aan de briefden-
ken en of hij nou wel of niet een
saxofoon zou krijgen. Hij durfde er
gewoon niet op te rekenen. Maar

je wist maar nooit. Hij had nog hè
lemaal niets gehoord. De brief zou
toch wel aangekomen zijn. Nou ja,
hij moest maar afwachten.
Op de ochtend van 5 december
wist Martijn nog altijd niets. Hij
zat tussen zijn vriendjes in de klas
en hij was beverig van de span-
ning. Een roffel op de deur kon-
digde aan dat de Sint met zijn
knechten in aantocht was. Even la-
ter schreed hij statig naar binnen
terwijl de Pieten hun pepernoten
strooiden.
'Sinterklaasje kom maar binnen
met je knecht —'
Het uitdelen van de pakjes begon
en het duurde een hele tijd voor
Martijn naar voren werd geroepen.
'Zo-Martijn', zei de Sint, 'ik heb ge
lezen dat jij zo graag op een saxo-
foon wil leren spelen, is dat waar?'
Martijn knikte sprakeloos. Zijn
brief was dus aangekomen.
De Sint ging verder. 'Ik heb lang
over je verzoek na moeten denken
Martijn. Je vond zelf ook al dat het
een erg duur cadeau zou zijn.'
Vol verwachting keek Martijn Sin-
terklaas aan. Wat zou de Sint ver-
der zeggen?
Tk heb hier mijn eigen saxofoon
en die mag jij tot volgend jaar Ie
nen. Ik zou het dan heel leuk vin-
den als je dan een sinterklaaslied-
je voor me kunt spelen.'
Martijn was sprakeloos. Stame
lend bedankte hij Sinterklaas en
beloofde dat hij heel hard zou oe
fenen.
Tot slot haalde de Sint nog een en-
velop te voorschijn en vroeg aan
Martijn om hem open te maken.
Wat trillerig deed Martijn wat
hem gevraagd was en verbaasd las
hij:
Waardebon voor 50 lessen op de
saxofoon, te geven door mijnheer
De Groot.

Je kunt de kleurplaat inleveren of
insturen voor 5 december 1999 bij

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

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

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

Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden.

Deze Hourplaat Is gom a a kt door?

Naam:

Straat:

Postcode + plaats:

Leeftijd:



Sinterklaaspuzzel met spreuk
HORIZONTAAL
1 viering; 5 heilige; 8 speelgoed; 10 gereedschap; 13
jongensnaam; 17 viervoeter; 22 bereide dierenhuid;
23 gast; 24 vaas; 26 Bijb. figuur; 28 scheepskabel; 30
rivier in Oost-Duitsland; 31 bar; 32 dierenverblijf; 33
viervoeter; 34 onderdompeling; 36 waterzoogdier; 38
metalen bekken; 40 wees gegroet; 41 vaartuig; 42 ko-
raaleiland; 43 model; 44 vent; 45 vruchtennat; 47 Eu-
ropeaan; 49 maanstand; 50 hoog bouwwerk; 52
boom; 54 plaats op de Veluwe; 55 flauwgrappig; 57
vervoermiddel; 60 kwaad; 61 omroep; 62 insect; 64
natuurlijk; 66 godsdienst; 67 gezet; 69 noot; 71 gelof-
te; 73 voorzetsel; 75 snelle loop; 77 schrijfgereed-
schap; 78 voorzetsel; 79 hoenderhok; 80 pers.vnw;
81 troefkaart; 83 Europese hoofdstad; 86 omroep; 88
specerij; 90 oorkonde; 91 knevel; 93 lijnpatroon; 94
omzwerven; 96 verlangen; 97 Bijb. plaats; 98 graan-
soort; 100 maanstand; 101 zich een houding geven;
103 dat is; 104 innig; 106 mechanisch mens; 107 re-
geringsreglement; 108 droog; 109 tred; 111 gewicht;
113 inert; 115tennisterm; 116 vennoot; 117 verdragen;
118 herbergier; 120 spil; 122 schip; 124 getijde; 126
plaats in Groningen; 128 dyne; 130 Chinese maat;
131 Bijb. plaats; 134 dierengeluid; 135 herkauwer;
137 noot; 138 noot; 139 Spaanse uitroep; 141 vogel-
product; 142 pausennaam; 144 op grote afstand; 145
weg; 146 klomp planten; 148 schoolvak; 151 Bijb. fi-
guur; 153 op een zekere plaats; 154 afslag bij golf;
155 voertuig; 156 landbouwwerktuig; 158 land in Azië;
159 inhoudsmaat; 160 noot; 162 deel van het oor; 163
daar; 164 vaatwerk; 168 stelling; 169 deel van het
jaar; 173 voorzetsel; 174 voorzetsel; 175 onder ande-
re; 176 gehoororgaan; 178 kunstproduct; 179 voer-
tuig; 180 uitroep van verbazing; 182 verzamelboek;
183 elke; 184 opdracht; 186 soort onderwijs; 187
voorzetsel; 189 mager; 190 eerstkomend; 192 in het
jaar des Heren; 194 telwoord; 198 wagen; 200
pers.vnw; 201 opschudding; 203 voorzetsel; 204 dy-
ne; 206 onderricht; 207 bemoediging; 209 halsbont;
211 pers.vnw.; 212 wilde eend; 213 grondsoort; 214
kraan; 216 lidwoord; 217 voorzetsel; 218 Bijb. figuur;
219 niet even; 221 springstof; 224 vervoersonderne-
ming; 227 de onbekende; 228 plaag; 230 onzes in-
ziens; 231 proef; 233 myth. figuur; 236 stijf; 238 lu-
men; 240 ontkenning; 241 werk van oud-Uslandse li-
teratuur; 243 boomvrucht; 245 Anno Domini; 247 deel
van een Franse ontkenning; 248 pas; 250 zangstuk;
252 eigeel; 254 deel van het oog; 256 heks; 257
plaats in Overijssel; 259 maat; 261 soort; 262 pers.
vnw.; 263 hoender; 264 tot gelukwensing; 265 gelof-
te; 267 deel van de Bijbel; 269 noot; 270 elektrisch
geladen deeltje; 271 lidwoord; 272 groet; 274 verza-
meling schepen; 278 alom; 281 motorpech; 283 ap-
pel; 285 berg op Kreta; 287 lekkernij; 289 gezag; 291
familielid; 292 deel van Sumatra; 294 opstootje; 295
onstoffelijk wezen; 296 deel van een schip; 297 deel
van een bijenkorf; 298 onder andere; 300 vlaktemaat;
302 slim; 304 een weinig; 306 blut; 307 leefregel; 308
pilaar; 309 deel van een huis; 310 gordel; 312 bloed-
vat; 314 voordeel; 316 erg; 317 keukengerei; 318
droogoven; 319 hijswerktuig; 320 rivier in Oost-Duits-
land; 321 Europeaan; 322 vochtdoorlatend; 323
smalle opening; 324 opbrengst.

VERTICAAL
1 verpakkingsmiddel; 2 voor alles; 3 Europese ge-
meenschap; 4 de oudere; 5 dierenverblijf; 6 mager; 7
nummer; 8 vervoermiddel; 9 reeds; 11 geringe lucht-
dichtheid; 12 pausennaam; 14 hetzelfde; 15 bar; 16
noot; 18 algemene ontwikkeling; 19 gravin van Hol-
land; 20 zeilen kleiner maken; 21 slijk; 23 plaats in
Engeland; 24 ingedijkt land; 25 muziekinstrument; 27
gif; 29 kippenziekte; 32 stijgbeugel; 33 twijg; 34 roof-
dier; 35 Europeaan; 37 jong dier; 39 riem; 42 slede;
43 noot; 46 oneindig getal; 48 schoon; 51 onder an-
dere; 52 keet; 53 wild zwijn; 55 insect; 56 uiterste
rand; 58 pers.vnw; 59 stemming; 63 voegwoord; 65
waterpeil; 68 vertering; 70 telwoord; 72 behoefte aan
drank; 74 maat; 76 maal i n richting; 78 taankleurig; 79
appel; 80 tekenmateriaal; 82 denkvermogen; 84
vochtig; 85 deel van de hals; 86 roofdier; 87 grond-
soort; 88 paardje; 89 trek; 90 loods; 92 opstandeling;
94 puntig uitsteeksel; 95 land in Azië; 97 vreemde
munt; 99 bedorven; 101 ingedijkt land; 102 kleding
maken; 105 binnenkort; 107 metalen staaf; 108 lid-
woord; 110 de oudere; 112 wiel; 114 genezing; 116
gevangenis; 117 Verenigde Staten; 119 lidwoord; 121
noot; 123 rapport; 125 genezen; 126 bestemming;
127 nieuw; 129 voortrekken; 132 troefkaart; 133 hert;
134 lichaamsdelen; 136 roem; 137 eiland van de An-
tillen; 139 kleur; 140 Bijbelse reus; 143 regel; 144
huid; 146 voor; 147 watering; 149 voegwoord; 150 ou-
de maat; 151 kostbare stof; 152 plaats in Drenthe; 155
gravin van Holland; 157 groter worden; 159 kledings-
tuk; 161 familielid; 164 Indonesisch eiland; 165 op
room gelijkend; 166 plaats in Limburg; 167 graan; 169
heilige; 170 voorzetsel; 171 kledingstuk; 172 sche-
penbezitter; 174 boom; 177 opstootje; 181 afsluiting;
185 grappige tekening; 188 keurig; 191 tijdelijke wa-
penstilstand; 193 raken; 195 droogoven; 196 snavel;
197 berg op Kreta; 199 behoeftige; 200 Europese
hoofdstad; 202 stoot; 205 pers. vnw; 206 deel van het
oor; 208 deel van een boom; 210 vrouwelijk dier; 211
vragen; 212 paar; 215 voor; 220 mengelwerk; 222
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nachtvogel; 223 motorrace; 225 hand-
vat; 226 plaats op de Veluwe; 228 bijna
loodrecht; 229 recht stuk vaarwater; 232
voegwoord; 234 voor; 235 reptiel; 237
deel van Sumatra; 239 ongekunsteld;
242 kommetje; 244 soort onderwijs; 246
boom; 248 lichte klap; 249 provincie-
hoofdstad; 251 metalen staaf; 253 hooi-
hoop; 255 dwaas; 257 hondenverblijf;
258 vrouwelijk dier; 260 strekking; 263

huisdier; 265 mannen van stand; 266 schors; 303 paardje; 305 scheepstouw;
lidwoord; 268 beleid; 270 dierengeluid; 307 opening in ijs; 308 grote watervlak-
272 rivier op Sumatra; 273 melkklier; 274 te; 309 boom; 311 voorwerpsvorm van
onwrikbaar; 275 rund; 276 voorzetsel; ik; 313 noot; 315 voorzetsel; 316 dieren-
277 gezicht; 278 voorzetsel; 279 brand- geluid; 317 voorzetsel; 318 water in
verf; 280 landbouwhogeschool; 281 ver- Friesland,
stoteling; 282 Bijb.figuur; 284 daar; 286
toegangsmogelijkheid; 288 maanstand;
290 heildronk; 291 deel; 293 halfbloed;
297 venster; 299 bewijsstuk; 301 eiken-

Opsturen van de puzzel
U kunt de opgeloste puzzel inleveren of insturen voor 4 december 1999 bij de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15, 7251 BAVorden - Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden /
Rabobank, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden / Fashion Corner, Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden.

Naam:

Adres:

Woonplaats:
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WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

FILIAAL ZUTPHEN

WEVO-DRLK
RLIAAL RUURLO

JVAWW

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZELHEM

STUDIO CONTACT WEEVERS DRUK
GRAFISCH BEDRIJF
WEEVERS ELNA
LICHTENVOOHDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL 10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (G/d); Drogisten/ Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 46 20 62 • Sf eenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, telefoon (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26



Voor het gezellige avondje
verzorgen wij graag uw

fondue- of
gourmetschotel

hartige
gehaktletters

diverse soorten
grillworst

Volop keuze in paté's
en andere

gegrillde producten
Keurslager

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

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. (0575) 55 13 63

3 biljarts

Gro/sch bier

Eigen parkeerplaats

Toon en Yvonne Rust

Oh, kom
er 'ns kijken

Boterletters en
roomboter amandel-

staven,
Dik- en gevuld speculaas

Chocoladeletters,
iets bijzonders
Marsepeinwerk

Alles van één kwaliteit:
n.l. de beste.

En dat weet Sint

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

krapper te hoeven leven...
n of dat goed geregeld is!*

De koop van een ander huis vraagt om meer dan alleen een

andere hypotheek. Het is het moment bij uitstek om uw hele

financiële plaatje nader te bekijken. De adviseur van de Rabobank

kan u daar deskundig advies bij geven.

Samen met u zet hij alle aspecten die samenhangen met het

kopen van een ander huis op een rij. Zo kunt u de juiste beslissing

nemen voor nu en later. Meer weten? Ga eens langs bij de adviseur

van de Rabobank. Rabobank

Het Rabo Huis & Hypotheekadvies.
Dan weet u pree/*»? waar u op kunt rekenen.

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

Graafschap-West

KINZO'

Mini Hobbymachine
compleet met accessoires en kunststof
opbergkoffer met afsluitbare opbergvakken.
230 volt, 100 watt. Type 25c50.

De zaak voor iedere doe-het-zelver

Voor al uw

5 december-geschenken
groot of klein
moet u bij

F/A7/F:
JE MAAKT HFT MFT F IYFT /JE MAAKT HET MET FIXET

BARGNDSGN
Zutphenseweg 15, Vorden - Telefoon (0575) 55 21 59

zijn



een echte delicatesse
en dat proefje !

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

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18
VORDEN
TEL (0575) 55 13 84
DREIUMME31-33
WARNSVELD
TEL (0575) 57 15 28

CCVsysteem, kaliber 4,5 mm (.177)
Diabolo

Snel laad systeem
CO2-powersysteem,
8-schots magazijn

f 350,-

steeds doeltreffend!
jacht- en wapenwinkel
Vorden

Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden • Tel (0575) 55127^WFax (0575) 551272

Voor

AlltO: verkoop, onderhoud, reparatie

RijWiel: verkoop, verhuur, reparatie Aut0''riiwlel' en taxjbedrijf

en groepsvervoer:

lein Brinke
Zutphenseweg 85
7251 DJ Vorden, tel.: (0575) 55 12 56

* sierbestrating
-k tuinhout
-k bielzen
* tankstation
* brandstoffenhandel

Ruurloseweg 45-47
Vorden
Tel. (0575) 55 12 17

Enkweg 3
Vorden
Tel. (0575) 55 18 11

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden

Telefoon (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Wist ii...
dat Sint Nicolaas bijna

alle cadeautjes
koopt bij Foto Wi Hem ie n?

Zetfe de kerst- en nieuwjaarfkaartet}
heeft fo(f «ff besteld voor zijn vrienden

in Spanje.

20 f Vorden - W (0575) 55 2 12 ^gef loten

G.H. Vaags vof
Bureau voor ontwerp en bouwadvisering

e 26, 7251 XW Vorden telefoon (0575) 551787 telefax (0575) 553744

Het adres voor eer^joede voorbereiding
en begeleiding va(Kw

nieuwbouw

verbouwprojecten

restauratie en renovatieplannen

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gege-

ven.
Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval over-
gelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen
voor de kwaliteit van uw drukwerk.

•

Wij ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0576) 651010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@waovers.nl - ISDN 557370



Opnieuw
«

lampionoptocht
voor jeugdige Pieten

Op vrijdagavond 3 december wordt er een lampionoptocht
georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar die zich verkleed en

geschminkt hebben als Zwarte Piet.
Voor de Pieten die het leukst verkleed zijn worden prijzen
beschikbaar gesteld terwijl elke deelnemer ook nog een

verrassing ontvangt.

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

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

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

Verzamelen op het schoolplein achter de o.l.s. Kerkstraat waar
dan de jurering plaatsvindt. Vanaf 18.15 uur verzamelen.

Om 18.45 uur vertrekt de lampionoptoclfmet als route:
o.l.s. - Kerkstraat - Burg. Galleestraat - ttt Wiemelink -

De Boonk - Zutphenseweg - Dorpsstraat - Stationsweg -
Molenweg - Insulindelaan - Kerkst^t - o.l.s.

Doe allemaal mee!
Des te meer plezier.

Langs de route kan ook volop genoten
worden van een kleurrijk schouwspel

De Sint Nicolaasoptocht
vol verrassingen!

Speciaal voor de
schoolgaande jeugd

9ff
«
„ *»

Dit jaar zal er tijdens de route door
het dorp één stopplaats zijn waar

Sint Nicolaas verrassingen uitdeelt.
o ° o

Wij vertelfen Alleen tiiefwaar, maar:
om een surprise te krijgen
moeten jullie wel meelopen

met Sint Nicolaas!

- e/i

Bestel vooral tijdig,
dan is uw keuze het grootst

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

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

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaarten
naar uw wensen.

Neem voot informatie hierover contact met ons op.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

ZUTPHEN:

ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA
ISDN 0575 544327 - E-MAIL: wevodruk@weevers.nl

Sinterklaas haalt de beste pepernoten, staven,
letters, marsepein en al dat andere
sinterklaas-lekkers natuurlijk bij de bakker.

Kom daarom op 20 november om je schoen te zetten
in onze winkel.
Als je op 27 november je schoen weer komt halen,
zit er een verrassing in.
Heb je in ieder geval één cadeautje.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



De allerlaatste Sint
van eze d i z ^ :

Maak er iets van,
begin bij uw

Banketbakker

Burg. Galleestraat 6, Vorden
Telefoon 55 17 50

Cm slimme Tiei, verg&i *BruHA Hiei!

Cadeautlps
Youp van't Hek, Zaterdag 15,00
Youp van 't Hek, Terugblik 49,95
Het aanzien van een millennium 34,90
Snoecks 2000 27,50
Rolling Stones 89,00
Annie M.G. Schmidt, Harrie Bannink
Ja zuster, nee zuster
leesboek, liedboek, 2 cd's en meezing-cd 149,00

Aan het hof, R. Meyer 34,90
Nieuwe Baantjer, nr. 52 18,90
Het verhaal gaat, deel 3, N. ter Linden 39,50

Vorden'99 29,50
Achterhoekse almanak 7,90
Enkhuizer almanak 7,50
Achterhoekse spreukenkalender 2000 19,50

Pennenset Genius in luxe cadeaubox, 4-delig 9,95

Otj'e, video deel 1 t/m 4 per stuk 29,95

Diverse kalenders en agenda's 2000
A. Geddes, kalender 26,95
A. Geddes, zakagenda 17,95
A. Geddes, bureau-agenda 29,95

Rien Poortvliet, natuurkalender 32,50

Peter van Straaten, agenda
Peter van Straaten, wandkalender
Peter, van Straaten, zeurkalender

Diverse scheurkalenders

24,50
24,50
27,50

vanaf 19,50

Kunstkalenders o.a. Michelangelo, Mauritshuis, Rembrandt-
huis, Van Gogh, Chagall, Monet, Tunisreise, Gauguin,
Cezanne, Joods Historisch Huis, The State Russian Museum,
Rijksmuseum, Klimt, Renoir, etc. p*̂

€Mstimm* Vitt rtrg&t "Br*** niet! ~ j

brunatr
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 553100
Telefoon postkantoor (0575) 551311

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

h LJ i <d v e r-g t n

Zowel voor dames als heren

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. (0575) 55 14 23

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

VORDEN heeft een grote

Sint Nicolaasactie
van 18 november tot en met 4 december 1999

VORDEN heeft een extra hoofdprijs van

f 50O,-
aan waardebonnen

"S" VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen
«5T VORDEN brengt uw

gewonnen prijzen thuis
"S" VORDEN heeft wel 65 zaten met een1 ^B/

breed assortiment
i én voor iedere beurs 9

GS" VORDEN geeft u een

persoonlijke bediening
B^ VORDEN heeft 'n centrum met ruime

parkeergelegenheden

WAAROM DAN NIET UW INKOPEN

VORD

VAN Z BURG
& VISSE

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON (0575) 55 15 31

Uw vertrouwde adres in Vorden
NVM
MAKELAAR
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