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Restauratiecommissie kerk Vierakker organiseert op vrijdag 15 december:

Groot restauratieconcert

Verschijning

eind 2000
Weekblad Contact komt

eind 2000 iedere week bij u
in de bus.

Voor het aanleveren van
berichten en advertenties

verzoeken wij met de
volgende tijden voor

aanlevering rekening te
houden.

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

woensdag 20 december
voor 12.00 uur.

Edities Ruurlo en Vorden
voor week 52:
copy inleveren

donderdag 21 december
voor 12.00 uur.

Contact verschijnt in deze
week op 28 december.

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

woensdag 27 december
voor 12.00 uur.

Edities Ruurlo en Vorden
voor week 1:
copy inleveren

donderdag 28 december
voor 12.00 uur.

De redactie

In dit
WEEKBLAD

CONTACT
is bijgesloten

31 arden 2000

De restauratie-commissie van
de St.Willibrorduskerk in Vier-
akker zit niet stil. Er is hard
gewerkt aan het vinden van
zoveel mogelijk mooie manieren
om geld in te zamelen voor de
restauratie van de kerk. De
commissie is momenteel druk
bezig met de laatste hand te
leggen aan het groot restauratie
concert, dat a.s. vrijdag, 15 de-
cember, gehouden zal worden
in de kerk in Vierakker.

Maar liefst 3 koren zullen zich deze
avond van hun beste kant laten
horen. Het Vordens Mannenkoor
zal onder leiding van dirigent
Frank Knikkink de sterren van de
hemel zingen met 7 kerstliederen,
waaronder het prachtige 'O Jesu-
lein süss' van Johannes Sebastiaan
Bach.
Het Eibergs Mannenkoor is te gast
met dirigent Emile Engel. Het koor
brengt naast 3 kerstliederen een
gevarieerd repertoir met onder
meer liederen van Dimitri S.
Bortnjanski en Leos Janacek. Het
jongste koorlid, Ole Niening, 13
jaar, zal een solo zingen.
Het St. Willibrorduskoor Vierakker
sluit deze prachtige en sfeervolle
avond af. Hoogtepunt van het op-
treden zal het verwachte optreden
zijn van de eigen pastoor van
Vierakker, pastoor Zweers.

De avond begint om 19.30 uur. De
kerk is open vanaf 19.00 uur. Deze
muzikale avond is een prachtige
manier om in de kerstsfeer te komen.
Om de prijs hoeft men het niet te
laten. De toegang is inclusief een
heerlijk kopje koffie in het naast
de kerk gelegen Ludgerusgebouw.

Behalve het concert heeft de
commissie nog iets unieks in petto.
De commissie heeft schitterende
kaarten van de unieke gebrand-
schilderde ramen en van de beelden
in de kerk laten maken. Drukkerij
Weevers heeft overuren gemaakt
om van deze kaarten werkelijk iets
speciaals te maken. Deze kaarten

Oliebollenactie
Concordia afgelast
In verband met het overlijden
van erelid de heer J. Böhmer van
muziekvereniging Concordia,
heeft het bestuur besloten om
de voor het afgelopen weekend
geplande oliebollenactie geheel
af te gelasten.
Begin volgend jaar zal worden
bezien of de actie alsnog zal
worden gehouden.

Prof. dr. Anne van
der Meiden preekt
in Wichmond
Hij is emeritus hoogleraar aan de
Universiteit van Utrecht, theoloog,
bekend communicatiedeskundige
en gaat op zondagmorgen 17
december voor in de Nederlands
Hervormde kerk in Wichmond.
We hebben het over prof. dr. Anne
van der Meiden, ook vertaler van
de bijbel in het Twents. Beschikbaar
is al het Nieje Testament met De
Veer Evangelies en de Haandelingen
van de Apostels. Grote kans dat u
prof. van der Meide wel eens op de
televisie hebt gezien.

Als communicatiedeskundige wordt
geregeld zijn mening gevraagd als
het gaat om de public relations
van de kerk. Van der Meiden is
stellig in zijn overtuiging dat de
kerk meer naar buiten moet treden
bv. doordat de dominee in huis-
aan-huis blaadjes een column
schrijft of iets voor de lokale radio/
televisie doet.

Om te zien hoe deze communica-
tiedeskundige en theoloog zelf
voorgaat in de eredienst, kan men
naar Wichmond komen.

zullen, naast de andere restauratie
artikelen, voor en na het concert
te koop zijn:

De kaarten zijn overigens ook nu
al verkrijgbaar bij diverse winkels
in de regio: Bruna en Sueters
in Vorden, Jansen in Vierakker,
Garantmarkt in Wichmond en
Hetty's Winkel van Sinkel in Baak.

Winterwandeling Wildenborch:

Op de kop af 700 deelnemers
Geen 699, geen 701 maar op de
kop af 700 deelnemers, afgelo-
pen zondagmiddag tijdens de
winterwandeling in de Wilden-
borch. Zondagmorgen zag het
er allemaal niet positief uit.

Een druilerig weertje, dus was het
verwachtingspatroon qua deelna-
me bij de organisatie niet erg hoog
gespannen. Bovendien stonden er
in de regio meer wandelingen op
het programma, zoals bijvoor-
beeld in de Veldhoek. En dan uit-
eindelijk zoveel deelnemers!
Het was overigens het tiende ach-
tereenvolgende jaar dat er in het
buurtschap Wildenborch een
wandeltocht werd gehouden. De
deelnemers konden kiezen uit
twee afstanden te weten zeven of
veertien kilometer. Onderweg
snert en Glühwein. Het ging er bij
de wandelaars in als koek. Hoewel
hier en daar wat modderig toch

een route waar het goed wandelen
was. Drukke tijden voor de mid-
winterhoornblazers uit Ruurlo en
Lochem. Zij stonden tijdens de
route hier en daar opgesteld om de
notoire klanken door de bossen te
blazen. "Vandaag in de Wilden-
borch, volgende week op de kerst-
markt in Vorden, in Zwiep in Bar-
chem. Gedurende de gehele
maand december blazen we alle
weekenden meerdere keren.

En dan uiteraard specifiek op
Oudejaarsavond. Dat vind ik veel
mooier dan het afsteken van vuur-
werk", zo vertelde een der hoorn-
blazers tussen de "bedrijven door".
De deelnemers uit "den vreemde"
die dit instrument voor het eerst
hoorden, vonden het allemaal
hoogst interessant. En de wande
laars uit de omgeving, zij genoten
optimaal van de totale "combinatie".
Net zoals de afgelopen tien jaren!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17december 10.00 uur ds. M. Beitier, H. Avondmaal; 19.00 uur
Kerstsamenzang Raad van Kerken m.m.v. Cantemus Domino en Inter-
christ.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 december 10.00 uur prof. dr. A. van der Meiden, Nijverdal.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 december 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur Kerst-
samenzang Raad van Kerken in de Ned. Hervormde kerk, m.m.v.
Interchrist en Cantemus Domino.

R.K kerk Vorden
Zondag 17 december 10.00 uur boeteviering, volkszang.
R.K kerk Vierakker
Zaterdag 16 december 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 17 december 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
17-18 december H. Jaspers, Zutphen, telefoon 0575-527080.

Weekenddienst huisartsen
16-17 december G .H. Sten-inga. Schoolstraat 9, telefoon 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 bellen (zonder
afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
16-17 december].], de Kruijf, Vorden, tel. 0575-553372. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
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 héle dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het 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-
chcm, tel. 0900-8844, fax 0573-299298.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463,
Steunpiïnt Winterswijk tel. O 543-531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, teL 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y.Roelofs 0575441942.

Diëtist e/na tuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767,

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14,00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
TeJ. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personejialarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafcltie-dek-'je info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.

: 553405. ;y; .v-" ' ' - - - • ' • • - • . ' • r • • • - • : ) : :

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,
tel553405. : : ,-; : n.;; i ; ; : : , , : : . ' , • • . . : - . ' , . " . : \ } \ : . • ' • ' :

:

i Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur m hobbyruimte van het Dprpscentrum, Raadhuisstraat 6v
Infb/aanmejden via de SWOV, teL 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.v.Q.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen, mformatie bij de SWQV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99

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

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel, 0575452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 090O-8844

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

• LET OP! In 2001 gaan we
voortaan om 10.00 uur open.
Zaterdags tussen de middag
gewoon open. Wereldwinkel
Vorden

• Clubtentoonstelling PKV
Vorden in zaal De Herberg.
Te bezichtigen zijn ruim 350
dieren waaronder hoenders,
sierduiven, cavia's en konijnen.
Openingstijden: vrijdag 15 de-
cember 20.30 tot 22.00 uur;
zaterdag 16 december 10.00
t/m 21.00 uur; zondag 17 de-
cember 10.30 t/m 16.30 uur.
Toegang gratis

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

• LET OP! In 2001 gaan we
voortaan om 10.00 uur open.
Zaterdags tussen de middag
gewoon open. Wereldwinkel
Vorden

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

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

• Clubshow PKV Vorden in
zaal De Herberg. Zaterdag 16
december: 10.00 uur 'Kind en
Dier'; 11.30 t/m 16.30 uur de
caviabaan (altijd prijs). Toe-
gang gratis

• Te huur: kerstmankos-
tuums. Tel. 0573-452801

• Te koop: kerstbomen.
Brandenborgweg 10, Vorden,
tel. 0575-556775

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

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

• Clubshow PKV Vorden in
zaal De Herberg. Zondag 17
december gratis schminken
voor kinderen van 14.00 t/m
16.00 uur. Toegang gratis

• Te koop: jonge hennen aan
de leg. Tel. 0573-451505

• Te koop: kerstbomen
blauwspar en groene. Ruurlo-
seweg 87, Kranenburg, tel.
0575-556935

• Bent u wellicht degene die
mij kan helpen aan zelfstandi-
ge woonruimte in (of in de
wijde) omgeving van Vorden?
Aanwijzing huurprijs ± f 800,-.
Zo ja, dan ontvang ik graag uw
reactie. Maria, postbus 17,
7250 AA Vorden

• Pure Aloe Vera producten
voor in- en uitwendig gebruik.
Jannie Nijkamp, Lochemseweg
10a, Warnsveld, tel. 0575-
521316 of 553632

• Op 2 januari zijn we geslo-
ten. Wereldwinkel Vorden

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

• Gery Groot Zwaaftink met
Scrooge & Marley in Theater
Onder de Molen, zaterdag 16
december om 20.00 uur en
zondag 17 december om 15.00
uur. Volwassenen f 20,- en
kinderen tot 15 jaar f 10,-. Re-
serveren via 0575-556987 of
b.g.g. 553402

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

AANBIEDING:
diverse soorten tegels,

ook restantpartijen!
Tevens diverse

bouwmaterialen en sanitair
voordelig te koop

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

woensdag 27, donderdag 28
en vrijdag 29 december.

Bouwbedrijf Bruggink
Molenweg 11, Heelweg,
telefoon 0315-242929

Koopsom-aftrek 2000?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor het beste rendement

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

50 jaar?
Huur een opblaasbare

Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,-

per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m

f 50,- per dag.

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant * RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Kerstvlaai
95

groot

4 *klein j jm

;

Ananasvlaai

Kerststolletjes
lekker rijk gevuld

Elke donderdag

5 broden vanaf 13.45

Diverse kerstspecialiteiten

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

De echte groenteman
maakt het u deze week

aemakkeliik

298
heerlijke appel;
ELSmR ZACHT-ZUUR
iVzktlo

vitaminekogertjes:
SPRUfFEN GROOT OF KLEIN! /) Q
500 gram l éL 7

deel ze maar uit/val vitamines:
ctfMENTiNE MANDARIJNEN AQQ
20 voor nr7w

298
NIEUW:

AVOCADO SALADE
200 gram

alleen even opwarmen:

STAMPPOT NAAR KEUZE AQQ
500 gram 'T 7 O

vers gesneden:
GROENE KOOL
vers van het mes, 500 gram 179

vol vitamines en pure gezondheid O O O
200 gram «.7 O

Misschien wel
de beste zaak
van Nederland

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraot 3 • Vorden

Telefoon 0575-551617
Aanbiedingen week 50



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Timo

30 november 2000.

Hij weegt 2960 gram en is 46
cm lang.

Peter en Nienke
Wentink

Middenweg 28
7255 WT Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-465246

Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Ruth

Zij is geboren op 2 december
2000.

Paul en Marijke
Harmens-v.d. Brink
Ivo

Loolaan 28
7261 HT Ruurlo
Telefoon 0573-451146

Langs deze weg wil ik ieder-
een bedanken die mijn 50e
verjaardag tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

Marinus

G.H. Sterringa
huisarts

20 t/m
29 december
geen praktijk

Voor patiënten met de
letter A t/m K

wordt waargenomen
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 552432

Voor patiënten met de
letter L t/m Z

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

Prinses Christinalaan 18
tel. 551678

20 december wordt de
praktijk alleen door

dr. Dagevos
waargenomen

Loopt uw koopsom pol is af?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een optimaal resultaat

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

- . * • . - . * • * • • — * . * • . . • > • • • » » • • • • » * • • » • • • • * • » -.«.* .»•••«*•<»••••••«

Op vrijdag 22 december 2000 om 10.00
uur gaan trouwen

Hans den Bakker en Anja Loman

in het gemeentehuis te Steenderen.

De kerkelijke inzegening zal om 11.00 uur
plaatsvinden in de Nederlands Hervormde
kerk te Steenderen.

U bent van harte welkom op onze recep-
tie van 16.00 tot 18.00 uur in partycentrum
De Usselhoeve, ingang zaal 1, Eekstraat
15 te Doesburg.

Toverstraat 16a
7223 LP Baak

'^ « . - » - * * * « . « . • » * > * • > * « •* «. •**.-*•.•..»•*»•»•*.*.••.••.*•*• «•* ••••••-•^-•.•.••••.^

Op 16 december 2000 zijn wij

Jan en Riet Vruggink-Pardijs

25 jaar getrouwd.

Samen met onze kinderen, familie, buren
en vrienden willen wij dit graag vieren.

Wij nodigen u uit op zaterdag 23 decem-
ber 2000 op onze receptie van 14.30 tot
16.00 uur in café-restaurant De Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

't Riethuis
Riethuisweg 4
7251 RC Vorden

•
A

Op 19 december 2000 zijn wij

Evert & Marian

25 jaar getrouwd.

Samen met onze kinderen nodigen wij u
uit op de receptie D.V. 19 december a.s.
van 16.30 to 18.00 uur bij Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Evert en Marian Kroesbergen
Hermen en Johanneke
Jolanda
Michiel
Mark
Lydia

Zutphenseweg 94
7251 DR Vorden

De mooiste bloemen worden het eerst geplukt...

Het is niet te begrijpen dat Wilma niet meer bij ons is.
In de vroege avond van 3 december kwam er onge-
wild een einde aan het leven van onze lieve dochter,
zus en vriendin

WILMA GERDINA RUESINK

* 7 september 1981 t 3 december 2000

Gerrit en Bertha
Marian
Sandra
Jeroen

De Heurne 18
7255 CL Hengelo (Gld.)

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

In de vroege ochtend van 5 december overleed, na
een werkzaam leven, vol liefde en zorg, onze lieve
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

HENDRIKA JOHANNA
SMEENK-WUESTENENK

SINDS 27 FEBRUARI 1980 WEDUWE VAN ZWIER SMEENK

* 17 juni 1905 t 5 december 2000

Diepenveen: Gerard Smeenk
Tine S meen k-Bronswij k
Ingrid en Ronald

Olivier
Karin en Bert

Arnhem: Annie Smeenk

Utrecht: Zwier Smeenk
Sieglinde Smeenk-de Rooy
Sanne

Apeldoorn: Willy Berndsen-Smeenk
Henk Berndsen
Piet Hein en Saskia
G ijs

Onze bijzondere dank gaat uit naar het personeel van
woon- en zorgcentrum de Wehme voor de liefdevolle
verzorging van onze moeder.

Correspondentieadres:
A.G.J. Smeenk
Kluizeweg 230, 6815 EJ Arnhem

De begrafenis heeft op 8 december
plaatsgevonden.

t En toen opeens stond onze wereld even stil;
deze zal ook nooit meer dezelfde zijn.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat onverwacht is
overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en
opa

JOSEPHUS JOHANNES BÖHMER

JOOS

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: Riek Böhmer-Bouwman

Meddo:

Zutphen:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Ann Vos-Böhmer
Chris Vos

Jos Luth-Böhmer
Renzo Luth

Hans Böhmer
Xaveria Böhmer-Uffing

Roy, Jeff

Ron Böhmer
Jolanda Lubbers

5 december 2000

Prins Bernhardweg 16
7251 EH Vorden

De begrafenis heeft inmiddels
plaatsgevonden.

,. . ............... ....

JOOS
Wat zullen we je missen.

Je vrienden,
Ap, Fried
Willie en Minie

Op 5 december jl. overleed plotseling onze sportvriend

JO BÖHMER

Wij wensen Riek en de kinderen veel sterkte.

Recreanten volleybalclub
'55+ woensdagmorgen'

Heden ontvingen wij het bericht dat plotseling is over-
leden

JO BÖHMER
ERELID EN TROMBONIST

Zijn jarenlange inzet voor de vereniging zal ons voor-
beeld blijven.

Wij wensen de familie veel sterkte dit verlies te dragen.

Bestuur, leiding en leden
muziekvereniging Concordia

In verband met het overlijden van de heer J. Böhmer is
de voor 8 en 9 december geplande

OLIEBOLLENACTIE
GEHEEL AFGELAST

Wij vertrouwen op uw begrip in deze situatie.

Muziekvereniging Concordia

"Ik ben een man van een dag,
maar die kan 1000 dagen duren.
Als je daarover hebt nagedacht,
ben je niet bang meer."

Op bijna 93-jarige leeftijd is vredig thuis overleden

WILLEM GEORGE JAN
VAN DEN BERGH

* 21 december 1907 t 9 december 2000

LG.M. van den Bergh-van der Sijs

Cockie en Ad van den Berg-van den Bergh
Tessa, Guillaume en Bibi

Helma en Wim Stapper-van den Bergh
Olivier, Alice, Roland, Suzanne en Dennis

Astrid en Victor van Asma-van den Bergh
Hanna, Bert, Mara en Sybren

Dr. W.C.H. Staringstraat 12
7251 AL Vorden

De avondwake is dinsdag 12 december om 19.00 uur
in de St. Willibrorduskerk te Wichmond, Vierakker-
sestraatweg 33.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.

Woensdag 13 december is in genoemde kerk om
11.00 uur de plechtige uitvaartdienst, waarna de be-
grafenis op het kerkhof bij de kerk zal plaatsvinden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Kijk voor
meer nieuws

op;



Op 10 december 2000 is op 77-jarige leeftijd geheel
onverwacht overleden onze lieve moeder en oma

HENNY REMMELINK
WEDUWE VAN WILLEM BAKKER

OPRICHTSTER VAN HOTEL BAKKER

"Dienstbaar en gastvrij zijn, was haar leven."

Geesteren: H.A. de Haan-Bakker
A.H. de Haan
Henrieke en Patrick
Gerda en Arend

Vorden: K. Bakker
E.D. Bakker-Doorenbos
Liesbeth en Jeroen
Will en Paul

7251 EK Vorden, 10 december 2000
Insulindelaan 2

Moeder is thuis, er is gelegenheid tot afscheid nemen
op woensdag 13 december en donderdag 14 decem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 15 decem-
ber om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na afloop van de begrafenis willen wij u graag uitno-
digen bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Met verdriet geven wij kennis van het overlijden van

HENNY BAKKER-REMMELINK
OPRICHTSTER EN OUD-DIRECTRICE VAN HOTEL BAKKER

TE VORDEN

Alle medewerkers
Hotel-Restaurant
Catering en Koetsenverhuur

Vorden, 10 december 2000

Voor wie leeft in eenvoud
is het leven eenvoudig.

Na een korte periode van ziekte is toch nog plotseling
van ons heengegaan, mijn lieve zoon, onze broer, zwa-
ger en oom

MARINUS DOORNINK

* Vorden,
25 november 1948

t Zutphen,
10 december 2000

H. Doornink t
M.J. Doornink-Dijkman

J.C.J. Doornink t
G.G.W. Doornink-Kruisselbrink
Maryette t
Gerard en Carol

C.J. Bleumink-Doornink
G.J. Bleumink

G.J. Doornink t
G. Wijnands-Doornink
J. Wijnands
Henk en Corrina

H. Doornink

Van Lennepweg 4
7251 J N Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen don-
derdag 14 december van 19.00 tot 19.30 uur in het uit-
vaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie vindt
plaats vrijdag 15 december om 13.30 uur in Cremato-
rium Twente, Usselerrietweg 40 te Usselo (aula west).

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

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan
een fijne buurjongen

MARINUS DOORNINK

in de leeftijd van 52 jaar.

Joh. Weenk en Irma

Vorden, 10 december 2000

Carpe Diem

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip
voor ons en anderen geven wij u kennis van het over-
lijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en
broer

JAN HENDRIK KUYPERS
JAN

op de leeftijd van 72 jaar.

Henny Kuypers-Klumpert

Elly

Marian en Herbert
Marieke, Else, Eufriede

Hans en Marianne
Edwin, Martin

Anja en Herm Jan
Den/se, Jacqueline, Estelle

Rikie en Johan

7 december 2000

Margrietlaan 14
7251 AV Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Kerstgroepen in de Antoniuskerk
te Kranenburg

tot zaterdag 30 december elke vrijdag, zaterdag en
zondag en op dinsdag 26 december steeds van

12.00 tot 17.00 uur.

Extra openstelling: dinsdag 19 en
woensdag 27 december van 19.00 tot 21.30 uur

Ook voor
Vorden geldt:

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

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

f40,-
f40,-

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

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

Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers vóór 13 januari 2001

o
£. Betalen per bank of giro vóór 13 januari 2001 (u ontvangt geen acceptgirokaart)

Betaalt u na 13 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
f 6,- administratie- en incassokosten bij.

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

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

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

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

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

Banken: Rabobank
ABN-AMRO
SA/S bank
Postbank

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

ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
EMAIL; INFOÖWEEVERS.NL - ISDN (0676) 666678

M H l l N

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

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening

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



voor uw

Verre vakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Reurlse
Winterdag
zondag 17 december

11.00 - 17.00 uur
De Luifel en

De Tapperij en
centrum Ruurlo

Een gezellig dagje uit.
Toegang gratis

Kom en ga mee
naar het feest
der f eesten!

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg

Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk

Suselbeek

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

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

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b

7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290

Fax 0315-298800

BOSMAN
•OROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en
Kwekerlj

KERST-
BOMEN
IN
SOORTEN
groot en klein van
eigen kwekerij

Bij aankoop van
een boom:

gratis
kerstgroen
(zolang de voorraad strekt)

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

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

VLAAI VAN DE WEEK:

CarameMaai f 10,00
mlï ml^ ml'* ^fc ̂ fc ̂ tl• I " /\ " M" /\* "I" "I"

Appeldriehoeken f 1,50

Kerstkransjes vernieuwd
met roomboter en amandelspijs

250 gram f 5,50

ZATERDAG:

10 gesneden harde mini-
broodjes + 5 mini croissants

samen voor f 5,00

******
Komt u een hertellijst ophalen

voor de kerst?

>>*
""*• tt.
v--8&. £&

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Eppink^^Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Dag en nacht bereikbaar

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

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

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

stoffen • DMC-garen

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

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Lekker tussen de
feestdagen doorvvr\ c? .• •>.

rauwkostsalade,
100 gr.

gekruid gehakt
1 kg

8

leverkaas,
100 gr.

snijworst,
100 gr.

kipfilet,
500 gr.

gebraden rosbief,
100 gr.

Muiderslotje,
700 gr.

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

Q98

149

798

2

1

8

29

98

Mensen die elektronisch
sparen op de bankpas,
laat uw punten dan over-
zetten op de nieuwe

Keurslager Pas

IN DIVERSE SOORTEN

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG

HALFMAN BV
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461424

Kerstcadeau!
• baby • kinderen • dieren • jongeren
• familiefotografie

zondag
17 december
is onze fotostudio geopend van 11.00 tot 16.00 uur

Bel voor een afspraak • Telefoon 0575-462386
Spalstraat 10, Hengelo (Gld.)

HAN s TE MM I N K
L-

DECEMBER

VOOR ALLE KLANTEN EEN
DECO HOME KALENDER

HOME

GRATIS

HARMSEN
Zelhemseweg 21
(bedrijventerrein 'Hengelo')
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

Onze openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-18.00 uur

Volop
parkeergelegenheid

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



EMEENTE B ULLETIN ORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vonten
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

J? (GEMEENTEHUIS GESL TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW
Tussen Kerst en oud en nieuw is het gemeentehuis gesloten.

PENSTELLING/SLUITING BURGERZAKEN

De afdeling burgerzaken is op woensdag 27 december en op vrijdag 29
december van 8.30 tot 9.30 uur geopend voor aangifte van geboorte en
overlijden. Woensdagmiddag 31 januari en op l februari 2001 is burger-
zaken gesloten voor de installatie van nieuwe programmatuur. Op 2
februari 2001 is burgerzaken om die reden alleen geopend van 10.30 uur
tot 11.30 uur voor aangifte van geboorte en overlijden.

3-
jf lEUWJAARSRECEPTIE DINSDAG 2 JANUARI 2001

Op 2 januari 2001 houdt het gemeentebestuur een Nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in het gemeentehuis kasteel
Vorden.

EGEN GROENE CONTAINER OP 27 DECEMBER 2OOO

In plaats van op dinsdag 26 december 2000 kunt u de groene container
op woensdag 27 december 2001 op de gebruikelijke tijd aan de weg zetten.

NZAMELEN KERSTBOMEN

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

NTWERP 3E PARTIËLE HERZIENING STREEPLAN GELD.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang
van 13 december 2000 tot en met 17 januari 2001, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt een ontwerp van de derde partiële herziening
van het Streekplan Gelderland 1996. Deze herziening verwoordt het
ruimtelijk beleid voor Gelderland voor de plaatsing van windturbines.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen
indienen bij gedeputeerde staten van Gelderland, afdeling Ruimtelijke
Ordening, postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Ingevolge artikel 4a lid 5 van
de wet op de Ruimtelijke Ordening worden belanghebbenden en degenen
die tijdig hun bedenkingen hebben ingebracht in de gelegenheid gesteld
tot een gedachtenwisseling. Deze gedachtenwisseling vindt plaats op
donderdag 25 januari 2001 van 18.00 tot 20.00 uur in het Huis der Pro-
vincie, Markt 11 te Arnhem.

EKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf
woensdag 13 december 2000 voor een ieder bij de sector Middelen
(kasteel) kostenloos ter inzage ligt de:
A. Verordening rioolrechten 2001;
B. Rechtenverordening 2001

De Verordening rioolrechten 2001 en de Rechtenverordening 2001 zijn
vastgesteld bij besluiten van de raad van de gemeente Vorden van 31
oktober 2000 respectievelijk 28 november 2000. De besluiten treden in
werking met ingang van 21 december 2000. De bekendmaking heeft
plaatsgevonden door opneming van de besluiten op 13 december 2000
in het register "Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en
mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastingen". Een ieder
kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van de besluiten.

Ad. A.: In de Verordening rioolrechten 2001 is het tarief voor 2001 gewijzigd.
Ad. B.: De tarieven in de Rechtenverordening zijn verhoogd met de jaar-
lijkse prijsstijging van 3%. Daarnaast zijn een aantal onderdelen in de
tarieventabel gewijzigd door de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening.

JTLSTAAN BIJ DE REMWEG VAN EEN AUTO

Er komen in Nederland steeds meer 30 km/u gebieden binnen de be-
bouwde kom. En dat is niet voor niets. In woongebieden en nabij scholen
is een snelheid van 50 km/uur veel te hoog. Heeft u namelijk enig idee
hoe lang het duurt voordat u stilstaat als er plotseling een kind over-
steekt? En hoeveel meters u al hebt afgelegd in de tijd die u nodig heeft
om te reageren?

Voordat u het gevaar ziet, uw voet van het gaspedaal haalt en het rem-
pedaal volledig indrukt, verstrijkt er al gauw één seconde. In de meest
gunstige omstandigheden (droog weer en goede banden) bent u dan al 14
meter verder. Om de auto dan van een snelheid van 50 km/u volledig tot
stilstand te brengen bent u nog eens 12 meter verder. In totaal dus 26
meter. Meet u dat maar eens uit!

Als u 30 km/uur rijdt heeft u (inclusief reactietijd) ruim 12 meter nodig
om te stoppen. U staat bij deze snelheid dus 14 meter eerder stil dan bij
50 km/u. Dat kan het verschil zijn tussen wel of geen ongeval. Houdt u
zich daarom aan de snelheid. Want die limieten, echt, ze zijn zo gek nog
niet.

REMWEG BIJ VERSCHILLENDE SNELHEDEN
Snelheid

30 km/uur
50 km/uur
80 km/uur

120 km/uur

sec. reactietijd
8 meter

14 meter
22 meter
33 meter

Afgelegde meters na één
Remweg
4,5 meter

12,0 meter
31,0 meter
79,5 meter

Stopafstand
12,5 meter
26,0 meter
53,0 meter

102,5 meter

E BROMMER OP DE RIJBAAN

Eenjaar geleden is de brommer verhuisd naar de rijbaan. Hoewel het nog
te vroeg is voor definitieve uitspraken over de effecten van de maatregel,
geven de eerste ongevallengegevens een gunstig beeld.

Hieronder zetten we alle veranderingen nog eens voor u op een rij:
- sinds 15 december 1999 geldt een nieuwe verkeersregel voor brommers
- bromfietsers moeten bij dit bord

naar de rijbaan
- bromfietsers moeten bij dit bord

op het fiets/bromfietspad
- brommers mogen voortaan niet meer op de fietsstrook
- op gelijkwaardige kruisingen hebben brommers van rechts (nog) geen

voorrang, dit gaat veranderen per l mei 2001
- snorfietsers rijden overal op het fietspad of op het fiets/bromfietspad
- de maximumsnelheid voor brommers blijft hetzelfde: 30 kilometer

per uur binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur buiten de
bebouwde kom

- brommers op de rijbaan halen niet meer rechts in maar links.

IJDEUJKE AFSLUITING DOORWEEKTE ZANDWEGEN

In verband met de doorweekte toestand van enkele zandwegen sluiten
burgemeester en wethouders met ingang van vrijdag 8 december 2000
de volgende wegen tijdelijk af voor voertuigen, ruiters en geleiders van
rij- of trekdieren of vee:
- de Bekmansdijk, tussen de Schuttestraat en de Kostedeweg, met uitzon-

dering van bestemmingsverkeer
- de Enzerinckweg, tussen de Wildenborchseweg en de Hamelandweg;
- de Reeoordweg, tussen de Wientjesvoortseweg en huisnummer 6;
- het onverharde deel van de Waarlerweg.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de fietspaden langs deze
wegen.

OUWAANVRAAG

plaats aanvrager inhoud datum ontvangst
het Wiemelink 7 G.J. Pelgrum vergroten woning 01-12-2000
Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 15 december 2000 tot en met 19 januari 2001
ter inzageeen melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid
1) van: C.W.V. Medo-Ruurlo, Onsteinseweg 2, 7251 ML Vorden, voor het
veranderen van een inrichting, op het perceel Onsteinseweg 2 te Vorden.

ERGUNNINGEN

Bouwen
plaats
Overweg l
de Leuke l

aanvrager
A. van Eijk
T.C. van Dorsten

Ündeselaak 11, HJ. Rietman
Wichmond

inhoud
bouwen bergruimte
tijdelijk plaatsen
twee verblijfsunits
bouwen bergruimte

vrijstelling
situering
bestemming

Kappen
plaats
Raadhuisstraat 24
de Horsterkamp 7

aanvrager
JAG. Reintjes
A. Berends

Brandenborchweg 7 J. Weenk

inhoud
vellen 6 fijnsparren
rooien l tulpeboom
vellen l eik

Schoolhuisweg LH. Wiltink vellen 23 populieren

herplantplicht

l inlandse eik
(maat 8-10)
23 populieren
(maat 8-10)

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt
u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.



E WETHOUDER ENHETMILIEU

Wethouder Dorien Muiderije ten voeten uit: enthousiast wijst ze naar de solitaire boom bij haar in de achtertuin
en de fruitbomen iets verderop bij haar buren.

Natuur en landschap is geen vreemd terrein voor de wethouder. Naast het feit dat ze in het buitengebied woont,
is ze binnen het college van B en W verantwoordelijk voor het Landschapsbeleidsplan.

Hierin wordt onder andere de landschappelijke waarde van solitaire bomen onderstreept.
Enerzijds vanwege het visuele aspect en anderzijds zijn ze een schuilplaats voor vogels als ze aangevallen worden.
Ook worden solitaire bomen door insecten gebruikt om een bepaalde afstand te overbruggen.

Zo ziet u maar weer: ook wethouder Muiderije heeft het beste met het milieu voor.
Niet alleen op het gemeentehuis maar ook bij haar in de achtertuin. En dat is minstens zo belangrijk!

ATTENBESTRIJDING
m

Per l januari 2001 stopt de gemeente met de rattenbestrijding. Als u last heeft van ratten moet u zelf een par-
ticulier bedrijf inschakelen voor het bestrijden van ratten of zelf maatregelen treffen.

TATIONSWEG OP 13 DECEMBER 2OOO AFGESLOTEN

In verband met takelwerkzaamheden is de Stationsweg tussen de Eendracht
en de Enkweg op woensdag 13 december 2000 afgesloten voor alle verkeer.

BëwaaK uw papier voor dé
oud papier mzamelitig

d« 3e zaterdag in de maand, 16 decomber.
hii.ill ii i-i Ynn'ifT'.s M.ii;ne:'.kot.i!' inij papk-r of. in VVmion

de voorlaatste zaterdag van de maand, 23 december,
h.ïr.li mii/u'.'k\ (.'ionigiiij', luKi) |.xipii..-r op in Vk'ViJkkwen
Wjc.lMiic.nd. Td. iTv-- M 10 .M.

o voorlaatste zaterdag van de maand, 23 december,
,wil ' R.:i?ti [.Mi.iii.-r iip m !<r,i;U'rib;iri'.. ToLiÜvüi 53 3" ól.

Doe uw papier in ieder
nooit in plastic zaUkenü

Zet uw papier bijtijds

aan de weg.

Doe uw papier in ecri
niet te grote doos,
of doe er een touwtje
om heen.
Zorg ervoor dot het
papier niet weg
kon waaien.

Uw popier levert da
inzamelaars gal d op
dat ze goed kunnen
gebruiken voor iiun
activiteiten.
A/s u oud papier in d<>
gri/ie container gooit,
goot het naar de
verbrandingsoven.
D/t kost de

gemeenschap ge/d.

Actie voor inwoners van Vorden

KOOPZONDAG
17 DECEMBER

HENGELO GLD
WINKELS OPEN VAN 11 tot 17 UUR

de verbinding tussen 'OudVorden'
en het Vorden van de toekomst
Zo zou je het boek 'Vorden '99' kunnen noemen.
Het verleden herleeft in het boek 'Oud Vorden', de
toekomst in deze nieuwe eeuw is onbekend.
Daarom is het goed het portret te bewaren van ons
dorp zoals het nu is. Voor onszelf en voor onze kinderen want
niemand weet hoelang ons dorp nog in zijn huidige vorm zal
bestaan.
Vorden '99' staat boordevol interessante informatie over ons dorp
en telt meer dan 150 foto's in kleur en zwart/wit. Het toont grap-
pige tekeningen van de kinderen over 'hun liefste plekje' in Vor-

den. Hebt u het boek nog niet gekocht? Dan is
er nog één kans. Het kost maar f 29.50 en de
laatste ex. liggen bij Boekhandel Bruna en de
Openbare Bibliotheek, 't Is een passend kerstca-
deau aan 't eind van
deze bewogen eeuw.

een
Gazelle stadshybride
met de actie (7wrs-naen)

Kleine electrische
apparaten

^s? »!) \S5TSTt7fTr
J^MSBtfl?U-H feaf /F

Van 1 november tot 30 december 2000 kunt u
deze kleine electrische apparaten inleveren bij:

1 •A*p \
2. Super (/e Boer
3. Kadoshop Sueters

4. Welkoop

5. Barendsen

Bij deze
winkeliers
staan speciale
bakken voor
uw oude
apparaten.

Alle oude electrische

apparaten worden nu

gerecycled, ook de kleine.

DüS lever nu ook uw

versleten electrische ...

(accu)boormachine M

broodrooster il

calculator ü

haorföhn 11

kruimeldief M

scheerapporaat l

strijkijzer ü

...in.

Gooi ze nooit meer in

uw grijze container!

Voor elk ingeleverd apparaat krijgt u een
deelnameformulu M
Er zijn twee Gazcllc stadshybride fietsen
te winnen: 1c trekking 30 november

2c trekking 30 december

ALLEEN apparaten 'die in een
boodschappentas passen'

Voor de actie krijgen alle huishoudens in heel
Vorden gratis een boodschappentasje in de
brievenbus.

Voor meer informatie bel
de Afval-Informatic-Lijn van
Berkel Milieu:
tel 0575-545 646
bereikbaar van:
9.00-12.30 en 13.00-16.00 uur

berkel milieir

": • •• ;:" -; :• • : • ' • -:-:•: :•

DECEMBER

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

13 Welfare Kerstcontactmiddag
Wehme

13 N.B.V.P. kerstfeest
13 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
14 HVG Wildenborch kerstviering

14 Volksdansen de Wikke
15-16-17 PKV Clubtentoonstelling

de Herberg
17 Kranenburgs Belang kerstwan-

deltocht
18 HVG dorp kerstavond
18 Bridgeclub Vorden
19 Passage kerstavond
19 Kerstmiddag KBO
20 BZR Vorden Bridgeclub Dorps-

centrum
20 ANBO klootschieten bij 't Olde

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

turgie
27 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 Volksdansen de Wikke



Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 057^553403

XT/Ap T\c NJ Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur eh 's middags op afspraak.

Onde^bovenstaande titel verschijnt iedere maand in formatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
S Tl G H T I N G geeft de Stichting Welzijn Ou deren "Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
W E L Z I T N ouderenbeleid in hef algemeen,
O U D E R E N

COMPUTERCURSUS
De beginnerscursus en de cursus
internet zijn inmiddels weer afge-
sloten.
Bij voldoende deelname d.w.z., 10
deelnemers per cursus en ten min-
ste 2 groepen in één dagdeel, gaan
op dinsdag 23 januari nieuwe cur-
sussen van start met een nieuwe
docent.
U kunt zich nu reeds aanmelden
voor de cursus: kennismaken met
de computer , voor de Combinatie-
cursus Window's 98 en Word '97
of voor een cursus internet.. Af-
hankelijk van de opgave zal dan
bepaald worden welke cursus
doorgang kunnen vinden. Opgave
bij de SWOV, tel. 553404 of per fax
552828.

RIJVAARDIGHEIDSTEST
VOOR SENIOREN
Op 5 april 2001 organiseert de
Stichting Welzijn Ouderen i.s.m.
de plaatselijke rij-instructeurs,
Stichting 3VO en het COSBO weer
rijvaardigheidsritten voor 55-plus-
sers.
Om hieraan deel te nemen moet u
over een auto en een geldig rijbe-
wijs beschikken. Deze test is geen
rijexamen en er zijn geen conse
quenties aan verbonden. U maakt
samen met de rij-instructeur een

rit in uw eigen auto, waarbij geke-
ken wordt naar uw rijstijl en naar
uw kennis van de manier van de
verkeersregels. Na afloop zal de in-
structeur u wellicht een aantal
tips geven waarmee u uw manier
van rijden kunt verbeteren. Ook
wordt de theorie doorgenomen,
individueel of met de hele groep,
afhankelijk van het aantal deelne-
mers. De verkeersregels verande-
ren regelmatig en uit onderzoek
blijkt dat heel veel mensen niet
voldoende op de hoogte zijn van
de nieuwe regels, terwijl de kennis
die men vroeger heeft opgedaan
soms ook wel wat is weggezakt.
Deze test biedt een uitstekend mo-
gelijkheid om die kennis weer
eens bij te spijkeren.
U kunt zich nu reeds opgeven,
want alleen bij voldoende deelna-
me kunnen wij deze ritten organi-
seren. Voor opgave of meer infor-
matie kunt u terecht bij de SWOV,
tel 553405

HANDIG IN HUIS
Als je ouder wordt, krijg je soms
wat moeite met gewone dagelijkse
bezigheden, waarvoor je vroeger je
hand niet voor omdraaide. Met na-
me zaken waarvoor kracht in de
handen nodig is, zoals het open-
maken van potten of het tillen van

zware voorwerpen wordt lastiger.
Er zijn echter verschillende goede
hulpmaterialen in de handel. Zo
zijn er zgn. allesopeners waarmee
u potten en flessen van verschil-
lend formaat op eenvoudige wijze
kunt openen. Voor uw plantenpot-
ten, binnen of buiten die te zwaar
zijn om te verzetten, zijn er pla-
teaus met wieltjes, waarmee u ze
moeiteloos verplaatst.
Doet u boodschappen, sjouw dan
niet met zware tassen, maar ge-
bruik een boodschappenwagentje.
Voor het afgieten van aardappelen
of groenten kunt u een afgietdek-
sel gebruiken, dit kan op elke pan
geklemd worden en verkleint het
risico op brandwonden door het
kokende water aanzienlijk. Bij al
deze zaken geldt dat gemak de
mens dient. Door het u zelf zo ge
makkelijk mogelijk te maken,
kunt u zichzelf beter redden en
dat zorgt er weer voor dat u zo
lang mogelijk zelfstandig kunt
blijven.

OUDER WORDEN EN HET
GEHEUGEN
Bij het ouder worden gaan de ver-
schillende functies achteruit. Om
de krant te lezen hebben we een
bril nodig en horen doen we ook
niet meer zo scherp als in onze

jonge dagen. Toch schrikken oude-
ren het meest als ze merken dat ze
de zaken niet meer zo goed kun-
nen onthouden.
Maar iets vergeten of iets kwijt zijn
overkomt ook jongeren en een
briefje meenemen naar de super-
markt is heel gewoon, dus oude
ren hoeven zich daar zeker niet
voor te schamen. En als een bood-
schappenbriefje heel gewoon is,
waarom zou u dan niet een briefje
meenemen als u naar de dokter
gaat.
Thuis schrijft u in alle rust op wat
u wilt vragen en omdat alles op pa-
pier staat, kunt u rustig luisteren
naar de antwoorden die u krijgt.
Als er iets bijzonders aan de hand
is, is het heel verstandig om ie
mand mee te nemen, die samen
met u kan luisteren en vragen kan
stellen. Dat maakt dat u zich rusti-
ger voelt en daardoor zult u alles
wat gezegd wordt, beter horen en
begrijpen.
Om ongelukjes door vergeten te
voorkomen kunt u veiligheids-
maatregelen nemen, zoals altijd
het gas uitdraaien als de telefoon
of de deurbel gaat en een bran-
dende sigaret altijd in de asbak
leggen.
Denk ook eens aan een telefoon-
toestel dat de mogelijkheid biedt

om de belangrijkste telefoonnum-
mers te programmeren zodat u
met één druk op de knop de huis-
arts kunt bellen of andere hulp
kunt inroepen. U verkleint daar-
mee het risico dat u in tijd van
nood een verkeerd nummer belt.
Zorg voor een aantekenboekje en
een pen bij de telefoon, zo nodig
kunt u dan meteen iets opschrij-
ven. En als u weet dat u de volgen-
de dag een aantal zaken moet
doen, schrijf ze dan op voordat u
naar bed gaat. Dat geeft rust en de
kans dat u er 's nachts wakker van
wordt is dan veel kleiner.
Al deze tips zijn bestemd voor
mensen die zich zelf nog goed
kunnen redden en misschien
soms iets vergeten. Wanneer een
oudere echter moeite krijgt met
de gewone dagelijkse handelin-
gen, dan wordt het tijd om hulp te
zoeken.

TEKENEN/SCHILDEREN >-
VOOR OUDEREN
In januari 2001 begint op de
maandag weer een nieuwe teken-
schildercursus van 10 lessen . De
lessen zijn voor iedereen toegan-
kelijk dus zowel voor beginners als
de gevorderden. De kosten zijn af-
hankelijk van de grootte van de
groep (maximaal 12 personen). De
begeleiding is in handen van Rien
Overvelde en bij hem kunt u te
recht voor informatie, telefoon-
nummer 524734. Opgave zo spoe
dig mogelijk bij de Stichting Wel-
zijn Ouderen te Vorden, Nieuw-
stad 32 7251 AJ Vorden, telefoon-
nummer 553405 of faxnummer
552537.

In verband met de feestdagen
is ons kantoor gesloten
van 27 dec. tot 2 januari.

Parket,

tegels en haarden?

Ik vraag het

gewoon aan

BouwCenter."

U BENT TOE AAN EEN INGRIJPENDE VERANDERING IN

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

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

GEWOON AAN BOUWCENTER ECB. WIJ HEBBEN HET

PARKET, DE TEGELS EN DE HAARDEN DIE U ZOEKT.

BOVENDIEN WETEN ONZE MEDEWERKERS WAAR ZE OVER

PRATEN. TOT ZIENS IN ONZE SHOWROOM!

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

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

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



15 DECEMBER A.S. IS HET ZOVER!!!

Bouwbedrijf Rondeel-Groot Roessink
Vorden bv betrekt haar nieuwe pand op het Werkveld in Vorden.

Na bijna vier jaar samenwerken vanaf
verschillende locaties zullen de twee
bedrijven nu echt een eenheid vormen.

De panden aan de Ruurloseweg 42 en de
Hengeloseweg 9 krijgen een andere
bestemming. Netwerkweg 2 wordt het
nieuwe adres,

Het afgelopen halfjaar is er een prachtig
ruim pand verrezen met prima
werkplekken en van alle gemakken voorzien.

Tevens heeft Bennie Rondeel de

pensioen gerechtigde leeftijd

bereikt en wil u zijn opvolger, Henk

Roekevisch voorstellen, Met hen

kunt u napraten over het verleden

en de toekomst doornemen.

OPEN HUIS VAN 16.00 - 1S.30 UUR

Henk Groot Roessink is natuurlijk ook
aanwezig om terug te blikken en vooruit te kijken. Hij zal Bennie
Rondeel ondersteunen bij het afscheid en Henk Roekevisch
begeleiden naar de toekomst.

Bouwbedrijf Rondeel - Groot

Roessink Vorden bv heeft dus iets te

vieren.

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs

en nodigen u uit om met ons het

glas te heffen op de toekomst.

Bouwbedrijf Rondeel-Groot Roessink Vorden
Netwerkweg 2 tel. 0575-55 14 79
7251 KV Vorden fax 0575-55 31 89

MENSEN WAAR JE OP KUNT SOUWEN

GARANT
NVOB DAAR HOUW II- I5ITF.K MKI-!

Bouwbedrijf Rondeel - Groot Roessink Vorden bv maakt deel uit van de Dijkman bouwgroep

SCHOENMODE
Spittaalstraat 42 • Zutphen

Grote opruiming!
HERENSCHOENEN va.

DAMESSCHOENEN v.a.

DAMES LAARZEN va

KINDERSCHOENEN va.

KINDER LAARSJES va

DAMES/HEREN PANT. v.a.

f49,

f39,

f45,

f f9,-

135,-

Verder zijn alle merkschoenen sterk afgeprijsd:
• Jenny Verhulst
• Helioform
•Rleker
• Berkelmans
• Lomer
•Bottlsml
• Blemzo.

Zaterdag 16 december en zondag 17 december
Grote Kerstmarkt Spittaalstraat

Zie dan ook onze kramen met
ALLEEN MAAR KOOPJES.

er zn
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel.(0575)552749

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

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

U komt pas echt in de kerstsfeer
met ons ambachtelijk kerst-
assortiment op tafel
* Kerststaven
* Kerstkransen
* Kerstchocolade
* Weihnachtsstollen
* Diverse soorten kerstgebak

en hartige hapjes

Zaterdag 16 december hebben wij op de
Kerstmarkt een SPF.riAT.F KERSTAANBIEDING
voor u

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ

Mmmmmmm,
moetje horen ...

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

JIM HEERSINK
Haarmode
Bel effe: 0575 - 55 12 15

zutphenseweg 21 vorden



VIZIER OP VORPEN
Kerstdagen elke keer weer spannend voor eigenaren restaurant De Rotonde:

Uitgebreide kaart voor kerstdiner

Vier gezellige Kerst bij

Restaurant DE ROTONDE

rï\
Kerkstraat 3- Vorden
telefoon 06-22806947
of 0575-551519

Voor het allermooiste

Onder de voorverkoopli]sfelfrw»i^ien
•"•s,

verloot ter waarde van'
N 59/551261

schildersbedrijf verfhandel Binnenschilder- en

BOERSTOE1 BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vonten, tel.: (0676) 66 16 67 Maak HU d/VdSt 860 d f Spraak Om de

komende winter uw interieur weer
. een perfecte uitstraling te geven,

De fCHILDtR Cn n/e/tand anclerf l uiteraard met Winterschilderpremie.

Bij ons bent u aan het
juiste adres voor uw uiterlijke
verzorging.
Zowel voor dames als heren.

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. 0575-551423

Schoonheidssalon Tel. 0575-552033
e? rx:; H i j i <d v e t~ g i n g

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Riuirloseweg 64, 7251 LV Vorden • Tel. 0575-556289

Voor de lekkerste ambachtelijk gebakken pannenkoek van de
Achterhoek!

feestjes • recepties • vergaderingen • buffetten

gecertificeerde drukker uit Vorden
bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0675) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0676) 555678

het échte plaatselijke
weekblad

De kerstdagen zijn elke keer
weer spannend voor Anneke
van Rossum en Hans Poort.
"Aan de ene kant weetje precies
wat er gaat gebeuren", zegt An-
neke van Rossum. "Wij sturen
onze gasten namelijk van tevo-
ren een kaart op. In de keuken
kom je daardoor eigenlijk
nooit voor verrassingen te
staan. Toch zijn die kerstdagen
altijd weer bijzonder. De ver-
wachtingen van de mensen zijn
anders en dat zorgt ervoor dat
je op dat soort dagen net even
dag beetje extra moet bieden".

Dit is het derde jaar dat restaurant
De Rotonde het kerstdiner van te
voren naar de gasten opstuurt.
"Voor ons geeft dat een stuk rust in
de keuken", zegt Anneke van Ros-
sum. "Je kunt je op die manier voor
honderd procent op het koken con-
centreren". Ook de gasten blijken
er geen enkele moeite mee te heb-
ben dat ze hun kerstmenu al van te
voren moeten doorgeven. "De
meeste mensen weten vaak toch al
wel wat ze gaan eten", legt Hans
Poort uit.Daar komt nog eens bij
datje bij restaurant De Rotonde uit
een veel uitgebreidere kaart kunt
kiezen dan bij sommige restau-
rants waar je met de kerst dan wel
a la carte kunt eten maar waar de
menukaart heel beperkt is. Op het
kerstmenu bij De Rotonde staan
maar liefst negen verschillende
voorgerechten, tien hoofdgerech-
ten en zeven nagerechten. Anneke
van Rossum en Hans Poort hebben
bij het samenstellen van de kerst-
kaart heel nadrukkelijk rekening
gehouden met een breed publiek.
"De mensen kunnen hier terecht
voor vlees, vis, wild maar ook vege
tarisch behoort tot de mogelij khe
den".
Een blik op de menukaart doet je
gelijk watertanden. Wat dacht u
van gebakken gamba's, carpaccio,
gerookte zalm of mosterdsoep als
voorgerecht. Ook de hoofdgerech-
ten mogen niet onvermeld blijven.
Naast een varkenshaas of biefstuk

van de haas kunt u bijvoorbeeld
kiezen voor een hazenbout, meer-
valfilet of vegetarische notenballe
tjes. En dat allemaal geserveerd
met gebakken aardappelen en
warme groenten. Anneke van Ros-
sum: "En voor de salades kunnen
de gasten terecht bij onze salade
bar". Voor de echte liefhebbers
doen we ten slotte nog even een
greep uit de zeven nagerechten.
Wat dacht u van een vruchtensor-
bet, Dame Blanche of gewoon vers
fruit!
Wie met de kerst bij De Rotonde
wil eten dient van tevoren te reser-
veren. Het restaurant is op beide
dagen geopend. "Op Eerste Kerst-
dag houden wij zowel een middag-
als een avondzitting", legt Hans
Poort uit. "In de praktijk betekent
dit dus dat de eerste gasten rond
half twee arriveren en dat de twee
de lichting zo rond half zes aan ta-
fel gaat. Op Tweede Kerstdag be
ginnen we iets later. Zo rond een
uur of vier 'middags."

KINDEREN
Sinds anderhalf jaar beschikt De
Rotonde over een kinder-restau-
rant. "Kerst is een echt familie
feest", aldus Anneke van Rossum.
"Dus ons kinder-restaurant Kids is
tijdens de kerst gewoon geopend".
Een familie kan dus ongestoord ge
nieten van een kerstdiner, terwijl
de kinderen eten in het naastgele
gen kinder-restaurant en zich daar
vermaken met allerlei spelletjes.
Vroeger was het voor een gezin met
kleine kinderen niet makkelijk om
uit eten te gaan. Wanneer gaan we
nou? Mogen we weer naar huis?,
zeiden de kinderen dan naar een
tijdje. Hans Poort: 'Tegenwoordig is
dat net andersom. Dan willen de
ouders op een gegeven moment
naar huis terwijl de kinderen nog
gewoon aan het spelen zijn en ab-
soluut niet weg willen". Restau-
rant-Bistro De Rotonde is gevestigd
aan de Kerkstraat 3 in Vorden. Voor
meer informatie en reserveringen
voor de kerst kan men bellen met
(0575) 55 15 19.

Evenementen Vorden
16 december: Kerstmarkt Vorden
15-16-17 december: Kerststallen expositie Kranenburg
22-23-24-27 december: Kerststallen expositie Kranenburg
2930 december: Kerststallen expositie Kranenburg

Info VW • Telefoon 0575-553222



Ruim kerstassortiment Bij Garden Master Vorden:

Garden Master in kerstsfeer

Eigenlijk is het voor Marieke
van der Logt en Gea Eggink van
Garden Master Vorden het hele
jaar kerst. In januari beginnen
zij namelijk al weer met het in-
kopen van de kerstspullen voor
het volgend jaar. "Half oktober
zijn we ook al begonnen met het
opbouwen van onze kerstshow.
Misschien een beetje vroeg
maar wij hebben die tijd wel no-
dig, wil je de zaak een beetje
leuk aankleden. Daarnaast heb-
ben we dit jaar onze kerstcolleo-
tie nog weer verder uitgebreid",
legt Marieke van der Logt uit.

Ze heeft niets teveel gezegd. De
winkel van Garden Master Vorden
aan de Ruurloseweg 65a is hele
maal omgetoverd in kerstsfeer. Je
kunt het zo gek niet bedenken of
Marieke van der Logt en Gea Eg-
gink verkopen het. Van kerstbomen
tot kerstboomdecoratie, van kaar-
sen tot kandelaars en van kerstbak-
jes tot kerststerren. Het tweetal
merkt gelijk als Sinterklaas het
land uit is. "Heel veel mensen gaan
meteen de volgende dag al aan de
slag met de kerst. Het wordt dan
ook met de dag drukker in de win-
kel". Het afgelopen jaar waren de
kerstkleuren bij Garden Master Vor-
den zilver en goud. "Ook dit jaar
hebben wij die kleuren weer aange-
houden", legt Marieke van der Logt
aan. "Alleen hebben we geprobeerd
met bruin, wijnrood, paars en roze
wat accenten aan te brengen". Voor
heel veel mensen is een kerstboom
met paarse of roze versierselen in
het begin best wel even wennen.
"Maar je moet het gewoon zien",
zegt ze. "In de winkel merken wij
dat ook wel. Zilver gecombineerd
met paars en goud gecombineerd
met rood lijkt in eerste instantie

heel erg gewaagd, maar als je het
ziet dan valt dat reuze mee. De re-
acties op de kleuren zijn in ieder ge-
val goed". Als we Marieke van der
Logt vragen waardoor ze zich bij de
samenstelling van de kleuren laat
inspireren hoeft ze niet lang na te
denken. "Gewoon goed je ogen
openhouden. Eigenüjk is het heel
simpel. Als je nu naar de mode kijkt
dan zie je dat de kleuren paars en
roze het heel goed doen in de kle
dingwinkels. Verder lezen wij na-
tuurlijk alle vakbladen en het aller-
belangrijkste is misschien nog wel
onze persoonlijke smaak. Want als
wij het niet mooi vinden, dan kun
je het natuurlijk heel moeilijk ver-
kopen". Opvallend is de grote col-
lectie kaarsen en kandelaars. Maar
ook de kerstballen zijn er in alle
soorten en maten. Niet alleen ron-
de maar ook kerstballen in kegel-
vorm. Ook degenen die geen tijd
hebben om zelf kerstbakjes te ma-
ken, zijn bij Garden Master aan het
juiste adres. Marieke van der Logt
en Gea Eggink hebben kerstbakjes
in vele soorten en maten en in di-
verse prijsklassen. Ook kerstbomen
zijn er volop. Hoewel de laatste tijd
weer steeds meer vraag is naar
kunstbomen vindt Marieke van der
Logt niet datje nu gelijk kunt spre-
ken van een trend. "Nee, want we
krijgen ook regelmatig mensen in
de winkel die helemaal zijn uitge-
keken op de kunstboom en dan
weer teruggaan naar een echte". In
verband met de kerstdagen houdt
Garden Master op 17 december
koopzondag. Verder staan Marieke
van der Logt en Gea Eggink op za-
terdag 16 december op de kerst-
markt in Vorden. Garden Master
Vorden is gevestigd aan de Ruurlo-
seweg 65a in Vorden, telefoon
(0575) 55 36 71.

\0-(

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: (0575) 55 36 71
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KERSTSTUKJES vanaf 7,50

GRAFTAKKEN vanaf 12,50

Elke 2e puzzel HALVE l RIJS actie geldig t/m 30 december

if Haal snel de vuurwerkkrant aan de kassa ̂

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

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

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN Chipknip

PR F/L
DE Fl ETSSPECIALIST

BLEU Ml NK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12, Vorden, tel. (0575) 551393

'n Gelukkig en gezond fietsjaar
Dat is onze nieuwjaarswens voor klan-
ten en zij die het misschien nog eens
worden. Fietsen is gezond voor je hele
body. Om fit te blijven. Er zijn gelukkig
fietsen genoeg.

Wij wensen u goede Kerstdagen.

idee

Hengeloseweg 14
7251 PE Vorden

Tel. 0575-554195

Geopend: woensdag t/m zondag
van 11.00-20.00 uur

v^i/ea idee
Eerste en Tweede Kerstdag devo^nnenkoeken van

GEOPEND
van 12.00-20.00 uur
(reserveren gewenst)

pannenkoeken a la carte

JE5EM
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden

Tel. 0575-553006
Beatrixplein 6
7031 M Wehl

Tel. 0314-681378

Marten:
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden

Telefoon 0575-551272
Fax 0575-551272

Alleen het beste is goed genoeg
4 MEINDL schoenen
4- breed assortiment
4 voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en GOROTEX
4 dus werkelijk 100% waterdicht
4 sta op MEINDL



oli tie varia GROEP

1 december:
In de nacht van donderdag 30 no-
vember op vrijdag l december is er
een personenauto ontvreemd bij
een garage aan de Lankhorster-
straat te Wichmond.

2 december:
In de nacht van vrijdag l decem-
ber op zaterdag 2 december zijn er
vernielingen gepleegd bij de peu-
terspeelzaal aan het Jebbink. Het
slot van de schuur werd gefor-
ceerd en het kinderspeelgoed dat
in de schuur lag werd voor de peu-
terspeelzaal teruggevonden.

Vandaag werd er door een bewo-
ner uit Dieren aangifte gedaan
van diefstal uit zijn personenauto.
Hij had zijn auto om, omstreeks
09.30 uur geparkeerd bij de voet-
balvereniging SV Vorden. Toen hij
om, omstreeks 12.00 uur bij zijn
auto terugkwam zag hij dat de
ruit van het portier vernield was.
Een autoradio/cassette/cd-speler is
uit de auto weggenomen.

Er vond vandaag een aanrijding
plaats tussen twee personenauto's
op de Dorpsstraat. Een bestuurder
uit Ruurlo reed met zijn personen-
auto op de Dorpsstraat in de rich-
ting van Ruurlo. Ter hoogte van de
Kerkstraat wilde hij een bus, die
stil stond, passeren. Op dit mo-
ment kwam er uit tegenovergestel-
de richting verkeer. De bestuurder
uit Ruurlo wilde op dat moment
achteruit rijden maar zag hierbij
een bestuurder uit Zutphen, die
met zijn personenauto achter hem
stond, niet. Een aanrijding tussen
beide voertuigen was niet te voor-
komen.

3 december:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats op de Baakseweg. Een be-
stuurder uit Steenderen reed met
haar personenauto op de Baakse-
weg gaan de in de richting van
Wichmond. Ze zag een vrachtauto
naderen en week uit naar rechts
om elkaar te passeren. Bij het naar
rechts rijden kwam zij met haar
voertuig van het wegdek af en
raakte met de wielen in de berm.
Hierna raakte ze de macht over
het stuur kwijt, waarna ze in aan-
rijding kwam met een boom-
stronk rechts van de rijbaan.

5 december:
Er werd vandaag een radarcontrole
gehouden tussen 17.10 en 19.00 uur
op de Zutphenseweg buiten de be-
bouwde kom. Aantal passanten,
1180, aantal overtredingen 70 stuks.
Hoogst gemeten snelheid was 118
km/uur waar 80 km/uur is toegestaan.

Tevens vond er vandaag een een-
zijdige aanrijding plaats op de par-
keerplaats bij de Aldi aan de
Zutphenseweg. Een bestuurder uit
Wichmond stond met zijn perso-
nenauto op de parkeerplaats bij de
Aldi met de voorzijde richting de
muur van de Aldi. Toen hij met
zijn auto achteruit wilde rijden,
schoot zijn auto plotseling vooruit
en kwam tot stilstand tegen de bo-
vengenoemde muur.

6 december:
Vanochtend werd er tussen 07.00
en 08.15 uur een fïetsverlichtings-
controle gehouden op de Zutphen-
seweg. Er werd dertien keer een
procesverbaal terzake het niet voe-
ren van verlichting uitgeschreven.

Er vond vandaag een aanrijding
plaats tussen een personenauto en
een bromfiets op de Hengelose-
weg. Een bestuurder uit Vorden
reed met zijn personenauto op de
Hengeloseweg komende uit de
richting van Vorden. Op een gege
ven moment wilde hij rechts af-
slaan. Hij liet hierbij de hem tege
moetkomende bestuurder uit Vor-
den met zijn bromfiets niet voor
gaan. Een aanrijding tussen beide
voertuigen was niet te voorkomen.

7 december:
Er werd vandaag een radarcontro-
le gehouden tussen 16.15 uur en
17.30 uur op de Baakseweg te
Wichmond buiten de bebouwde
kom. Aantal passanten, 220 stuks,
aantal overtredingen 15 stuks.
Hoogst gemeten snelheid.

Tevens werd er vandaag aangifte
gedaan door een bewoner uit
Wichmond van vernieling van zijn
personenauto. De achterruit van
de personenauto was vernield.

Gevonden voorwerpen:
horloge, armband en thermosfles.
Verloren voorwerpen:
mobiele telefoon en bos sleutels.

Weleda blijft meer
Wilde Rozen
brengen
Na al nieuwe introducties in het
najaar introduceert Weleda deze
winter nog een nieuw Wilde Ro-
zen-product: Wilde Rozen Crème-
bad. Wilde Rozen Crèmebad be-
staat uit een compositie van twee
verschillende rozensoorten. Ethe-
rische olie uit duizenden bloem-
blaadjes van de Marokkaanse Da-
mascus-roos zorgt voor de verfijn-
de geur van echte rozen. Terwijl de
wilde roos uit Chili, de Rosa mos-
queta, haar voedende rozenbottel-
olie aan dit bad schenkt en de
huid zacht maakt. Deze ideale
combinatie van rozengeur en ro-
zengevoel heeft een rustgevende
en regenerende werking op li-
chaam en geest.
Aan Weleda's badmelken worden
geen synthetische geur- en kleur-
stoffen toegevoegd, evenmin als
conserveringsmiddelen. De geur is
uitsluitend te danken aan de toe-
voeging van natuurlijke etheri-
sche oliën. De badmelken hebben
een witte of roomachtige kleur die
ontstaat door de natuurlijke zeep-
basis (verzeepte plantaardige olie)
en toevoeging van plantaardige
(etherische) oliën.
Ook de andere rozenproducten
van Weleda bevatten etherische
oliën van zowel de Damascus-roos
als de Rosa mosqueta. De Wilde
Rozen Hydraterende Crème is een

lichte hydraterende crème en de
Wilde Rozen Gezichtscrème geeft
een intensieve verzorging voor dag
en nacht. De Wilde Rozen Bodylo-
tion is een ideale verzorger en be-
schermer van de lichaamshuid die
uitdroogt door regelmatig baden
en douchen. De Wilde Rozenolie
maakt de lichaamshuid glad, soe
pel en fluwelig en de Rozen Plan-
tenzeep is een romig schuimende,
zacht geurende zeep die de li-
chaamshuid mild reinigt zonder
haar uit te drogen.
Leuk om cadeau te doen is Wele
da's Bad Cadeaudoos met zes mi-
niverpakkingen van Wilde Rozen
Crèmebad en vijf andere genees-
krachtige badmelken in één fraaie
geschenkverpakking. Ook ideaal
voor wie ze allemaal eens een tijd-
je wil kunnen uitproberen.

Sint Nicolaasactie VOV
Vierde trekking 6 december 2000

4e trekking 6 december 2000
Vleespakketten

1 Fam Wassink
2 Mombarg
3 Ten Elshof
4 A. Polman
5 Brouwer
6 Woreling
7 Blom
8 HJ. Groot Enserink
9 Fam. Huurneman
10 A. Eskes Mulder
11 H. Kolkman
12 M. Sterk
13 GJ. Berenpas
14 DJ. Regelink
15 Rekers

De Steege 14
Ruurlosewerg 68
Ruurlosewerg 55
Rozenstraat 10
Nieuwstad 23
Brinkerhof 46
Brinkerhof 94
Deldenseweg 13
Zutphenseweg 70
Deldenseweg 7a
De Stroet 17
Lindeseweg 33
Hekkelerdijk 14
Pastorieweg 23
Decanijeweg 5

Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo (gld)
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Hoofdprijs 10 waardebonnen t.w.v. F 50,00

1 J.OIthof Nijenhuis Hackforterweg 21
2 W.B. Hulshof Derksen Hoetinkhof 34
3 Jo Janssen Raadhuisstraat 8
4 A. Vroegindeweij Het Ham 6
5 Fam. Huurnink Leestenseweg 15
6 Ruben Bolink B.v. Hackfortweg 42
7 G. Schepers van Heeckerenstraat 10
8 HJ. Koop Lochemseweg 26a

9 Berenpas Mosselseweg 8
10 HseJaaltink Asterstraat 4

Wichmond
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vierakker
Vorden
Vorden
Warnsveld
(Warken)
Vorden
Hengelo (gld)

20 Mevr. Tragter
21 M.C. Godtschalk
22 J. Gosselink
23 Nicole Scharrenberg
24 Lindenschot
25 M. Schuppers
26 Rotgers
27 A. Stoffels
28 De Wilde
29 J.W.Mulderij
30 Richard + Ankie

Bargeman
31 H. Haggeman
32 JJ.Weenk
33 Jacobs
34 D. Ham
35 T. de Roos
36 G.Leunk
37 G. Ligtenbarg
38 E.P.van Ruller
39 H.Riefel
40 T. Meulenbrugge

De Delle 13
Kapelweg 3
De Banenkamp 10
Holtmaet 7
Enkweg 18
Almenseweg 9
Nieuwstad 4
Hamsveldsezijweg 4
Ambachtsweg 12
Steenderenseweg 10
Burg. Galleestraat 30

Dorpstraat 240
P.v.Vollenhovelaan
Biesterveld 33
De Laegte 5
Burg. Galleestraat 41
Galgengoorweg 15A
Hoetinkhof 122
Beatrixlaan 28
Hekkelerdijk 8
Heerlerweg 19

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo (gld)
Vorden

Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Lochem
Vorden
Vorden
Zutphen
Vierakker

Uitslag kleurwedstrijden

Verrassingpakketten

Leeftijd 2 t/m 4 jaar
1e Judith Wentink, Geesinkweg 9, 7231 RE Warnsveld, 3 jaar
2e Martijn Knoef, Burg. Galleestraat 28, 7251 EB Vorden, 2 jaar
3e lijmen Vlogman, Zutphenseweg 125, Vorden, 4 jaar

Leeftijd 5 t/m 7 jaar
1e Den Elterweg 108a, 7207 AB Zutphen, 5 jaar
2e Rosan Jansen, Steenderenseweg 8, 7255 KC Hengelo, 6 jaar
3e Merijn Vlogman, Zutphenseweg 125, Vorden, 7 jaar

1 Eikelboom
2 B. Visser
3 J.H. Voskamp v.d. B.
4 Niels Groot Jebbink
5 BJ. Bouwhuis
6 H. Olthof
7 R J. v. Overbeeke
8 Bannink
9 Tamboer
10 JAWesselink
11 A. Dejenkamp
12 V. Helden
13 J.Oonk
14 J. Peters
15 J. Ruiterkamp
16 MJ.TenHave
17 H.Waenink
18 M. Ringlever
19 F. Letterman

Het Eelmerink 7
Biesterveld 64
Larenseweg 4
Lindeseweg 18a
Doeschot 38
Brinkerhof 47
Het Jebbink 21
Prins Clauslaan 9
Brinkerhof 84
Hoetinkhof 41
Het Wekenstroo 9
Mulderskamp 3
Prins Clauslaan 1
Lindeselaak 17
Hoetinkhof 217
Ruurloseweg 32
Christinalaan 3
Insulindelaan 58
Oude Zutphenseweg 2

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Leeftijd 8 t/m 9 jaar
1e Arjan Knoef, Burg. Galleestraat 28, 7251 EB Vorden, 9 jaar
2e Ali Gorhbany, Tichelkuilen 38, 7206 BS Zutphen, 9 jaar
3e Karlijn Schipper, Tichelkuilen 200, 7206 BM Zutphen, 9 jaar

Leeftijd 10 t/m 12 jaar
1e Luca Vlogman, Zutphensenweg 125, Vorden, 10 jaar
2e Robin Schoonheyt, Lammershof 13, 7232 AT Warnsveld, 10 jaar
3e Nicole Schoemaker, Stationsweg 13, 7251 EL Vorden, 11 jaar

Uitslag puzzel

1e ƒ 100.00 B.G. Vlogman, Zwanevlot 257, 7206 CN Zutphen
2e ƒ 50,00 Gerzien Jansen, Almenseweg 32, Vorden
3e ƒ 25,00 Sloot, Burg. Galleestraat 42, Vorden

Prijzen kleurwedstrijd en puzzel zijn af te halen bij de Rabobank,
Zutphenseweg.

Heren DVO 4 in het nieuw

Bij aanvang van het volleybal-
seizoen werd het vierde heren
team van DVO in een nieuwe
outfit gestoken.

Uit handen van Dhr. H. Lubbers
namens "Lubbers wonen en sla-
pen" werden de kleurrijke trai-
ningspakken en het prachtige

wedstrijdtenue aan de spelers
overhandigd. De uitrusting werd
door de speler van DVO 4 in dank
aanvaard.

Naar verwachting zal deze outfit
de spelers extra motiveren om goe-
de sportieve prestaties in het veld
neer te zetten.

Op de foto staand v.l.nx: Dhr. H.
Lubbers (Lubbers wonen en sla-
pen), Reind-Jan Ellenkamp, Jeroen
Wisselink, André Jolink en Edwin
Doembeek.

Knielend v.l.n.r.: Ton van Dijk, Cle-
mens Geurtsen, Tim Geurtzen,
Denny Jolink en Chris van Dijk.



Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

Te koop gevraagd:
oude kerst(boom)

versiering

Verzamelhuis de Brink
Rijksstraatweg 35, Warnsveld,

tel. 0575-522919

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

verschillende soorten

K E R l O M E N

: SPIEGELENBERG
Oude Ziiiphenseweg 5ii,

Telefoon

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet Diensten

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleiding
Cursus PC voor beginners
- maandag 8 januari
cursus Internet basis
- woensdag 10 januari

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- dinsdag 19 december
- donderdag 18 januari
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
- donderdag 4 januari
Cursus Website-beheer
- vrijdag 15 december
- donderdag 11 januari
Cursus HTML-pro
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december
- dinsdag 30 januari

Meer info: www.prolink.nl

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

partner van A^B't:

•""""""""•

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl
Tel: 0575-441344

Speciale Kerstaanbieding

20 tot 50%
korting

op de gehele dames- en
herencollectie.

Niet afgeprijsde
artikelen

10% korting

Sterk afgeprijsde
rokken en broeken

nu 2 halen betalen

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-461235

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

Het

vraagt met spoed

BEZORGER/STER
voor

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

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

vergoeding

Inlichtingen: 0575-551969 / 0570-686429

Mini-kraan nodig?
Wij kunnen nu ook met een mini-kraan (op rups)
voor u werkzaamheden verrichten met diverse

bakken voor o.a. sleufgraven, tuinspitten
en nu ook een maaikorf voor slootmaaien en

afvoeren met een smalspoor multicar.

Tevens het adres voor de meest voorkomende
loonwerkzaam heden.

Dennendijk 6, 7231 RC Warnsveld-Zutphen
Tel. 0575-520645 • Fax 0575-573571

%VV.V.V.V.V.\SVVVVSVASSVAV%VVAVVV^VAVVAV.'.V.V

'6 van de Kerst '01

Gratis
JOS POEH PASTEIBAKJES

a 4 stuks bi] aankoop van 2 blikjes On RAG O UI

00

FOPPEN

GEROOKTE PALINGFILET
200 gram van 17,90 voor

99

COCA COLA
1,5 liter halen betalen

99

995

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

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

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

een

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

'Oude' lijfrentepolis?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een perfecte ombouw naar

het nieuwe belastingstelsel

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

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

Ochtendblad de Telegraaf
zoekt voor Vorden

enkele
bezorgers(sters)
voor 3 ochtenden per week
(donderdag t/m zaterdag).

Min. leeftijd 15 jaar.
Ouderen zijn zeer welkom.

De verdiensten zijn prima voor deze 3 ochtenden per
week en u zit er dus niet alle dagen aan vast!

Bovendien ontvangt u extra bonussen, regenkle-
ding, gratis krant van wakker Nederland en ... voor
de snelle beslisser een prima startpremie!

Interesse?

Bel voor inlichtingen
mevr. A. Winkels 0575-552886

Contactjes?
Hei cement

tussen
vraag en aanbod!



Schietvereniging Wichmond-Vierakker:

Raakt al 25 jaar Altijd Wat Wij (gaan door)

"We hebben elf leden en één
"slapend" lid. Als wij bij specia-
le gelegenheden een mannetje
tekort komen dan maken we
hem wakker", zo grapte voorzit-
ter J.W. Klein Kranenbarg van

* de schietvereniging RA.W. (
Raakt Altijd Wat) uit Wich-
mond/ Merakker. Tegelijkertijd
school achter deze woorden
van de voorzitter toch een tik-
keltje bezorgdheid.

Deze maand 25 jaar bestaan en zo
weinig leden. Dat geringe ledental
was voor de schietvereniging te
vens de reden om van een receptie
af te zien. Wel zullen de "schut-
ters" samen met hun partners een
gezellig "onder-onsje" organise-
ren. Onlangs zette wel een jubi-
leumconcours extra luister bij aan
het 25-jarig bestaan.
Al is de vereniging in ledental
klein, de harmonie is goed. Toen
wij op een woensdagavond naar
aanleiding van het jubileum in
het clubgebouw (café De Bosrand)
een afspraak hadden gemaakt met
voorzitter Klein Kranenbarg, wer-
den we verwelkomd door het "he-
le stel". Dat heeft een reden zo
werd ons verteld. "De ene helft
heeft een bestuursfunctie en de
andere helft een "bijna- functie".

~* Wanneer je zo weinig leden hebt,
betekent dat automatisch dat ie
dereen zijn handen uit de mou-
wen moet steken. Dat gebeurt dan
ook meerdere keren per jaar. Ten-
einde alles financieel rond te kun-
nen breien worden er acties ge
houden. ( De club draait namelijk
zonder subsidie. Zo is de club te
vinden op de jaarlijkse braderie,
terwijl op de kermis de dorpsgeno-
ten naar hartelust bij "RAW" kon-
den schieten.

Ook is het jaarlijkse stratentoer-
nooi een succes. Daar doen toch al
gauw zo'n 50 dames en heren aan
mee. RA.W hoopt hieruit wat
meer nieuwe leden te kunnen put-
ten. Onlangs hebben zich twee
nieuwe jeugdleden aangemeld.
Het streven is om door te groeien
naar zo'n 25 leden. "Zal wel moei-
lijk worden, want je ziet overal
juist een terugloop van leden", zo
zegt Klein Kranenbarg.
Biedt een fusie met een naburige
vereniging enig soelaas?, zo vroe
gen wij. Een duidelijk antwoord
uit de verschillende monden: "Dat
zien wij absoluut niet zitten"! De
argumentatie: "We hebben een
goed contact onder elkaar. De ge
zelligheidsfactor is voor ons heel
erg belangrijk". Dat blijkt ook tij-
dens de clubavonden, een bijna
honderd- procent opkomst.
RAW is aangesloten bij S.V. "Oost
Gelderland". Behalve de competi-
tie ( een aparte zomer- en winter-
competitie) zijn er uitwisselingen
met de schietvereniging Wilden-
borch uit Vorden en met SH- 68 uit
Hummelo. Tevens wordt er jaar-
lijks aan een drietal concoursen
deelgenomen. In de onderlinge
competitie wordt gestreden om de
"Bosrandbokaal", die beschikbaar
is gesteld door de beheerder van
het Ludgerusgebouw.
Als je drie jaar achter elkaar wint,
of vijf keer in totaal, mag je de be
ker houden. "Dat gebeurt niet
hoor, daar hebben we bepaalde
foefjes voor", zo verduidelijkte
voorzitter Klein Kranenbarg. De Ie
den zijn het er wel over eens dat
Alfons Holtslag de beste schutter
is. "Dat vertellen we hem niet
hoor", zo kregen we te horen! Er
wordt bij "RA.W" met een lucht-
geweer geschoten ( hoofdmoot),

terwijl ook enkele leden wel met
een luchtpistool schieten. Tijdens
een wedstrijd verschiet men veelal
zes kaarten ( 30 schoten in totaal).
De vereniging werd op 10 decem-
ber 1975 opgericht. Die avond
werd in het Ludgerusgebouw een "
Luchtbuks schietclub" opgericht.
Iedereen was het er over eens dat
de club een naam moest hebben.
B. Haggeman komt de eer toe de
naam RA.W. ("Raakt Altijd Wat")
bedacht te hebben. Het eerste be
stuur bestond uit J.G A Ras, voor-
zitter; Jhr. C.van Nispen tot Seven-
aer, erevoorzitter; AG. Nijenhuis,
secretaris en B. Haggeman, pen-
ningmeester.

De heer Ras bleek een vooruitstre
vend man. Hij had al een buks aan-
gekocht (uit de tweede hand). Het
eerste schot werd gelost op 7 janu-
ari 1976. De "gelukkige" was
Warnsvelds burgemeester Hoppe
rus Buma. Dit gebeurde met de
schietattributen van de schietver-
eniging SH- 68 uit Hummelo. Als
beloning voor deze gedenkwaardi-
ge gebeurtenis werd Hopperus Bu-
ma uitgeroepen tot erelid!

In februari 1977 sloot de schietver-
eniging zich aan bij S.V. "Oost Gel-
derland". Dat had als voordeel dat
er geschoten kon worden volgens
het daar geldende reglement. In
de loop der jaren heeft RAW tal
van bekers en medailles bijeen ge
schoten. In die beginjaren telde de
club 36 leden, waar men anno
2000 reuze jaloers op is. Het be
stuur van "Raakt Altijd Wat" be
staat thans uit: J.W. Klein Kranen-
barg, voorzitter; G. Holtslag.secre
taris; W. Zomer, penningmeester;
T. Hummelink vice voorzitter en
H. ter Vrugt, 2e secretaris.

Twee kerstvoorstelling Gery Groot Zwaaftink:

Scrooge & Marley
Op zaterdag 16 en zondag 17 de-
cember speelt Gery Groot
Zwaaftink in Theater onder de
Molen in Vorden opnieuw zijn
kerstvoorstelling "Scrooge &
Marley".

Dit is het wereldberoemde verhaal
van Charles Dickens over de gie
rige vrek Scrooge die in de kerst-
nacht bezoek krijgt van zijn over-
leden compagnon Marley. Deze
waarschuwt hem nadrukkelijk
om zijn leven te beteren. Om
Scrooge te helpen 'stuurt' Marley

hem drie geesten en wel de geest
van het verleden, het heden en het
toekomstig kerstfeest. Dit maakt
zo'n indruk op Scrooge dat hij zijn
leven veranderd en een totaal an-
der man wordt.
Deze voorstelling wordt alweer
voor de vierde keer in dit theater
opgevoerd. Na de vertelling zingt
Gery Groot Zwaaftink nog een
aantal liedjes die binnen de kerst-
sfeer passen. Hij wordt hierin bij-
gestaan door de muzikant Edwin
Voortman. Het Theater onder de
Molen is het enige theater in Ne

derland op zo'n locatie. Boven het
theater is nog het ouderwetse
maalwerk te bezichtigen. Het
theater is beroemd om zijn akoes-
tiek (een bekend theaterdirecteur
heeft eens verklaard dat het op-
weegt tegen de akoestiek van de
Stopera). Het theater is te vinden
in het buurtschap Linde (tussen
Vorden en Ruurlo) aan de lindese
weg 29. De voorstelling is geschikt
voor volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar. Het reserveren van
kaartjes is mogelijk via (0575) 55
69 87 en b.g.g. 55 34 02.

Aanstaande zaterdag de 16e de-
cember '00 zijn we van de partij
op de Kerstmarkt.

En zoals ik de vorige keer al zie,
doen wij min of meer de lampen
uit en de deur op slot. Want aan
het eind moet het knallen en daar
zorgen we voor. Maar voordat we
zelf aan de beurt zijn geeft onze
manager een solo-act weg rond
het kampvuur en ook haar stem is

niet mis. Zodra Hotel Bakker be
gint met de boerenkool met worst,
komt de Kerstman met onze appa-
ratuur het marktplein op. Als alles
voorzien is van prik dan geven we
hem van jetje want ook op de 16e
Mot 't Broezen.
En wie er meer van wil horen kan
op l januari terecht tegenover het
marktplein. Dan doe'w doar me
kaar 's aovunds de beste wensen.
Ajuu.

Kerstwandeltocht
Kranenburgs Belang
Zondagmiddag 17 december a.s.
wordt weer de kerstwandeltocht
gehouden. Er is een route van ca.
10 km uitgezet. Iedereen is van
harte welkom om mee te genieten
van de mooie omgeving en de
klanken van de midwinterhoorn-
blazers.
Ook de hond mag aangelijnd mee.
Voor een hartversterktje onderweg
wordt gezorgd.
De start is 's middags bij pannen-
koekrestaurant Kranenburg. Na af-
loop van de wandeling kunt u
deelnemen aan een heerlijk stam-
pottenbuffet bij pannenkoekres-
taurant Kranenburg. Voor opgaven
of informat ie kan men bellen tel.
556853 of 556432.

Doetinchems
Bachkoor zingt
kerstliederen
Zaterdag 16 december a.s. geeft
het Doetinchemse Bachkoor een
concert van ruim een uur waarin
oude en nieuwe kerstliederen zul-
len worden uitgevoerd o.a. van
Saint Saëns, Benjamin Britten en
Fauré.
Het koor wordt begeleid door or-
gel en harp. Het concert wordt ge
geven in de Antoniuskerk waar, zo-
als bekend, op dat moment een
tentoonstelling is ingericht van
kerstgroepen en -stallen. De fraaie
akoestiek van deze kerk zal zeker
zorgen voor een sfeervol concert.
Er zijn nog kaarten beschikbaar bij
het kantoor van de VW.

Geslaagd pleinfestijn Welkoop Vorden:

Welkoop komt met alternatief
voor ontbreken kaarsmakerij
Welkoop Vorden kan terug kij-
ken op een geslaagd pleinfes-
tijn. Vele mensen kwamen op
vrijdag 8 en zaterdag 9 decem-
ber een kijkje nemen op de
kerstshow van de Welkoop. He-
laas voor de kinderen gingen
de activiteiten van de kaarsen-
makerij niet door.

Wim en Gonny Weenk vinden het
erg vervelend dat zoveel kinderen
op de zaterdag voor niets naar de
winkel van de Welkoop zijn geko-
men. "Al gelijk om negen uur 's
ochtends stonden er al vijf kinde
ren die graag hun eigen dompel-
kaars wilden maken. Maar door
omstandigheden - waar wij hele
maal niets aan konden doen - ging
de activiteiten van de kaarsenma-

kerij niet door en moesten we die
dag alle kinderen teleurstellen.
Heel vervelend", blikt Gonny
Weenk terug.
Als goedmakertje voor de kinde
ren zal de Welkoop in de kerstva-
kantie voor de kinderen iets leuks
organiseren.

"De kan nu nog niet precies vertel-
len wat we voor de kinderen gaan
doen. Maar we zullen er wel alles
aan doen om met een leuk alter-
natief te komen. Dat zijn we haast
wel verplicht. Want we vinden het
heel vervelend zoals het afgelopen
zaterdag verlopen is", aldus Gonny
Weenk. De activiteit in de kerstva-
kantie zal door middel van een ad-
vertentie in Weekblad Contact
worden aangekondigd.

Oudheidkundige vereniging
"Oud-Vorden"
Donderdag 30 november was de
vereniging "Oud-Vorden" te
gast in St. Ludgerus in Wich-
mond-Vierakker.

Om wat meer bekendheid te krij-
gen in deze omgeving was voor de
ze locatie gekozen. Ondanks de
wat grotere afstand waren toch
veel Vordenaren naar St. Ludgerus
gekomen om te genieten van een

lezing over "Wasserburgen im
Munsterland".
De kasteelkenner bij uitstek, J. Ha-
renberg, kon bij zijn prachtige
dia's een boeiend verhaal houden.
Misschien had de belangstelling
uit Wichmond-Vierakker wat gro-
ter kunnen zijn. Maar er gaven
zich een aantal nieuwe leden op
en daarmee was het bestuur tevre
den.



* vraag naar di

Voor al uw winterse activiteiten:
nu bij ons, een zonnebril die bij u past!

Keuze uit diverse tinten glazen
en modieuze monturen.

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

, Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505 ,

HeSp
Andrea
en haar

vriendjes
opstaan!

Kinderen in Bolivia

staan op uit hun uitzichtloze

bestaan, dankzij de door

Kinderstem gesponsorde

kinderbrigades.

Help mee, steun Kinderstem!

Ja, Ik help kinderen opstaan.
Stuur mij informatie over
Kinderstem/Mensen in Nood.

Naam.

Postcode/plaats

Telefoon

E-mail.

Stuur deze bon in een ongefrankeerde
envelop naar: Kinderstem, Antwoord-
nummer 10820,2501 WB Den Haag

Facturen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

van de maand
ONEPOCKET-

VERING MATRAS

De kem van 250 pockelveren per m2
uw lichaam de juiste ondersteuning,

as Is afgedekt met een hoogwaardig
comfortschuim en een dikke laag zuivere
scheerwol. De stretchhoes is afneembaar
en chemisch te reinigen. Verkrijgbaar in
soepel en stevig ligcomfort. Dikte ± 2(3 cm.

9ÖX.2QÖ cm van ƒ 779-VOOr ƒ.599.-

140x200 cm van ƒ 1199.-
Voor ƒ 929.-

Leverbaar
in diverse rnaten

,, en extra long.

VAN 689.- VOOR

529.-
80 X 200 CM

LAMMERS
WOON W1NH ,

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden, Telefoon 0575-551421

RUNDERRIBLAPPEN

1 kg 10,00

RUNDERMUIS

1 kg 11,00

SCHOUDER-

KARBONADE 1 kg 6,95

3 BIEFSTUKJES

4E GRATIS 10,00

POULET OF HACHEE

VLEES 1 kg 10,00

Weekpakket vleeswaren

roogrZEEUWSSPEK 1,65

lOOgrROSBIEF 3,25

100 gr BOTERHAMWORST 1.40

6,30
NU VOOR Ifcs 4,95

BESTEL TIJDIG voor de
feestdagen uw feestelijk vlees.
Gourmetschotel met
7 specialiteiten voor slechts

p.p.

Elke week op de markt in Vorden UW Vakslager D l J KG RAAF

aanbieding zaterdag 16 december
eindejaarsopruiming v.a. f 1695,—

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

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

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

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

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

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

scroll muis, 15" digitale monitor.

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

www.compusystem.nl j

Opties: DVD f 195, - • 17" monitor f f50, - • cd-rewriter f 245, -

C elke za. 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960" )̂
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JE HAAKT BET MET FIXET

Doe het zelfzaak

Gereedschappen

Uzerwaren

Tuinmeubelen

Tuinmachines

Kachels

BAR€NDS€N
zoekt binnen het team enthousiaste

verkoper
fulltime

verkoper
parttime min. 20 uur

Bent u geïnteresseerd in één van deze functies,
richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan
Barendsen, Zutphenseweg 15,
7251 DG Vorden, telefoon 0575-551261

Tonny Jurziërfs
T j

AUTOSCHADE
STELBEDRUF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURUO

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

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

j„ hoort er steeds

meer van l

HO
SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00

LAG
RUURLO

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21 .OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

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

TEGELHANDEL

muller-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Extra kortingen
voor vroege vogels

Vanaf 7.00 uur hebben we
een heerlijk ontbijtbuffe?

korting kokorting
60% korting op zaterdagochtend om 7.00 uur

Lubbers Wonen & Slapen is zaterdag
16 december om 7.00 uur open.
We ruimen dan showroommodellen banken,
eethoeken. fauteuils, kasten, kleinmeubelen en
salontafels op onder het motto: "Wie vroeg
komt, krijgt de hoogste korting".

We beginnen met maar liefst
60% korting tussen 7.00 en 8.00 uur.
Daarna loopt de korting langzaam af tot 40%
na 9.00 uur. Dus zet zaterdag 16 december
de wekker en bepaal zélf uw voordeel.
Uitslapen kan zondag nog.

Wees er als de kippen bij... want op is op!
Bijvoorbeeld: Complete eethoek, ovaal, massief blank gepatineerd
Europees eiken, 180 x 115 cm met 4 Windsor stoelen en 2 Windsor
armstoelen. Normaal 5.275,- ^ l
Nu met 60% vroege-vogel-korting: Mm* l l

ALLE SHOWROOMMODELLEN WORDEN NOG VÓÓR DE KERST
GELEVERD. OOK OPSLAG VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK.

rs
wonen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Kerstfeest H
Luxe kandelaar

stijlvol kerst vieren
voor een

kleine prijs!!

Van12,95 voor
slechts.

Hang met
deze Masterstunl

uw kerstboom
vol voor een
hele scherpe prijs!!

o
van 14,95
voor...

Prachtige Oosterse
lantaarn voor
een optimale
sfeer in of
buitenshuis

VERLICHTING
grote keus

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

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



Walra-adviseuses 'delen hun weelde'
met QiniClowns en War Child
Het bericht dat hofleverancier
Walra BV uit Waalre medio 2001
gaat stoppen wegens perso-
neelsgebrek, heeft een lawine
aan reacties opgeleverd. Aan de
ene kant verdriet bij Adviseuses
en klanten, aan de andere kant
een lawine aan omzet.

Veel klanten willen nog eenmaal
goed inslaan en wachten niet op
de aanbiedingen. Ook de internet-
site www.Walra.nl wordt drukker
bezocht dan ooit. Allemaal men-
sen die nog eenmaal willen pro-
fiteren van de fijne linnengoed
kwaliteiten van Walra.

"DEEL DE WEELDE"
Nog een andere groep zal profite-
ren van de goede verkoopresulta-
ten. Walra-Adviseuses hebben zich
dit jaar ingezet voor het goede
doel in de actie "Deel de Weelde".

dviseuses mochten zelf een doel
uitkiezen, waaraan bij het behalen
van bepaalde omzetresultaten een
donatie zou worden gedaan. Veel
doelen hebben daarvan inmiddels
geprofiteerd, van kinderboerderij
tot Unicef.

Maar twee organisaties werden
wel heel goed bedeeld: War Child
en CliniClowns.

CHEQUES VAN ƒ 7.000,-
EN ƒ 20.000,-
War Child stelt zich ten doel het
leed van oorlogskinderen te ver-
zachten. Deze prachtige organisa-
tie ontving van Walra een cheque
van f 7.000,-. Maar de grootste che
que ging naar de Stichting Clini-
Clowns. Zij hebben als motto "la-
chen maakt gezond". In de wereld
van het ziekenhuis kom je als kind
heel wat tegen: de kinderarts, de

specialist, weer een onderzoek,
weer een nare prik. En dan, eens
per week, komen de CliniClowns.
Zij halen de kinderen even uit de
wereld van ziek zijn en laten ze
weer lachen. Als de cliniclowns
zijn geweest kunnen ze er weer
even tegen.
De meest succesvolle Adviseuses
van Walra kwamen op 29 novem-
ber bij elkaar in hotel Wientjes in
Zwolle, waar aan Karin, voormalig
bewoonster van het Big Brother-
huis en ambassadrice van deze
stichting, een cheque ter waarde
van ruim f 20.000,- werd overhan-
digd. Uit naam van de kinderen
bedankte Karin de Walra Adviseu-
ses heel hartelijk voor hun gewel-
dige inzet.
In deze regio was Walra Adviseuse
mevrouw Rita Asselman uit Bar-
chem, tel. 0573-441721 actief voor
dit goede doel!

Honderden bezoekers
in de Antoniuskerk Vorden
Het was een experiment voor
het bestuur van de Stichting
VKK: een tentoonstelling te or-
ganiseren gewijd aan kerststal-
len en -groepen uit alle delen
van de wereld. De vraag was of
er bij alle activiteiten rond de
kerstdagen die overal worden
gehouden wel voldoende be-
langstelling zou bestaan voor
deze expositie.

Het eerste weekend dat de kerk
voor dit doel was opengesteld
heeft duidelijk aangetoond dat dit
een goede greep was: vele honder-
den bezoekers stroomden vooral
op de zondag de kerk binnen. En
er werd volop genoten van de 125
vaak verrassend mooie kerstgroe-
pen, van de stemmige sfeer in de

kerk vol kerstklanken en van een
fraai klankbeeld over 'de geboorte
van de kerststal' dat werkelijk door
iedereen enthousiast werd beoor-
deeld. Met recht een schot in de
roos! Mede dank zij de medewer-
king van restaurant Schoenaker
die extra parkeermogelijkheden
bood en desgewenst kon zorgen
voor een feestelijke consumptie.
Het bestuur van de Stchting VKK
had namelijk het wijze besluit ge-
nomen van dit evenement geen
kerstmarkt te maken maar de aan-
dacht alleen te richten op de expo-
sitie.

Het ziet er naar uit dat deze spe
ciale tentoonstelling in de drie
weekenden die nog volgen zeker
meer dan 1500 bezoekers uit de

hele regio zal trekken. Dat heeft
één bezwaar: een te grote drukte
maakt het moeilijk rustig kennis
te nemen van al het moois dat hier
is te zien. Dat is de reden dat be-
sloten is de tentoonstelling een
tweetal avonden extra open te stel-
len speciaal voor de bewoners van
Vorden en directe omgeving. Bo-
vendien is het in de avond extra
aantrekkelijk de kerk te bezoeken
omdat dan de verlichte vitrines en
kerstgroepen zorgen voor veel ex-
tra sfeer.

De extra avonden dat de kerk
opengesteld zal worden zijn vast-
gesteld op dinsdag 19 december en
woensdag 27 december. In de ad-
vertentie in dit nummer worden
de openingstijden vermeld.

Reurlse
Winter-
dag

zondag
17 december
koopzondag
Van 11.00 tot
17.00 uur
in onze
showroom
te Ruurlo.

Alleen tijdens deze dag bij aankoop van een plankenvloer, laminaat- of kurk-
vloer een

GRATIS BIJPASSENDE ONDERVLOER
Graag tot ziens! De koffie staat klaar

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

Kerstshow bij Welkoop
Ruurlo
A.S. vrijdag en zaterdag 15 en 16 december is er een grootse Kerstshow
bij Welkoop Ruurlo aan de Krashof 10.

Er zijn tal van demonstraties met o.a. nieuwste trends van kerststuk-
jes maken en andere decoraties, dakpannen beschilderen in kerst-
sfeer, etc., etc.

Tijdens deze dagen kan men de kerstsfeer alvast proeven, onder het
genot van een kopje koffie met koek of een glas Glühwein.

(Zie de Kerstkrant),

Vroege vogels in Hengelo Gld
60% korting op kwaliteitsmeu-
belen
Lubbers Wonen & Slapen heeft za-
terdag 16 december een ludieke
actie.

De speciaalzaak in meubelen en
woningtextiel is dan namelijk al
vroeg geopend voor het publiek.

Vanaf woensdag is er de mogelijk-
heid om alvast een kijkje te nemen
zodat men zaterdag de slag kan
slaan.

Ontbijtbuffet
's Morgens vroeg zijn geselecteer-
de meubelen met maar liefst 60%
afgeprijsd. ledere bezoeker profi-
teert naast dit voordeel ook nog
van een gratis ontbijtbuffet.

Nog voor de kerst in huis
Alle afgeprijsde meubelen, klein-
meubelen, karpetten, etc. kunnen
voor de kerst geleverd worden. Op-
slag voor latere levering is uiter-
aard ook mogelijk.
(Zie ook de advertentie)

Waterschap Rijn en IJssel
informeert over Lozingenbesluit
Het Waterschap Rijn en IJssel
houdt samen met de GLTO vijf
informatiebijeenkomsten over
het Lozingenbesluit open teelt
en veehouderij. Toegelicht wordt
wat het besluit betekent voor
veehouderij, akkerbouw, boom-
teelt, fruitteelt bollenteelt, vol-
legrondsgroenteteelt en zomer-
bloementeelt.

Het waterschap is als kwaliteitsbe
heerder belast met de invoering
en het toezicht op de naleving van
dit rijksbesluit. Eén van de gevol-
gen is dat de Nederlandse boeren
en tuinders in hun bedrijfsvoering
te maken krijgen met teeltvrije zo-
nes en regelgeving voor directe lo-
zingen, zoals van bedrijven afko-
mend was- en spoelwater.

Uit onderzoeken naar de kwaliteit
van oppervlaktewater blijkt dat de
bestrijdingsmiddelen en meststof-
fen uit de landbouw een flinke
bron van vervuiling zijn. Het Lo-

zingenbesluit wordt dan ook ge
zien als stap naar schoner opper-
vlaktewater. Een goede uitvoering
van het Lozingenbesluit is dus van
belang, voor iedereen. Ook voor de
land- en tuinbouw. Vandaar de or-
ganisatie van de voorlichtingsbij-
eenkomsten over de inhoud van
het besluit en de gevolgen voor de^
bedrijfsvoering. Tijdens deze bij-*"
eenkomsten wordt uitgelegd wat
het waterschap van de boeren en
tuinders verwacht wat betreft
teeltvrije zones, het gebruik van
kantdoppen en de erfmaatrege
len. Omgekeerd komt ook aan de
orde wat de agrarische sector ten
aanzien van de uitvoering van het
Lozingenbesluit van het water-
schap mag verwachten.

De bijeenkomsten worden gehou-
den op: 13 december in Hotel Stet
geman - Laren (G); Café Rest. Ker-
kemeijer - Borculo en op 5 januari
in Zalencentrum De Liemershof -
Didam.

Clubshow PKV Vorden
De Pluimvee en Konijnenver-
eniging Vorden houdt van 15
t/m 17 december haar jaarlijkse
clubshow in zaal De Herberg te
Vorden. Ruim 350 dieren zijn
ingeschreven voor dit jaarlijkse
hoogtepunt van de vereniging.

Er is weer van alles te bezichtigen
tijdens de clubshow zoals; dwerg-
hoenders, grote hoenders, sierdui-
ven, cavia's en konijnen. De grote
verscheidenheid in grootte en
kleur is voor elke bezoeker zeer
boeiend om te zien. De show in De
Herberg is gratis toegankelijk voor
het publiek.

Op vrijdag 15 december zullen ze
ven keurmeesters de dieren kri-
tisch beoordelen op type, bouw,
kleur en conditie en dan van een
predikaat voorzien. Daarna zal er
in elke diergroep een kampioen
worden aangewezen. Enkele van
de ingezonden dieren hebben de
afgelopen maanden op diverse re-
gionale tentoonstellingen reeds
ereprijzen gewonnen, maar ook zij
worden opnieuw gekeurd.

Om de jeugd bij de sportfokkerij te
betrekken, wordt er evenals voor-
gaande jaren een wedstrijd gehou-
den voor kinderen en hun lieve*
lingsdier. Deze jongelui tussen de
vijf en veertien jaar komen zater-
dagmorgen 16 december met hun
dier naar De Herberg voor een
tweede beoordeling. Een paar we
ken geleden zijn de deelnemers al
aan huis bezocht door een des-
kundige jury. De jury let bij de
wedstrijd 'Kind en Dier' met name
op de omgang van het kind met
het dier en de verzorging. Tijdens
het bezoek aan huis heeft de jury
met name gelet op de huisvesting
van het dier.
Voor de zaterdagmiddag staat er
het volgende op de agenda; cavia-
baan voor kinderen (altijd prijs);
kinderen kunnen zich gratis laten
schminken.
Zondag 17 december is de laatste
kans om de dieren te bewonderen.
De leden van PKV Vorden zullen
vanaf dan weer alles in het werk
stellen om in 2001 een even zo
groot aantal dieren in te kunnen
zenden.



Drie maal 4O-jarige jubilarissen
bij Gems - Emsbroek

Van links naar rechts de heren Voskamp, Bruggink, Kasteel en Emsbroek.

Na eerder dit jaar drie vijfen-
twintig jarige jubilea te hebben
gevierd, waren het maar liefst
drie veertigjarige jubilarissen.
De heren Harrie Bruggink en
Henk Kasteel bij Gems metaal-
werken en Henk Voskamp Bij
Emsbroek installatietechniek.

. "De jongens Harrie Bruggink en
Henk Kasteel kwamen, toen ze een
jaar of 16 a 17 waren, solliciteren
in de zomer en konden toen direct
aan de slag in de apparatenbouw
en de draaierij. Hebben de tijd
meegemaakt dat je met één of
twee personen een heel apparaat
zelf maakte, van grondstof tot
eindproduct en je kunt ze nu dan
ook in alle afdelingen zien wer-
ken, want ze kunnen bijna alles,
vooral het voor een ander onmo-
gelijke. Zeker in de service, als een
nieuwe vinding in het begin niet

"zo geweldig uitpakte, was die ken-
nis onmisbaar om het toch tot een

goed einde te brengen", aldus di-
recteur J.W.Emsbroek.
"Henk Voskamp kwam als leerling
monteur ook als 17-jarige, maar
ging al snel cursussen volgen voor
de functie van technicus voor ver-
warming en luchtbehandeling.
Thans is Henk de nestor in een
groep van jonge technici en daar
vaak een vraagbaak of steun en
toeverlaat. Kent de vele utiliteits-
gebouwen in de regio op zijn
duimpje". De heer Emsbroek
prees de bedachtzame en door-
denkende werkwijze van Henk
Voskamp, "een eigenschap waarop
we al 40 jaar nu kunnen bouwen
en vertrouwen".
De heren Harrie Bruggink en
Henk Kasteel werden vervolgens
toegesproken door de chef werk-
plaats Frans Nijenhuis. Menig
anekdote werd opgehaald tot
groot vermaak van alle collega's
en de jubilarissen. "En een stel hè
Ie fijne collega's, waar ik altijd een

beroep op kan doen". Henk Vos-
kamp werd door twee collega's in
een soort conference toegespro-
ken, waarbij humor en een serieus
woord elkaar afwisselden. Ook
hier het slotwoord "we houden je
graag een tijd bij ons, want je bent
een prima collega voor ons".
Namens de personeelsvereniging
sprak de heer Joop Salarie de jubi-
larissen toe. Dankte met name
Henk Voskamp voor de vele jaren
dat hij de kas "uiterst zuinig" be-
heerde voor de personeelsvereni-
ging.

Namens de directie, medewerkers
en personeelsvereniging werden
bloemen en cheques aangeboden.
Als altijd werd ook deze viering af-
gesloten met een diner met jubila-
rissen en hun familie en de direc-
tie. Een verhalenverteller met oud
Twentse en Achterhoekse verha-
len viel daarbij, naast het lekkere
eten, goed in de smaak.

Majorettes Sursurn Corda
succesvol

Voetbal

Met een door Keurslagerij Vlog-
man gesponsorde bus zijn de
majorettes van de muziekver-
eniging "Sursum Corda" naar

*het Rijnhalfestival in Arnhem
geweest.

Onder leiding van Erna Wolsink
hebben ze daar de show, die ook
tijdens het jubileumconcert werd
getoond, ten uitvoer gebracht.

Viel er tijdens het jubileumcon-
cert hier en daar een "stokje", tij-
dens het festival hebben Lisette,
Lilian, Pauline, Ilse, Roy, Ellen, Si-
mone en Daphne een goede show
neergezet. Dat betekende van de
jury een waardering van 7.75 goed
voor een zesde plaats. Hoofdmajo-
rette Lisette Bijenhof kreeg voor
de vereniging een beker overhan-
digd.

Wordt fn wens vervuld
door kerstman
Spittaalstraat?
Op zaterdag 16 en zondag 17 de
cember a.s. organiseert de Onder-
nemers Vereniging Spittaalstraat
een kerstmarkt in de Spittaal-
straat.
Tijdens deze markt staat er een
grote kerstboom in het midden
van de straat. Bij deze boom is ook
de kerstman aanwezig. Kinderen
krijgen van de kerstman een lek-
kere attentie.
Iedereen kan hier samen met de
kerstman een kaart invullen met
daarop hun wens. Uit al deze kaar-
ten wordt één wens vervuld voor
jeugd tot 16 jaar en één wens van
volwassenen zal worden vervuld.
Buiten de kraampjes om is er ook
aan de inwendige mens gedacht.
Op het horeca terras is de moge
lijkheid tot het nuttigen van diver-
se soorten broodjes en verschillen-
de warme dranken w.o. Glühwein,
koffie en warme chocolademelk.
Een bezoek aan deze markt is ze
ker de moeite waard, en de kerst-
man zal men graag verwelkomen.
(Zie ook de advertentie).

VeldritVRTC
Achtkastelenrijders
Zondag 17 december organiseert
de VRTC "De Achtkasstelenrijders"
de jaarlijkse veldrit. Dit keer over
een afstand van 43 kilometer.
Door de organisatie is een prachti-
ge route uitgezet, die voor de deel-
nemers vanwege de regenval van
de afgelopen dagen behoorlijk pit-
tig zal zijn. De start is bij het ge
meentelijk sportpark aan de Oude
Zutphenseweg 11 te Vorden.

Passage
De leden van Passage komen deze
maand bijeen op dinsdagavond 19
december in het "Dorpscentrum".
Men wil deze avond het kerstfeest
vieren en beginnen met een geza-
menlijke maaltijd. Men vervolgt
de avond met de kerstliturgie van
Passage. Dit wordt door enkele da-
mes van de vereniging verzorgd.
Men wordt van harte uitgenodigd
deze avond bij te wonen.

ULFTSE BOYS -VORDEN 1-0
Vorden is zondag tegen zijn twee
de nederlaag van het seizoen aan-
gelopen in Ulft. De winterstop
komt voor trainer Maarten Wolve
tang een wedstrijd te laat. Vorden
miste nogal wat spelers en zag ook
Sandor Verkijk en Ronnie de Beus
vroegtijdig wegens blessures de
kleedkamer opzoeken.
Vorden etaleerde hetzelfde spelpa-
troon als vorige week tegen WG
'25. Veel balverlies doordat van
achter uit de opbouw slecht werd
verzorgd.
Er werd in dezelfde positie ge
speeld als de afgelopen week. Door
het ontbreken van Erik Oldenhave
speelde Rob Enzerink als voorstop-
per en Jeroen Tijssen als laatste
man. Beide teams speelden direct
op de aanval wat voor het publiek
het meest aantrekkelijk is. Ulftse
Boys kreeg een aantal kleine kans-
jes in de beginfase van de wed-
strijd. Met name de kopsterke spit-
sen waren gevaarlijk. De beste
kans kreeg echter Ronald Visser.
Hij omspeelde zijn directe tegen-
stander en zijn schot kon door
keeper van Ree maar ternauwer-
nood tot hoekschop worden ver-
werkt.
De Vordense spitsen werden zel-
den in de voet aangespeeld. De
ballen verdwenen allemaal in de
ruimte of waren te onnauwkeurig,
zodat de spitsen niet werden be
reikt. Verdedigend speelde Vorden
zeker niet slecht, alhoewel het gro-
te moeite had met de lengte van
de spitsen.
In de 30e minuut wist Hoevers nog
een kopbal met een katachtige
redding uit zijn doel te halen,
maar op de rebound werd zowel
door Hoevers als verdediger Ney-
enhuis niet gereageerd. De zachte

kopbal stuiterde via de binnen-
kant paal binnen: 1-0.
Vorden antwoordde daarop met
een klein offensief, maar door on-
nauwkeurigheid kreeg het geen
uitgespeelde kansen.
Wentink knalde even voor rust
een vrije trap via de vingertoppen
van de goedkeepende van Ree op
de lat. Aan de andere kant had Vor-
den geluk, toen de spits op de paal
kopte. Vorden probeerde in de
tweede helft de bakens te verzet-
ten, maar had door het uitvallen
van de spitsen Verkijk en de Beus
geen aanspeelpunt in de voorhoe
de. Bovendien speelde Ulftse Boys
met veel mensen achter de bal en
op de counter.
Vorden speelde nagenoeg de gehe
Ie tweede helft op de helft van de
tegenstander zonder dat het zich
echte kansen creëerde. De vrije
trappen van Dennis Wentink wa-
ren gevaarlijk en daarmee had de
keeper ook de grootste moeite.
Ulft counterde een aantal keren
gevaarlijk uit en Vorden mocht
zijn handen dichtknijpen dat het
bij 1-0 bleef.
Overigens ook Ulft kroop bij een
cornerbal van Eykelkamp dóór het
oog van de naald. Het zou overi-
gens ook te veel geweest zijn, want
Ulftse Boys verdiende het om te
winnen. De laatste tien minuten
kon vanwege de invallende duis-
ternis het spel niet meer worden
gevolgd. Vorden sluit de eerste
helft van het seizoen af met een
vijfde plaats.
Het heeft 18 punten uit 12 wed-
strijden en een doelgemiddelde
van 17 voor en 13 tegen.

PROGRAMMA 16-17 DECEM-
BER
Vorden BI - Steenderen BI; Vorden
Cl - Brummen C2.

UITSLAGEN 9-10 DECEMBER
Vorden El - Gaz. Nieuwl. E2 3-0;
Gaz. Nieuwl. E3 - Vorden E2 0-8;
Vorden E3 - Oeken E2 0-2; Vorden
F2 - Brummen F2 1-0.
Harfsen Cl -Vorden Cl 3-1.
Ulftse Boys l - Vorden l 1-0; KI.
Dochteren 2 -Vorden 3 3-1; Vorden
4 - Longa 6 afgel.; Vorden 5 - Reunie
6 afgel.

W SOCIÏ
UITSLAGEN
Socïï Al-Gazelle Nieuwland Al 1-2,
Sociï Cl-Gazelle Nieuwland C3 6-1,
Zutphania-Socïï 4-3, AZC 4-Sociï 2
6-1, Sociï 4-Warnsveldse Boys 5 0-8,
Sociï 5-Doesburg 5 2-3.

PROGRAMMA 16 DECEMBER
Sociï Al-Zutphen Al.

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen 4 december jl.:
Groep A: l hrn. Weijers/Thalen
60,4%; 2 dms. v. Burk/Hendriks
52,8%; 3 hr. Bergman/mv. Walter
Kilian 52,1%.
Groep B: l hr. Hissink/mv. Geri-
chausen 67,4%; 2 hr. Post/mv.
Steenbeek 52,1%; 3 echtpaar Wien-
tjens 50,7%.
Groep C: l dms. De Bruin/Lamers
72,2%; 2 echtpaar Koekkoek 68,8%;
3 hrn. Verwoerd/De Niet 53,5%.

UITSLAGEN BRIDGECLUB
"B.Z.R. VORDEN"
Groep A: l v. Alphen/Warnaar
65.0%. 2 v. Burk/Hendriks 61.2%. 3
Den Elzen/Gerichhausen 60.0%.
Groep B: l v.d. Vlugt/Duinkerken
67.2%. 2 Mw./Dhr. De Bruin 64.1%.
3 Hooyveld/Snel 59.4%.

Rekeningblocks

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Wielersport

ZWARE CROSS IN MOERGES-
TEL [BR]
Net als voorgaande weken vertrok
op zondagmorgen een auto met
R.T.V.crossers richting Brabant dit-
maal was Moergestel aan de beurt.
Op een zwaar en slingerend par-
cour werd Hengeloer Martin We
ijers 10e bij de sportklassers, hij
reed goed maar al dit slingerwerk
was echt niets voor hem.
Deze 10e plaats was voor Weijers
deze dag het maximale.
Ook Rudi Peters de veteraan uit
Wichmond ging mee hij reed op
dit moeilijke parcour in z,n wed-
strijd naar een 8e plaats.
De Vordense nieuweling Thijs v
Amerongen reed naar een nette
15e plaats hij had problemen met
de ketting.
De Vordense dame Gretha kl Brin-
ke reed goed ze behaalde dan ook
een mooie 13e plaats dit doet ze
telkens weer tussen de jonge mei-
den elders uit den lande.
Warnsvelder Frans de Wit reed
zijn veteranen cross nettjes uit.
Aanstaandeweekend rijden de
R.T.V.ers zaterdag in Amersfoort,
Zondag rijden de R.T.V.ers ditmaal
geen wedstrijd maar de veldtour-
tocht in Vorden een tocht die de
RT.V.ers gebruiken als goede trai-
ning.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS /
DASH DAMES l - SMASH '68 l
Afgelopen zaterdag speelde Pel-
grum Makelaars/Dash dames l
thuis tegen Smash '68 , de num-
mer twee van de ranglijst. Een
zware pot dus en aangezien
Smash nog maar weinig punten
had laten liggen werden er van te
voren niet teveel illusies gemaakt
voor de overwinning. De doelstel-
ling was om zoveel mogelijk pun-
ten te scoren en dan maar zien
waar het schip strandt.
De eerste set liep behoorlijk gelijk
op, maar zat Dash nog niet echt in
de wedstrijd. Niettemin slaagde
Dash erin om toch nog 19 punten
te scoren. De set ging dus met 25-
19 naar Smash. Ondanks het mati-
ge spel dus niet zo'n slecht resul-
taat.
De tweede set verliep van Dash
nog niet goed; veel onzekerheid
vooral in de service en aanval zorg-
den ervoor dat Dash nog niet in de
wedstrijd kwam. Ook een aantal
wisselingen konden hier niks aan
veranderen. Ook deze set werd ver-
loren met 25-19.
De derde set was de minst goede
aan Dashzijde. Af en toe waren er
een paar goede individuele acties,
maar het team was niet in staat op
hierop verder te bouwen. Deze set
werd dan ook duidelijk verloren
met 25-16.
Ondanks dat Dash met 3-0 achter-
stond probeerden ze toch nog in
de vierde set voor de overwinning
te gaan, maar doordat het team za-
terdag niet het winnaarsgevoel
had werd ook de vierde set verlo-
ren en wel met 25-18.
Een zeer matige wedstrijd van de
kant van Dash en dat was erg jam-
mer, want bij een betere vorm had
Dash zeker wel een of meerdere
punten kunnen pakken.

UITSLAGEN PELGRUM-MAKE-
LAARS / DASH:
Heren: DVO5-Dash 3 3-2. Dames:
Dash l-Longa'59 1-3, Dash 1-
Smash'68 O4, Dash 3-Vios Eefde 2
4-0, Dash 4-Vios Eefde 3 3-2, Dash 6-
Victoria 5 0-4. Jeugd: Meisjes A:
Dash 1-Vios Beltrum l 04. Mix C:
Vios Eefde 1-Dash l 44).

PROGRAMMA:
Heren: Dashl-Grol 1; Dash 2-Grol
2. Dames: Labyellov 1-Dash 1; Boe
merang 5-Dash 3; Tornado 2-Dash
4; Dash 5-ASV 1; KSV 2-Dash 6.
Jeugd: Meisjes A: 't Peeske 1-Dash
1. Meisjes B: Geminie 1-Dash 1. Mix
B: Dash I-Grol 1. Mix C: Dash 1-Wi-
vocl.



wil plezier in
m'n werk.
Het autovak is een boeiend vak. Zeker bij de Herwers-
bedrijven met meerdere vestigingen in de Achterhoek
(Doetinchem, Hengelo Gld., Zevenaar en Zutphen).
Herwers is al sinds meer dan zestig jaar een begrip in de
gehele regio. Ons merk, Nissan, is volop in beweging.
Wij werken met de modernste technieken en volgens
internationale kwaliteitsprogramma's want alles staat in
het teken van topkwaliteit, betrouwbaarheid en per-
soonlijke service. Veel aandacht ook voor opleidingen en
ruimte om door te groeien. Leuke collega's en elke dag
is weer anders. Ja, dan werk je écht met plezier.

Medewerkster receptie en
verkoopadministratie

Als medewerkster voor onze receptie en verkoopadministra-
tie heb je een veelzijdige, afwisselende functie in 't hart
van ons bedrijf. De meest voorkomende werkzaamheden
zijn: verkoopadministratie en ondersteuning van de ver-
koopafdeling, receptiewerk zoals telefoon, postverwerking
en het te woord staan van bezoekers, debiteuren- en credi-
teurenbewaking en het beheren van adresbestanden. Om
deze uitdaging aan te gaan heb je goede communicatieve
vaardigheden en een uitstekend organisatorisch vermogen,
je bent enthousiast en flexibel. Ervaring in de autobranche
is mooi meegenomen. Kortom een uitdagende job met een
leuk stel collega's.

Informatie en sollicitatie
Voor nadere functie-informatie of het maken van een

afspraak kunt u bellen met dhr. G. Liefferink, telefoon

(0575) 522 522. Uw sollicitatiebrief met c.v. richten

aan de directie van:

HERWERS
Hét team van autospecialisten!

De Stoven 25 - 7206 AZ Zutphen, Telefoon (0575) 522 522

GOMA

verstandig

is, laat

zich

adviseren

door

Holtslag

Keukens
keukens-tegels-sailita ir

ynatuurstèlenTrolltilken

DE WINTER HEEFT ONS NOQ NIET ECHT VERRAST,
TOCHHANQENERBIJONS WIND-EN WATERDICHTE JASSEN IN DE KAST.
OOK EEN WARME DEKEN VOOR UW PAARD,
EEN KIJKJE INDE WINKEL NEMEN IS HET HEUS WEL WAARD.
IN IEDER QEVAL STAAT ER EEN KOPJE KOFFIE VOOR U KLAAR,
EN WIJ WENSEN U EEN FIJNE KERST EN EEN HEEL QOED NIEUWJAAR.

RUTTERSFORT SUETERS,
SPALSTRAAT 23,
7255 AA HEnOELO (QLDJ.
TEL: 0575 465756.
FAX: O575 464O58.
WWW.RUnERSFORSUETTKS.nL
WWW.SUETERSSTABLES. COM

ruiierspori
Sueters

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

Goma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 100
Medewerkers) is een door Lloyd's
gecertificeerde onderneming, die zich
beweegt op het gebied van de toelevering
van halffabrikaten en complete eind-
producten. Deze producten worden in
hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat-
of bandstaai De fabricage vindt plaats
op moderne grotendeels CNC-gestuurde
machines (kleine lot middelgrote series),
waarbij in de ontwerpfase gebruik
gemaakt wordt van CAD/CAM facilitei-
ten. Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of speciaalmachi-
nes.

Goma B. V. Metaalwarenfabriek is geves-
tigd aan de Ruurloseweg 80" te Hengelo
Gld.

Door groei en erg goede vooruitzichten is Goma B.V. op zoek naar enthousiaste

MACHINESTELLERS
LASSERS (Mig/mag en Tig alum.)

SCHUURDERS (Oppervlaktebewerkers)

De werkzaamheden worden verricht in een 2-ploegendienst en bestaan onder
meer uit het (zelfstandig) omstellen van deze machines en/of uitvoeren van
bewerkingen en tussentijdse kwaliteitscontroles.

Voor de eerste drie functies vragen wij:

- lts (metaal) cn/of ervaring met plaatwerkproductcn

Naast een prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden wij u
de mogelijkheid verder te ontplooien door aanvullende functieopleidingen.

Bent u geïnteresseerd, wilt u nadere inlichtingen of voor één van deze
functies in aanmerking komen? Neem dan kontakt met ons op of stuur een
brief (voorzien van c.v.) aan:

Goma B.V.
t.a.v. afd. PZ, dhr A. Abbink.
Postbus 8, 7255 ZG HENGELO (GLD)
tel.: 0575-468211
fax: 0575-468275

Bezoek onze website: www.goma . nl



warm glanzend goud

Collier en armband:

NLG4650T-

NU: NLC 3750,-

Deze elegante combinatie van 14-karaats goud
is gekozen tot het sieraad van het jaar 2001.

In de sierlijke sluiting zijn aan beide zijden
cabochon geslepen saffieren gezet.

Prijs in euro: € £Ue#g"nu: € 1701,68

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

Help Andrea en haar
vriendjes opstaan!

Kinderen in Bolivia staan

) uit hun uitzichtloze bestaa

dankzij de door Kinde

gesponsorde kinderbngade

Help mee. steun Kinde

Om in 2001 de nieuwe voorjaarsmode optimaal te kunnen presenteren
gaan we ons interieur grondig wijzigen. Daarom hebben wij een groot

deel van onze collectie sterk afgeprijsd.

DAMES K L E D I N G

Mexx rokken 149,95

Mexx broeken 149,95

MexxT-shirts 39,95

Winterjassen

Cecil broeken 99,90

T-shirts
capuchon 59,95 49,95

Leren jas 479,-

99,-
99,-
29,-

25 /o korting

59,-

15,-
299,-

DAMES S C H O E N E N

Högl schoenen 169,95 149,95 - 69,-

Restanten schoenen 25% korting

H E R E N K L E D I N G

Matinique broeken 169,95 *'*

Matinique shirts 149,95 89,-

Pullovers 89,95 49,-

PartTwo broeken 129,95 79,-

Kabel kol-trui 159,95

Overhemden 99,95 v. a.

Lerros pullovers 129,95

119,
49,
89,

H E R E N S C H O E N E N

Restanten schoenen 149,95 99,•

149,
Berkelmans
instappers 219,

Dick Helmink
M O D E & S C H O E N E N

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD TEL. (0575) 46 18 84

Disaronno
Originale
Amarettoo

Tia Maria
Caffeeliqueur
0.7 liter
van 34,95 voor

30,95

Cognal
Maitell V.S.O.P.
0.7 liter, van 69,95 voor

64,95
Martell V.S.
0.7 liter, van 49,95 voor

44,95

0.7 liter
van 27,95 voor

23,95

Scotch pure mart

0.7 liter
van 38,95 voor

29,95

Ballantine'!
Scotch whisky
0.7 liter
van 34,95 voor

31,95

ISUPER DE BOER
Slijterij-wijnhandel ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Hooghoudt
Graanjenever
1.0 liter
van 23,95 voor

20,95

Voor bruisende, sprankelende, originele en feestelijke kado's. Aanbiedingen geldig t/m 30-12-2000
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