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Van der Wal verkoopt glas-in-lood afdeling aan GBBin Tilburg:

Overname glas-in-lood atelier

Van links naar rechts'directeur Frank Coolen van Glasbewerki n gs Bedrijf Brabant, bedrijfsleider Jan Berentsen
van het Vordense glas-in-lood atelier en eigenaar Leo Westerhof van schildersbedrijf Van der Wal.

Eigenaar Leo Westerhof van
schildersbedrijf Van der Wal in
Vorden heeft zijn glas-in-lood
afdeling verkocht aan Glasbe-
werkings Bedrijf Brabant in Til-
burg. De reden van de overna-
me is dat de 6Ojarige Westerhof
geen opvolger heeft. In de prak-
tijk verandert er niet veel. Het
atelier behoudt de naam Van
der Wal en blijft met de huidige
zeven medewerkers gevestigd
aan Het Hoge 5. De dagelijkse
leiding blijft in handen van
bedrijfsleider Jan Berentsen.

Het was geen gemakkelijke stap
voor Leo Westerhof om de glas-in-
lood afdeling van de hand te doen.
"In eerste instantie hoopte ik nog
dat mijn zoon Marcel het schil-

dersbedrijf en de glas-irnRxi afde-
ling zou overnemen, maar die zag
daar vorig jaar van af nadat hij
hier vier maanden had gewerkt.
Marcel had het gevoel dat hij toch
iets te weinig van het vak afwist.
Vandaar dat ik toen op zoek ben
gegaan naar een geschikt bedrijf
dat onze glas-in-lood afdeling
wilde overnemen", zegt Leo Wes-
terhof.

Daarbij stond voorop dat het ate-
lier voor Vorden behouden moest
blijven. "Met name dat sociale
aspect was voor mij erg belangrijk.
De glas-in-lood afdeling bestaat nu
bijna 18 jaar en we hebben in die
periode in het oosten van het land
toch een flinke naam opgebouwd.
Ik voelde me naar het personeel

toe dan ook verplicht om met een
goede oplossing te komen".

Glasbewerkings Bedrijf Brabant in
Tilburg heeft in totaal 27 mede
werkers in dienst en is het grootste
glas-in-lood bedrijf van Nederland.
Volgens Leo Westerhof sluit het
werkgebied van het Tilburgse
bedrijf naadloos aan bij die van
het Vordense atelier. "De opdracht-
gevers van Glasbewerkings Bedrijf
Brabant zitten met name in het
zuiden en westen van het land, ter-
wijl wij vooral in het oosten van
Nederland werken", zegt hij. Leo
Westerhof is erg blij met de over-
name door Glasbewerkings Bedrijf
Brabant. "Het is een ambitieus
bedrijf dat nog steeds groeit en
een ongelooflijke knowhow in

Met de Space Wagon
heeft u voor zeven
personen de ruimte.
Bi) De £me treft u de Milsubishl Space Wagon
'live' aan Ir» de showroom. De topper onder;
de MPV's: ruimer, rustiger, meer
en een lager benzineverbruik. Maak
een proefrit bij De Emé in Zutphen/
u bent er van harte welkom.
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Zie de Heuga advertentie
elders in deze krant

huis heeft. Daarnaast wordt het op
een perfecte wijze geleid door
directeur Frank Gooien. Ik heb het
personeel dan ook gefeliciteerd
met de overname omdat ze er een
uitstekende directeur voor terug
krijgen", aldus Leo Westerhof.

Directeur Frank Gooien van Glas-
verwerkings Bedrijf Brabant was al
een tijd op zoek naar een overna-
mepartner in het oosten van het
land. "Wij zijn een landelijke ope-
rerend bedrijf maar deden alleen
nog niet zo heel erg veel in het oos-
ten", zegt Frank Gooien. "De over-
name van de glas-in-lood afdeling
van Van der Wal was dan ook een
logische stap. In onze branche is
het vaak hollen of stilstaan. Hele
drukke periodes worden afgewis-
seld met periodes dat het wat min-
der druk is. Door deze schaalver-
groting proberen we daar wat
meer grip op te krijgen. Als wij het
in Tilburg erg druk hebben dan
kunnen ze vanuit Vorden bijsprin-
gen en andersom geldt dat natuur-
lijk ook. Tot nu toe had ik nog wel
eens momenten dat ik gewoon
hoopte dat er geen nieuwe op-
drachtgever belde, omdat we het
werl^|nwege de drukte gewoon-
weg^ret aankonden. Daarnaast
heb je natuurlijk momenten dat
het wat rustiger is. Alles bij elkaar
denk ik dat deze overname voor de
continuïteit van beide bedrijven
alleen maar goed is."

In dWRgelopen 18 jaar heeft de
glas-in-lood afdeling van Van der
Wal zijn sporen meer dan ver-
diend. Het Vordense atelier hield
zich met name bezig met grote
restauratieprojecten. Bedrijfslei-
der Jan Berentsen: "We hebben
zojuist de restauratie van de
ramen van de katholieke kerk van
Breukelen en de hervormde kerk
van Vollenhove afgerond en op dit

moment zijn we bezig in opdracht
van de katholieke kerk in Lichten-
voorde en de hervormde kerk in
Steenwijk."

De verkoop van het schildersbe-
drijf is de volgende stap voor Leo
Westerhof. In totaal werken hier
veertig personen. "Ik zie het als
mijn taak om alles in goede banen
te leiden als het gaat om de toe
komst van het bedrijf. Ik vind dat
ik naar het personeel toe verplicht
ben om met een goede oplossing
te komen. Het mag duidelijk zijn
dat ik daarbij niet over één nacht
ijs ga. Het kan dus nog wel even
duren voordat we de juiste overna-
mepartner gevonden hebben voor
de schildersafdeling ", aldus Leo
Westerhof.

Teun Wissink
overleden
Afgelopen donderdagavond is
plotseling overleden de heer
Teun Wissink, oud-organist en
dirigent van het R.K. kerkkoor
Cantemus Domino en pianist-
organist van de zanggroep
Gebr. Eykelkamp.

Juist in het bijgesloten Kerst-
nummer van Contact hebben
we aandacht besteed aan het
beëindigen van de jarenlange
traditie van de Kerstconcerten
in 't Wapen van 't Medler door
deze groep.

Doordat het Kerstnummer al
was gedrukt, was het voor ons
helaas niet meer mogelijk dit
te compenseren.

Redactie Contact

Weekenddiensten
ALARMNUMMFR POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 december 10.00 uur ds. J. ter Avest, Dieren; 19.00 uur
Kerstsamenzang in de Antonius van Paduakerk te Kranenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 december 10.00 uur ds. J.W. ten Kate, Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 december 10.00 uur ds. Tsj. Zuidema, Harderwijk; 19.00
uur Kerstsamenzang in de Antonius van Paduakerk te Kranen-
burg.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 18 december 18.30 uur woord- en communieviering.
Zondag 19 december 10.00 uur eucharistieviering; 19.00 uur
Kerstsamenzang in de Antonius van Paduakerk te Kranenburg
m.m.v. Interchrist en het Vordens Mannenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 december 17.00 flur eucharistieviering.
Zondag 19 december 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
19-20december, pastoor G. Simons, Borculo, tel. (0545) 271383.

Huisarts
18-19 december dr. Haas, Christinalaan 18, tel. (0575) 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreek-
uur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.



Tandarts 18-19 december J J. de Kruif, Vorden, tel. (0575)
553372. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het SpittaaJ. Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15:00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

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

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

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

Verloskundige Ria Haggernan-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wëntink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Klachten en I n forma t ieburo Gezond heids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Born-
hof 55r56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

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

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

Stankmeldingsnununer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

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

POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

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

• Clubtentoonstelling PKV
Vorden in zaal De Herberg. Te
bezichtigen zijn een kleine 400
dieren waaronder hoenders,
watervogels, sierduiven, cavia's
en konijnen. Openingstijden:
vrijdag 17 december 20.30 t/m
22.00 uur; zaterdag 18 decem-
ber 10.00 t/m 21.00 uur; zon-
dag 19 december 10.30 t/m
16.30 uur. Toegang gratis

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. (0315) 241169

• Slanker en fitter nog voor
het millennium? Het kan nog,
u heeft nog 2 weken. Bel vrijblij-
vend voor info: mevr. A. Eysink,
tel. (0575) 572127.

• Clubshow PKV Vorden in
zaal De Herberg. Zaterdag 18

ber 10.00 uur 'Kind en
11-30 t/m 16.30 uur de

caviabaan. Toegang gratis

• Theater Onder de Molen
in Vorden: troubadour Gery
Groot Zwaattink met Scrooge

larley op zaterdag 18
ïmber om 20.00 uur en

zTïdag 19 december om 15.00
uur. Reserveren aanbevolen
via (0575) 556987

• Te koop: Jack Russelpups,
3-kleur, ingeënt en ontwormd.
Tel. (0573) 441238 b.g.g. 06
54301873

• Clubshow PKV Vorden in
zaal De Herberg. Zaterdag 18
december: 14.00 t/m 16.00 uur
kinderen kunnen zich gratis
laten schminken. Toegang gra-
tis

• Totale opheffingsuitver-
koop van handelsvoorraad
w.o. oude antieke en 2e hands
meubilair, klokken, spiegels
e.d. Alles moet weg! Nu kor-
ting tot .50%! of t.e.a.b. Zater-
dags van 09.00 tot 17.00 uur
Corantiek De Stegge 9, Lie-
velde, teL/fax (0544) 463954,
mob. 06-55143833

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? En wilt u dit beheer-
sen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467381

• Hartverwarmende activi-
teiten o.a. schrijfmarathon
Amnesty International, knutsel-
hoek, diverse kerststallen, kof-
fie verkrijgbaar

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een
healing zal er van binnen
'ruimte' komen. De energie
kan weer stromen. Bel voor
informatie Marg Bekken (0573)
45 32 46

• Zuiver en versterk nu uw
lichaam. Aloe Vera produc-
ten. Jannie Nijkamp (0575)
521316

• Hartverwarmende Kerst-
markt m.m.v. Wereldwinkel,
Unicef, Evang. Comm., Amnes-
ty International, Rode Kruis,
Werkgroep partnergemeente
Oost Europa

• WANTEO! l.v.m. tracé cate-
goriseringsplan zal op dins-
dagavond door R.T. uit Vorden
de snelheidsproef van 60
km/uur worden getest. Bij
goed gevolg elke dinsdag-
avond. Neemt u hiervan goede
nota, u rijdt dan op eigen risi-
co door Vorden!

• De beste wensen met kaar-
sen en kaarten van de We-
reldwinkel

• Te koop: kleine en middel-
grote kerstbomen. Op zater-
dag 18 december tussen
09.00 en 16.00 uur kunt u hier-
voor terecht aan de Mispel-
kampdijk 7 in Vorden

• HSV De Snoekbaars: af-
halen vergunning. Dit kan in
sporthal 't Jebbink en wel op
vrijdag 17 dec. '99 van 19.00
tot 21.00 uur of zaterdag 18
dec '99 van 10.30 tot 11.30 uur

• De Openbare Bibliotheek
verkoopt nu afgeschreven
boeken en cd's. Vanaf f 1 ,-

• Zondag 19 december a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 441600

• Te koop: kerstbomen
blauwspar div. maten, vers uit
de grond. Ruurloseweg 87,
Vorden, tel. 556935

• Volgende week ook bij de
Wereldwinkel koopavonden
voor de kerst

• Te koop: kerstbomen.
Walgemoet, Brandenborchwè
10, Vorden, tel. (0575) 556775

• Hartverwarmende Kerst-
markt 18 december van 12.00
tot 17.00 uur Stampertje
plein Dorpscentrum

• Te koop: elektrisch orgel
Yamaha HS 7, vr.pr. f 300,-.
Wasmachine Edy zo goed als
nieuw f 300,-. Telefoon (0575)
521664

Kerstmarkt
in

Vorden

Alle
deelne-

mers
heten u

van harte' : »..'•
welkom!

SCHWARZWALDER
KIRSCHVLAAI

voor maar f 10PO
ZWITSERSE APPEL-
BAVAROISE-VLAAI

eeuwig lekker

deze week i m^wf

MARIKEN-BOL
eerlijke combinatie van vruchten en

noten

l

voor

Ook op de Kerstmarkt

APPEL-KANEEL
ROEFSTOLLETJE

f S?*

Lekker anders

CIABATTA-TOMAAT
O halen *t betalen

Broodspecialiteiten van de echte warme bak-

* Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

sBurg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

Aangeboden voor

WONINGRUIL
Molenweg 6, Vorden

Helft van sfeervol, karakteristiek huis, gelegen in de dorpskern
van Vorden in een rustige straat, bouwjaar ca. 1900. Perceelop-
pervlakte 660 m2.
Door gelijkvloerse ligging (beg. gr.) van woon-, slaap- en badka-
mer ideaal als seniorenwoning.

Indeling:
beg. gr.: hal, toilet, wasmachineruimte, woonkamer en open keu-
ken met verwarmde vloer, kleine provisiekelder, ruime slaap-
annex werkkamer met schuifpui naar terras en achtertuin, aan-
grenzende badkamer met douche en ligbad, garage met berging.
Verd.: overloop, 2 middelgrote en 1 kleine slaapkamer.
Inhoud woning ca. 550 m3. Voortuin en fraaie, diepe achtertuin
(40 m) met fruitbomen en vijver, vrij gelegen op het zuiden.
Het huis is voorzien van CV-gas (Nefit-Turbo) en dubbele begla-
zing (grotendeels) en verkeert in een goede staat van onder-
houd.

Wij zoeken een groter, liefst vrijstaand huis in de omgeving Vor-
den, Warnsveld of Zutphen.
Verrekening op basis van wederzijdse taxatie en vergelijking van
waarde.
Belangstellenden in het bezit van een dergelijke ruilwoning kun-
nen tussen 20.00 en 22.00 uur bellen naar (0575) 552516.



Wij zijn heel blij met onze
dochter

Sar/

Sari is op 10 december 1999
geboren.

Erik en Emmy
Reindsen-Jansen

Almenseweg 13
7251 HM Vorden
Tel. (0575) 554454

Even bellen als je op visite wilt
komen

Mark Roemer
Claudia Roemer-Weg

bedanken iedereen voor hun
aanwezigheid, attenties, bloe-
men en kaarten.

Dit heeft er mede toe bijge-
dragen dat onze trouwdag
een onvergetelijke dag is ge-
worden.

Voor de vele gelukwensen die
wij bij ons 25-jarig huwelijk op
27 november hebben ontvan-
gen, hetzij door kaarten of
bloemen of in welke vorm dan
ook, zeggen wij namens onze
kinderen hartelijk dank.

Hendrikus en Sini
Haaring

Beunkstege 4
7255 M B Hengelo (Gld.)

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus die wij ter ge-
legenheid van ons 25-jarig hu-
welijk mochten ontvangen.

Henk en Joke
Broekgaarden-Gotink

Tolweg 2, Vorden

Via deze weg willen wij éénie-
der bedanken die op welke
manier dan ook heeft gezorgd
voor het slagen van ons kam-
pioensfeest.
Grote klasse!

Wim Verweijmeren
Koen Kruip
Wima Sidecarroad-
racingteam

Gezellig
plannen maken

voor het komende
seizoen?

De nieuwe reisgidsen
GASTVRIJ VERBLIJF

en
GASTVRIJ ACTIEF

zijn uit

Ze kunnen gratis worden
afgehaald bij de
VVV VORDEN

Kerkstraat 1 d
PV

Kamphuis b.v.
SCHILDERS
EN AFWERKERS

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575 - 512927

Bel de Winterschilder!
ƒ 65,- korting per man per

dag.

voor
in- en exterieur

verf - glas
vloeren

raamdecoratie
wandafwerking

OPHIE'S

Na een langdurige ziekte heeft mijn lieve vrouw ein-
delijk vrede gevonden

ANNA MARIA
DE GROOT-WENGLER

• 1 maart 1912 111 december 1999

H. de Groot
Heinz
llse
Familie en vrienden

11 december 1999
De Delle 99
7251 AJ Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 15
december om 12.30 uur in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden
om 14.00 uur in de Usselzaal van het crematorium, Im-
boslaan 6 te Dieren.

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

In plaats van bloemen gaarne een gift voor het Konin-
gin Wilhelmina Fonds, waarvoor een collectebus aan-
wezig zal zijn.

De R.K. parochiegemeenschap geeft met verslagen-
heid kennis van het overlijden van de heer

A.H.J. WISSINK
BEGIFTIGD MET DE PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

Zijn inzet voor de jarenlange muzikale begeleiding van
de liturgische vieringen in onze gemeenschap zullen
wij met respect gedenken.

Wij wensen de familie Wissink sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Namens da«arochiegemeenschap
Christus K«mg / H. Antonius van Padua,
het Parochiebestuur

Vorden, 9 december 1999

Getroffen zijn wij door het overlijden van ons erelid,
oud-organist en dirigent, de heer

A.H.J. WISSINK
BEGIFTIGD MET DE PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

Ruim 57 jaar heeft Teun als organist en later als diri-
gent Cantemus Domino begeleid bij de liturgische vie-
ringen binnen onze R.K. geloofsgemeenschap. Hier-
voor zijn wij hem dank verschuldigd.

Wij zullen hem met respect gedenken.

Zijn vrouw Lena, hun kinderen en kleinkinderen wen-
sen wij veel sterkte bij het verlies van haar man, hun
vader, schoonvader en opa

Dirigent, bestuur en leden R.K. kerkkoor
Cantemus Domino

Vorden, 9 december 1999

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van

GERHARDUS THEODORUS HENDRIKUS
HUMMELINK

zeggen wij u, mede namens Ma, hartelijk dank.

Familie Hummelink

Laat uw grafmonument vóór de
Kerstdagen er als nieuw uitzien!

Neem een onderhoudsabonnement
voor f 99,- per jaar

en uw grafmonument blijft het hele jaar er verzorgd uitzien!
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden, /
Telefoon (0575) 552928

Heeft u al aan de
kerstversiering gedacht?

'Kerstroos'
per stuk

2

rundergehakt,
1 kilo

98 corned beef,

gebraden kipfilet,
100 gr.

runderschnitzels,
100 gr.

Schwarzwalder,
100 gr.

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

100 gr.

325 Noorse zalmsalade, ^89
100 gr.

Een woord, een kaart,
het doet zo goed,
als je iemand missen moet.

De warme belan^ l̂ling en deelneming welke u ons
heeft betoond na het overlijden van onze lieve moeder
en oma

TOOS V.D. HEIDE-VERMEER

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor
de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.

Jolande en Bennie
Ferdi, Michel Loman

Vorden, december 1999

In het verdriet om het heengaan van mijn lieve man,
onze vader en opa

GERRIT JAN WOLTERS

mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

G. Wolters-Hofman
kinderen en kleinkinderen

December 1999
Burg. Galleestraat 25
7251 AE Vorden

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in liefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwdijkspkt blijheid
•• recepties en (bruilofts)party's
*• produktprese'nUities
*• vergaderingen en congressen
•• besloten diners
*• hruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA liefde-
Te!.: (0575) 54 54 54/51 3520
Fax: (0575)51 3505
li-mail: buisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Koopsommentijd
nu fiscaal voordeel.

Beleg bij ING beleggingsexperts.

Bel Bram Lammers
(0575) 551939

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND

donderdag
16 december
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

'BROMHETS VERHUIST NAAR DE RIJBAAN

Vanaf 15 december 1999 mag de bromfiets niet langer op het fietspad. De
bromfiets rijdt dan op de weg tussen het gemotoriseerde verkeer. Het
bord "verplicht fietspad" geldt dan alleen voor fietsers en snorfietsers.
Bromfietsers mogen alleen op het "vroegere fietspad" als dat fietspad is
veranderd in een fiets-/bromfietspad. Dit zal worden aangegeven door
een nieuw bord met een fiets en een bromfietssymbool erop, het ver-
plicht fiets/bromfietspad-bord. Dit bord staat met name op fietspaden
langs wegen buiten de bebouwde kom waar 70 km. per uur of sneller
mag worden gereden. Daar is het verschil tussen de snelheid van de
bromfietsers en de motorvoertuigen te groot om de bromfietser veilig op
de rijbaan te laten rijden. De maatregel "bromfietsers op de rijbaan is één
van de maatregelen om het verkeer veiliger te maken.

Bromfietsers lopen risico's in het verkeer. Onder de doden en zieken-
huisgewonden als gevolg van een verkeersongeval bevinden zich veel
bromfietsers. Al langere tijd bestond het vermoeden dat zowel fietsers als
bromfietsers veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen als als brom-
fietsers binnen de kom op de rijbaan gaan rijden. Daarom is dit onder-
zocht in een uitgebreide praktijkproef, die op verschillende wegen in het
land is uitgevoerd. De uitkomsten van de proef waren ver boven ver-
wachting. Het aantal ongevallen nam met de helft af op alle wegen. Op
kruispunten vooral het aantal ongevallen tussen bromfietsers en
afslaande (vracht)auto's; op fietspaden het aantal ongevallen tussen
bromfietsers. Deze gunstige resultaten hebben ertoe geleid dat de maat-
regel op 15 december 1999 landelijk wordt ingevoerd.

Voor de wegen binnen Vorden die in beheer zijn bij de gemeente, hebben
burgemeester en wethouders besloten om het fietspad langs de Bleum-
inkmaatweg, de op de N316 (Rondweg) aansluitende fietspaden bij de
rotonde Rondweg langs de Baakseweg en Het Hoge;
de fietspaden langs de Zutphenseweg tussen de Rondweg en de Strodijk;
en het fietspad langs de Oude Zutphenseweg tussen de Almenseweg en
de Van Lennepweg, aan te wijzen als fiets/bromfietspad.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen.

LUITING GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is op 24 en 31 december 1999 en op 3 januari 2000
gesloten. Wel kunt u op 3 januari 2000 tussen 11.00 en 12.00 uur
terecht bij burgerzaken, m a : alleen voor het aangeven van geboor-
ten en overlijden.

OUWAANVRAGEN

plaats Aanvrager
het Jebbink 4a Monuta

Uitvaartgroep N.V.
IJselweg 16, A. Wuestman
Vierakker

Inhoud datum ontvangst
bouwen 02-12-1999
bloemenkast
Vernieuwen schuur 07-12-1999

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

ERGUNNINGEN

Bouwen
plaats
Christinalaan 3

aanvrager
HJ. Waenink

Mispelkampdijk 6 DJ.B. Wijers

inhoud
Bouwen woning
met garage en
vrijstaande garage/
carport
Gewijzigd uitvoeren
bouwvergunning
(vergroten woning
en bouwen
carport/berg-ruimte)

Kappen
plaats aanvrager
Hogeslagdijk 5 A. Nijenhuis

Eikenlaan 27 B.F. Lebbink

inhoud
vellen 7 berken,
9 beuken en
4 krenten
Vellen 5 fijnsparren
en 3 dennen

herplantplicht
250 m2 gemengd
loofhout bosplant-
soen (maat 40-60)

Overige
plaats
Vorden,
marktterrein
Vorden
2000

aanvrager
mevrouw C. Hoang

Inhoud
Standplaats verkoop loempia's

Voetbalvereniging Vorden Glasinzamelen op 8 januari

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.

IEUW PASPOORT OF RIJBEWIJS NODIG BEGIN 2OOO?

Neem het zekere voor het onzekere en kom voor de jaarwisseling. 100
procent garrantie dat het computersysteem 4 januari 2000 feilloos werkt,
durven burgemeester en wethouders niet te geven, ondanks het feit dat
er een geheel nieuw computersysteem is aangeschaft.

ENNISGEVING ONTWERP-BESLUTT

wet milieubeheer/ algemene wet bestuursrecht

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 17 december 1999 tot en met 13 januari 2000, ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

maatschap Scheffer-Broekgaarden
Nieuwenhuisweg l
7251 PS Vorden
Nieuwenhuisweg l

om revisievergunning voor: een agrarisch bedrijf met akkerbouw en
vleesvarkens

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
gemeentebestuur worden ingediend vóór 14 januari 2000. Indien u dat
wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke
bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de
bedenking^^schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen
kunnen op^Wzoek worden ingebracht tot 14 januari 2000. Inlichtingen:
gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44.

fK, •imKiGEVING MELDING WET MILIEUBEHEER

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den,
ligt met ingang van 17 december 1999 tot en met 13 januari 2000 ter
inzage:
een melding (artikel 8.19, lid 3) van de heer A.J. Makkink, Kruisdijk 11,
7251 RL Vorden, voor het omwisselen van meststieren voor vrouwelijk
jongvee tot 2 jaar en aanleg van een spoelplaats voor veewagens, op het
perceel Kruisdijk 11 te Vorden.

GEMEENTE
VORDEN
BEKENDMAKING
BELASTINGVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 15 december 1999 voor
een ieder bij de sector Middelen (kasteel) kosteloos ter
inzage ligt de:

- Rechtenverordening 2000

Deze verordening is vastgesteld bij besluit van de raad
van de gemeente Vorden van 30 november 1999. De
verordening treedt in werking met ingang van 23
december 1999. De bekendmaking heeft plaatsgevon-
den door opneming van het besluit op 15 december
1999 in het register "Vastgestelde belastingverordenin-
gen, aanwijzings- en mandaatbesluiten, en regeling
gemeentelijke belastingen". Een ieder kan op verzoek
tegen betaling van een bedrag aan rechten een afschrift
krijgen van het besluit.

De tarieven in de Rechtenverordening zijn verhoogd met
de jaarlijkse prijsstijging van 2,25%. Daarnaast zijn enke-
le kleine onderdelen redactioneel gewijzigd.

Vorden, 15 december 1999

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten ' EJ.C. Kamerling.
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ĈD
l~~'

Cu >
P i -
P oo
3 o
p 3

o P
oS
3 RR

J s.
CD

O E

fJL °
CD ^*
^L Cu
P CD

Cu É-j-

3 3
, CD
r OQ£ P

CD a•i
3 OQ
p P
P Cu

Cu 3

3 p
£5- ""•
2 2:
0 3
C. 3
CD CD

3
OQ

E*
£V
Cu
CD_,

P
3
3

3
CL
CD
C
CD
3

GO
CD
3

CL

0»

i»
QTQ

SO

andere inform
atie over zorg kri_

bladen in de laatste w
eken van if*

CD C
3 <cr P
CD 3
^ Cu

CD

o
Cj
Sd
W

3
OQ.

«-»•
CDrv•••
CD
3
Cu
D.
CD
3-

CD
JT

<
p'
Cu

g.

£.
oo

p
3
ir
^2oo'

M
edische zorg

Inform
atie over de dienstdoend

e huisartse

a
<
CD
l*"l .
Ol
3
Cu

rtr^iuw
MiCD
aN-*

CD
3
P

I
?D
^*
CD
3
M

Oa
Cu

CD

P'
P
2
oo*
0»

5'
OQ
CD
3

D
rinkw

ater
M

et het drinkw
ater w

orden gee
G

elderland inform
atie.

3
XJ

|
CD*

CD
3

CD
••j

^i-
;"*•

Ni*^*
3
Cu
CD'
CD
1̂3
SL
Cu
P
3
M_.
3.
tf
c
g.P
ô̂
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Bieb wil uitleenpost in
Wichmond sluiten
Het bestuur van de bibliotheek
in Vorden wil per l juli van het
volgend jaar de uitleenpost in
het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker sluiten. In een brief aan
wethouder Boogaard laat het
bestuur weten met de rug tegen
de muur te staan. "Wij willen de
uitleenpost graag open houden
maar we zouden niet weten
waar we dat van moeten beta-
len", zegt penningmeester Dick
Wallenburg.

De exploitatie van de uitleenpost
in het Ludgerusgebouw kost de bi-
bliotheek in Vorden ongeveer
15.000 gulden per jaar. Het voor-
stel van het bestuur is om de uit-
leenpost te vervangen door een bi-
bliobus die één uur in de week een
bezoek brengt aan Vierakker en
Wichmond. Deze maatregel levert
de bibliotheek een besparing op
van ongeveer 8.000 gulden per
jaar.
De brief aan wethouder Boogaard
is een reactie op de bezuinigingen
van de gemeente Vorden. In het
welzijnsplan dat begin van dit jaar
door de gemeenteraad werd aan-
genomen, kondigde het college
van B en W flinke bezuinigingen
aan voor de verenigingen en basis-
voorzieningen in het dorp. In to-
taal levert dit de gemeente - die erg
krap bij kas zit - per jaar 75.000
gulden op. De bibliotheek in Vor-
den krijgt als gevolg hiervan vanaf
volgend jaar 15.000 gulden min-
der subsidie.

"Op een totaalbedrag van ruim
drie ton lijkt die 15.000 gulden
misschien niet zoveel", zegt pen-
ningmeester Dick Wallenburg.
"Maar het overgrote deel zijn wij al

kwijt aan de huur van het gebouw
en de personeelskosten. Toch heb-
ben we er alles aan gedaan om de
uitleenpost in Vierakker buiten
schot te houden. Zo stoten we bin-
nenkort in Vorden de cd's en cd-
roms af en wordt de contributie
volgend jaar met zes procent ver-
hoogd. Ook zullen we de opening-
stijden van de bibliotheek in Vor-
den met enkele uren in de week
terug brengen. Al deze maatrege
len leveren echter niet voldoende
geld op om de uitleenpost in Vier-
akker-Wichmond open te kunnen
houden", aldus Dick Wallenburg.
Daar komt nog bij dat de bibliot-
heken in Nederland vanaf volgend
jaar geconfronteerd worden met
hogere leenrechten. "Verder krij-
gen we binnenkort een nieuw ge
automatiseerd computersysteem.
Alles bij elkaar denk ik zelfs dat we
in 2000 meer geld kwijt zijn dan
dit jaar. En dat terwijl we dus
15.000 gulden minder te besteden
hebben".

In het welzijnsplan deed het colle
ge van B en W zelf de suggestie
aan de hand om de uitleenpost in
Vierakker-Wichmond te sluiten.
"Op die manier zou de pijn be
perkt blijven", zegt Dick Wallen-
burg. "Maar eigenlijk voelen wij
daar niks voor. Ons tegenvoorstel
was om tot de herindeling met
Hengelo en Steenderen te wachten
met die bezuiniging omdat het fi-
nanciële plaatje er daarna heel an-
ders uit komt te zien. Je zit dan im-
mers met drie bibliotheken in één
grote nieuwe gemeente. Maar daar
voelde de wethouder niets voor. Er
zit dus nu dus niets anders op dan
de uitleenpost te sluiten en te ver-
vangen door een bibliobus".

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de reüacrie

BESTE MENSEN,

Als lid van de bibliotheek Vierak-
ker-Wichmond, hoorde ik even
terug dat het bestuur van de open-
bare bibliotheek in Vorden de bi-
bliotheek Vierakker-Wichmond
wil sluiten. Dit verbijsterde mij
nogal. Na me wat uitgebreider op
de hoogte gesteld te hebben is dit
niet over. Vandaar deze brief waar-
in ik mijn zienswijze wil duidelij-
ken en het bestuur van de biblio-
theek Vorden wil oproepen haar
besluit terug te draaien.

Ruim 40 jaar bestaat de biblio-
theek in Vierakker-Wichmond al.
Eerst vanuit de kerken, later
samen en vanaf midden jaren '70
gekoppeld aan, eerst de biblio-
theek in Warnsveld en later, toen
Vorden gemeentelijk bij Vierakker-
Wichmond kwam te horen, gekop-
peld aan de biblotheek Vorden. De
bibliotheek heeft welliswaar geen
wereldcollectie, maar vooral voor
kinderen en ouderen heeft men
toch een heel behoorlijk aanbod,
waarbij voor ouderen vooral het
grote aantal grote-letterboeken op-
valt. Bovendien is het uiteraard
voor iedereen maar ook weer spe
ciaal voor de kinderen en de oude
ren een gemakkelijk bereikbare,
gezellige, laagdrempelige voorzie
ning in de gemeente in de ge
meenschap Vierakker-Wichmond.
Het mooie is dat de bibliotheek
volledig door vrijwilligers gerund
wordt, waardoor het ook relatief
een goedkope voorziening is. Ter-
wijl toch ±15% van de bewoners
van de gemeente Vorden in Vier-
akker-Wichmond wonen, kost de
bibliotheek slechts 4% van het
budget van de openbare biblio-
theek Vorden, ongeveer f 14.000,-.
Van deze ƒ 14.000,- bestaat zo'n
ƒ8.000,- uit min of meer vaste las-
ten, te weten:

Uitslag Ideurwedstrijd Mulan

Bij Sueters kadoshop konden kinderen tot l december een kleurplaat van WaltDisneys tekenfilm Mulan inle-
veren. De landelijke hoofdprijs is een reis naar Disneyland Parijs met 4 personen. De winnende kleurplaten bij
Wigwam Sueters zijn geworden: 1) Remon Korenblik, 2) Sanne ten Have, 3) Emma Luitjens. Alledrie kregen ze
een Walt Disney videoband. Remon Korenblik is degene die mee gaat dingen voor de landelijke hoofdprijs.

Rondom
Steenders Veld
Op 19 december a.s. organiseert
toerclub Steenderen voor de twee
de keer een veldtoertocht langs,
om en in de buurt van de velden
en bossen rondom Steenderen.
Rondom Steenders veld dus!
Tijdens deze geheel gepijlde en
goed verzorgde veldtoertocht

fietst u in de schitterende omge
ving van Steenderen.
De route is zeer afwisselend en
voert u onder andere door de bos-
sen van de Kruisberg, over de
landgoederen Hagen en Enghui-
zen en via het prachtige weide
landschap weer terug naar Steen-
deren.
De start en finish zijn bij de sport-
hal "Het Hooge Wessel", Prins

Bernhardlaan 3 te Steenderen
(tel.: 0575^52263).
Hier is de mogelijkheid aanwezig
om na het fietsen uw fiets af te
spuiten.
Ook is er douche gelegenheid
aanwezig.

Voor inlichtingen kan men bellen
met Manfred Keizer, 0575-452595
of Jan Banda, 0575-451909.

- ƒ 4000,- huur voor ruimte in het
Ludgerusgebouw, een door de
gemeente gesubsidieerde voor-
ziening in Vierakker-Wich-
mond.
Hierbij is het de vraag of het Lud-
gerus zomaar f 4000,- kan mis-
sen aan vaste inkomsten.

- Een andere f 4000,- gaat op aan
provinciale administratiekos-
ten, leenrechten en dergelijke
zaken.
Kosten die voor een belangrijk
deel blijven bestaan als leden lid
worden van de bibliotheek Vor-
den of elders.

- Voor de Vierakker-Wichmond
vrijwilligers blijft er dan zo'n
ƒ6000,- over voor het echte
werk.

- Dit is dan ook het bedrag dat
daadwerkelijk bezuinigd wordt.

Zo is de situatie nu naar ik mij heb
laten uitleggen.
Het opheffingsprobleem is ont-
staan doordat de gemeente Vor-
den de bibliotheek een subsidie
korting van 5% heeft opgelegd.
Blijkbaar redeneert het bestuur
van de bibliotheek Vorden simpel:
Als we kleine broer onderuit
schoffelen besparen we 4% zodat
we per saldo nog 1% overhouden.
Als doekje voor het bloeden, wordt
er geschermd met een paar "op-
lossingen", zoals:
- een half uurtje in de week een

bibliotheekbus. Kosten ƒ 8000,- a
ƒ 9000,-. Tel uitje winst dus.

- Een soort koeriersdienst, vanuit
de Vordense bibliotheek naar
Vierakker-Wichmondse door de
nu voor de Vierakker-Wich-

mondse bibliotheek actief zijn-
de vrijwilligers.
Aangezien deze al aangeven er,
terecht, voor te passen loopjon-
gen van Vorden te worden, zal
het er wel op uitdraaien dat er
in Vierakker-Wichmond dan
geen voorziening blijft.

Even simpel redenerend als het be
stuur in Vorden, is er natuurlijk
wel een oplossing:
- Vorden moet op dezelfde basis

gaan werken als nu Vierakker-
Wichmond namelijk met vrij-
willigers.
Er valt dan vlot "een ton" te be
sparen, waardoor niet alleen de
bezuinigingen zijn op. te van-
gen, maar ook Vierakker-Wich-
mond kan blijven bestaan en er
bovendien nog ruimte is voor
een bibliotheek in Kranenburg
en eventueel nog een paar plaat-
sen in de gemeente.

Natuurlijk is dit ook té simpel ge
redeneerd en ik gun de biblio-
theek Vorden beste een goed en
profesioneel bestaan, maar ik zou
wel het bestuur van de biblio-
theek Vorden nogmaals willen op-
roepen gedraag je ernaar. Ver-
moord niet kleine broer en be
denk ook eens wat een voor in-
druk het maakt als we over een
paar jaar een gemeentelijke herin-
deling hebben en jullie zelf kleine
broer zijn. Tot slot wil ik ook het
gemeentebestuur van Vorden op-
roepen zich sterk te maken voor
voorzieningen in de kleine ker-
nen!!!

Jan Borgman
Heerlerweg l, Vierakker

Overhandiging Amerika
koffer van de Entertainment
ClulLVörden

Woensdagavond 8 dec. jl. was
het zo ver. De prijswinnaars van
de Amerika Aktie zijn getrok-
ken.

Er waren ongeveer 60 deelname
formulieren ingeleverd. De fam.
Sprukkelhorst kwam als winnaar
uit de bus en men is gaan kijken of
ze aan de spelregels hadden vol-
daan, namelijk de groene sticker
aan het raam geplaatst te hebben.
Zij waren zeer verrast dat ze had-
den gewonnen en mogen dus met
2 personen uit het gezin op 22 ja-
nuari naar Amerika voor o.a. een

bezoek aan de filmstudio's van
Warner Bros. Zij gaan met onge
veer 80 andere winnaars uit Ne
derland op reis, men feliciteert de
fam. Sprukkelhorst en bedankt
alle deelnemers die helaas thuis
moeten blijven, maar zij kunnen
een presentje tegemoet zien!

Inmiddels is de feestmaand aktie
voor het "Remember the movies"-
spel gestart, dus let op de Enter-
tainment Krant die deze week in
de bus valt of kom een extra stem-
pelkaart halen in de winkel (zie de
advertentie elders in dit blad).

Petje-af voor veldtoerrijders
Wanneer je bij de voetbalsup-
porters over een "harde kern"
spreekt dan heeft dat een heel
andere impact dan de "harde
kern" veldtoerrijders.

De harde kern veldtoerrijders zijn
mannen ( zeer zeker ook een aan-
tal vrouwen) die weer of geen weer
de fiets pakken om een tocht te
gaan rijden. Toen zondagmorgen
de regen met bakken uit de lucht
bleef vallen kwamen in Vorden
toch nog ruim 500 personen aan
de start voor een veldtoertocht van
hetzij 35 of 45 kilometer. Een tocht
die telkenjare door de Vordense

Achtkastelenrijders V.R.T.C dankzij
de medewerking van diverse land-
goedeigenaren georganiseerd kan
worden. Ditmaal was de route uit-
gezet door het Galgengoor, Wil-
denborch, Grote Veld, Kamphui-
zen. De meeste deelnemers kozen
voor de tocht van 35 kilometer.
Ongevallen deden zich op het
loodzwaar en uitermate glibberig
parcours niet voor. Start en finish
waren bij het Gemeentelijk Sport-
park aan de Oude Zutphenseweg.
Dus zowel over het aantal deelne
mers alsmede over het verloop van
de tocht, tevreden gezichten bij de
organisatie!



Betaling abonnementsgeld
Weekblad Contact editie Vorden
vanaf woensdag 15 december 1999
tot 8 januari 2000

Bij Weevers kunt u alle kanten op
Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 8 januari 2000

2. Betalen per bank of giro
vóór 8 januari 2000 (u ontvangt geen acceptgirokaart)
Betaalt u na 8 januari, dan komen er in beide bovengenoemde
mogelijkheden f6,- administratie en incassokosten bij.

f40,-

f40,-

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

Machtigingen die vorig jaar zijn verleend,
behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld voor 2000 voor Contact editie Vorden bedraagt

f40,- inclusief 6% BTW
als u vóór 8 januari 2000 betaalt.

Betaalt u na 8 januari (ook girobetalers), dan brengen wij u f6,- administratie-
kosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 6,-
als u vóór 8 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374;
ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004;
Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn:
van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uuren 13.00-17.00 uur;
zaterdags gesloten

DRUKKERIJ
WEGERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0576) 551086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: infoi§wa«vers.nl - ISDN 557370

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

Naam: ______ : .

Adres:
Postcode/woonpl.: ^ ^ j. i

Rekeningnummer: ' • . •

Handtekening:

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari 2000 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.

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

Hageltje nieuwe MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48 ^^—*"CTl «/*/\ /w\
van 189.00 voor f tCH^ÏJ 169.00

VLAAI VAN DE WEEK:
KERSENVLAAI f 10,00

* * * * *

ROOMBOTER KERSTKRANSJES
250 gram f 4,75

* * * # *

KRENTEN OF ROZIJNENPLAKKEN
5 Halen 4 Betalen

* * * * *

Voor de feestdagen
CHAMPAGNEFLES 2000

GEBOTTELD DOOR UW WARME BAKKER
MET CHAMPAGNEBAYAROIS IN LUXE

VERPAKKING f 22,50
Bestel nu vast want OP=OP

Ps. denkt u aan het inleveren van de bestellijst

f; ;" Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

over 16 dagen begint een nieuwepyeeuw

Dan zult u, omdat j^een bijzonder moment in de geschie-
denis is, misschien een heleboel vuurwerk ontsteken. En
daar een kortdurende vreugde aan beleven. Niets op tegen,
al zijn uw huisdieren er niet blij mee. U kunt óók afscheid nemen van deze
eeuw door het boek Vorden '99' aan te schaffen. Daar hebt u - en hebben uw
kinderen - waarschijnlijk nog tientallen jaren plezier van. Een boek over
Vorden zoals het nu is en straks niet meer zal zijn. Een portret van uw dorp op
de grens van twee eeuwen. Om het nu en vooral later nog vaak in te kijken

en ervan te genieten. De kosten? Een handvol vuurwerk, pret voor tien
minuten, kost al gauw vijf tien-

tjes. Het boek 'Vorden '99', goed
voor jarenlang plezier, kost bij

Boekhandel Bruna en de Openbare Biblotheek iets meer dan
de helft (f 29.50). 'n Mooi geschenk voor onder de kerstboom!

„Life line" en „Vlach" gevoerde
.HOUJH_AKKERS^

20 soorten FLEECETRUIEN, - JACKS
en BODYWARMERS

(tientallen kleuren)
. .l?LQP_/§9iQQ/7A-99/??^149.j)q [waterdicht] _

Flanellen HEMDEN mooie kwaliteit
. (.°°A. iP.hééééjïj 5fot_e_maten)_ _

zware kwaliteit SCHIPPERSTRUIEN
(met wol) M t/m XXL

van 59.00 voor 49.00
(groen-blauw-antraciet)

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het lebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel b i jeen sterfgeval gratis: 0800-023 05 50 (dagen nacht)

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Bijna 2000 en
Hengelo in

Kerstsfeer!!!
17 december de laatste vrijdag
koopavond van deze eeuw.

Dit willen we niet onopgemerkt
voorbij laten gaan en u ontvangt een
leuke attentie bij uw aankopen!

HARMSEN
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

OPENINGSTIJDEN: Maandag 08.00-18.00 uur • dinsdag 08.00-18.00 uur
• woensdag 08.00-18.00 uur • donderdag 08.00-18.00 uur •

vrijdag 08.00-21.00 uur • zaterdag 08.00-16.00 uur



(Advertorial)

BEURSPRAAT

DECEMBERPRAAT
De dagen zijn kort en duister, de
avonden lang. Kortom, de donkere
dagen voor kerst zijn aangebro-
ken. Voor velen is dit een moment
van bezinning. Wat is er dit jaar
gebeurd, wat hebben we gedaan,
wat hebben we niet gedaan en wat
doen we volgend jaar. In deze laat-
ste Beurspraat van dit jaar (en zelfs
van dit millennium) blikken we te
rug op 1999. Wat heeft de beurs
ons dit jaar gebracht, waar hadden
we in moeten beleggen, en waarin
juist niet.
Op 30 december 1998 is de beurs
gesloten op ongeveer 1185 punten.
Op 4 januari noteerde de AEX op
558 punten. Nee, er was hier geen
sprake van een crash, het was de
eerste dag dat de beurs in euro's
noteerde. Het was even een vreem-
de gewaarwording, maar inmid-
dels zal vrijwel iedereen aan de
nieuwe notering zijn gewend. De
introductie van de euro bracht
voor de belegger de nodige span-
ning met zich mee, de vraag was
immers of de computers de om-
schakeling van guldens naar eu-
ro's zouden kunnen verwerken. In
de eerste week van januari bleken
er zich geen noemenswaardige
problemen te hebben voorgedaan;
de index steeg van net beneden de
540 punten tot boven 580 punten.

RECORDHOOGTE
Gedurende de rest van het jaar be-
woog de index zich in een zij-
waarts patroon waarbij tweemaal
is gepoogd het record van vorig
jaar zomer van ruim 590 punten
te breken, maar waarbij de AEX
beide keren terugzakte tot circa
530 punten. Na de laatste terugval
in de inmiddels beruchte oktober-
maand is de AEX er dan toch in ge
slaagd het oude record te breken
en momenteel staat de AEX ruim
boven de 600 punten, een all time
high.
Wegebbende rentevrees, overna-
mespeculaties, stijgende olieprij-
zen en een immer stijgende groei
van Amerikaanse technologieaan-
delen, hebben de AEX-index naar
deze nieuwe hoogte getild.
Bij het zien van de stand van de
AEX zal menig belegger zich op
het hoofd krabben. Velen van hen
zullen ondanks deze recordstand
namelijk aanzienlijke verliezen
hebben op de aandelen in porte
feuille. Een verklaring voor deze
tegenstrijdigheid is niet moeilijk
te vinden. Zoals wij al in een eer-
dere Beurspraat schreven, wordt
de stijging van de AEX door slechts
een beperkt aantal fondsen gedra-

gen. De markt lijkt dit jaar te zijn
gedreven door grote omzetten in
chips (Philips en ASML) olie
(Koninklijke Olie) en staal (Gorus).
Het rijtje flinke dalers is aanzien-
lijk langer. Kwaliteitsfondsen als
Aegon, Unilever, Wolters Kluwer
en Ahold hebben een teleurstel-
lend koersverloop laten zien, even-
als Hagemeyer en OCE. Met het
oog op het begrip 'spreiding in
portefeuille' zijn het echter juist
die fondsen die beleggers in porte
feuille hebben.

RENTE
Los van factoren als technische
vooruitgang en bedrijfsresultaten
heeft ook de rentestand altijd een
grote invloed op aandelenkoersen
gehad. Beleggers in aandelen zijn
niet gebaat bij een hoge rente.
Wanneer we de rente-ontwikke
ling over 1999 in ogenschouw ne
men, blijkt deze echter niet in het
voordeel van de belegger te zijn ge
weest. Sinds januari is de rente
met circa 40% gestegen. Eind okto-
ber heeft de rente op het hoogste
punt van dit jaar gestaan. Dit ging
gepaard met een stand van de AEX
op 530 punten. De rente is inmid-
dels met 7% gedaald, een positieve
ontwikkeling voor de aandelen. En
wat blijkt, sinds deze rentedaling
is de AEX gestegen met 15%.

Momenteel staat de beursindex in
Amsterdam stevig boven de 600
punten. Er lijkt geen vuiltje aan de
lucht. De economie groeit voor-
spoedig en de inflatie blijft laag.
Angst voor nieuwe renteverhogin-
gen lijkt voorlopig naar d
grond te zijn verdwenen,
factor die de laatste dagen van dit
jaar nog roet in het eten zou kun-
nen gooien is de millenniu-
mangst. Net als bij de invoering
van de euro begin dit jaar, brengt
ook de wisseling van het rmitenni-
um de nodige onzekerh^P met
zich mee. Wij verwachten echter
geen grote impact van de millen-
niumwisseling. Doemdenkers zijn
duidelijk in de minderheid.
Op een aantal dagen na is het be
leggingsjaar 1999 ten einde. Voor
de een zal het een bijzonder suc-
cesvol jaar zijn geweest, voor de
ander een jaar met teleurstellin-
gen. Eén ding is echter zeker, het
jaar wordt afgesloten met een dui-
delijk positiever rente en beurskli-
maat dan waarmee we het jaar
zijn begonnen!

Rest ons u prettige feestdagen en
een gezond en succesvol 2000 te
wensen.

Afdeling Beleggingen

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

Huiskamerbijeen-
komsten GLTO
De afdeling Vorden- Warnsveld-
Vorden van de GLTO organiseert
op woensdag 15 december en dins-
dag 4 januari aanstaande zgn.
huiskamerbijeenkomsten. De
GLTO wil namelijk naar een inten-
sief en een extensief bedrijf om te
zien hoe zij met hun mineralen
omgaan.
Zo wordt woensdag 15 december

een bezoek gebracht aan de fami-
lie G.J. Harmsen, Baakseweg 3. Te
vens zal DLV-er Pieter Brouwer
aanwezig zijn om het een en
ander toe te lichten. De organisa-
tie wijst erop dat het in verband
met besmettingsgevaar verstandig
is om niet in bedrijfskleding te
komen. Ter plekke wordt voor
overlaarzen gezorgd.
Dinsdag 11 januari wordt het be
drijf van de familie G.J.B. Kruissel-
brink aan de Schoolhuisweg 4 be
zocht.

ËMffilfeÉi Sint Nicolaasactie VOV
Vierde trekking 7 december 1999

15 VLEESPAKKETTEN

Naam Adres Plaats

Korenblik
D. Lichtenberg
W. Onstenk
Pardijs
A. van Belzen Smeyens
Dinant Teunissen
G.J. Zweverink
J. Besselink
Rondeel
Weulen Kranenbarg
Kamphorst
Meulenbrugge
Schoenaker
Golstein
Bukman

Ruurloseweg 36
Het Jebbink 46
Hackforterweg 34
Hoetinkhof 17
Het Strooi 5
Ruurloseweg 69
Prins Clauslaan 13
Julianalaan 7
Molenweg 37
Ruurloseweg 45
Smidsstraat 7
Kapelweg 16
Vierakkersestraat 22
Insulindelaan 17
Driesteek 5

Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker
Vierakker
Vorden
Zutphen

Eijerkamp-Lok
J. van Dijk
Knoef
Bultman
Rouwenhorst
Bosman
H. Rothman
Truus Nijenhuis
Blokzijl
Rinie Heuvelink
Zeggelaan
R. Hulshof

Burg. Galleestraat 39
Wientjesvoortseweg 8
Margrietlaan 4
Hengeloseweg 14
Mispelkampdijk 7
Geesinkweg 10
Almenseweg 51
Ludger 2
Hoetinkhof 183
Vordenseweg 22
Dorpsstraat 16
Spiekerweg 3

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Wichmond
Vorden
Warnsveld
Almen
Vorden

HOOFDPRIJS WAADEBONNEN t.w.v. f 500,-

Naam Adres Plaats

E. Dijkman Kapelweg 8a Vorden

40 VERRASSINGSPAKKETTEN

Naam Adres Plaats

A. Tiethof
N. Rutgers
L. Vlaming
Lindenschot
D. Kuiper
M. Brunsveld
D. Hendriksen
Van Delden
B. Boere
J.A. van Hooijdonk
Floor Hoevers
Huntjewerff
M. van Zandvoort
J. Bosch
R. Jansen
Y. Burghout
D. Bosch
J. Berenpas
G. Hiddink
A.D. Winkel-Pardijs
D. Döderlein de Win
W. Blom
A.M. Hagens
R. Veldkamp
J. Beitier
H. Schoenaker
Fam. Arends
Uben

Zutphenseweg 91
De Stroet 12
Het Kerspel 19
Enkweg 18
De Bongerd 30
De Bongerd 16
Het Kerspel 32
Zutphenseweg 98
De Hanekamp 2
Kapelweg 12
Hoetinkhof 69
Kerkhoflaan 7
Mispelkampdijk 18
Ruurloseweg 47a
Ruurloseweg 30
Hoetinkhof 104
Het Jebbink 14
Mosselseweg 1
Het Jebbink 34
Almenseweg 33
Rubenstraat 11
Het Wiemelink 49
Fazantstraat 36
Brinkerhof 11
Nieuwstad 5b
Enkweg 10
Lankhorsterstraat25
Lindeseweg 23

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vor^fc
Vorcw
Zelhem
Vorden
Brummen
Vorden
Vord^
VoraBr
Wichmond
Vorden

UITSLAG KLEURWEDSTRUDEN

Leeftijd 2 t/m 4 jaar

1 e Kevin Weever
2e Aniek Garritsen
3e Kevin Vliem

Hoetinkhof 231
Den Erterweg 108a
Zutphenseweg 50

Vorden
Zutphen
Vorden

Leeftijd 5 t/m 7 jaar

1 e Annelijn Jansen Wilhelminalaan 1 Vorden
2e Koen Vlogman Strodijk 7 Vorden
3e Wouter Ringlever Insulindelaan 58 Vorden

Leeftijd 8 t/m 9 jaar

1e Robin Schroeder Lammerhof 133 Warnsveld
2e Manon Groot Insulindelaan 56 Vorden
3e Joyce Schierkolz Beatrixlaan 34 Brummen

Leeftijd 10 t/m 12 jaar

1e LibandtenPas
2e Geert Temmink
3e Jordy Kamphuis

Brinkerhof 50
Z.E.-weg 102
len Dalessingel 347

Vorden
Baak
Zutphen

UITSLAG PUZZEL

1ef 100-G. Klein Haneveld
2e f 50 - P. Velthuis
3e f 25,- R. Leunk-Lansink

Het Jebbink 63 Vorden
Nieuwstad 55 Vorden
Callenfeldsplein 36 Warnsveld

Mevrouw Sueters overhandigd de waardebonnencheque ter waarde van f500,- aan de familie Dijkman.

Lampionoptocht
Zaterdag 18 december zal er bij goed weer alsnog een lampionoptocht worden gehouden. Met Sin-
terklaas kon dit door het slechte weer geen doorgang vinden.

Nu verzamelen de deelnemers zich om 1630 uur bij de Welkoop aan de Stationsstraat waar om on-
geveer 16.45 uur wordt vertrokken. Om plm. 17.15 uur zal naar verwachting de optocht op de Kerst-
markt arriveren.



Hoe wilt ü de rollade hebben ?

Kerstroos
per stuk

diverse soorten zoals:

runderrollade
(mager of doorregen)

varkensfiletrollade
schouderfiletrollade
half om half rollade

lenderollade, kalfsrollade
allemaal handgeknoopt

Wij verzorgen ook graag uw

gourmet en/of
fondue-schotel

Kerstpaté's
o.a. grandberry, walnoot, abrikoos,

peperpaté e.d.
</? I*)NÏ 5^ r^

100 gram II óz&<ij&

Tevens hebben wij diverse soorten wildpaté's î

Tevens hebben wij diverse
soorten

ham-ei, rauwkost, sellerie,
vruchtensalade

maar speciaal aanbevolen

beenham-
salade

100 gram

c35>

GrOOt Vlees bijvoorbeeld:
ROSBIEF
BRAADVLEES
KALFSFRICANDEAU

Fijn klein vlees
ENTRECÓTE
OSSEHAAS
KALFSOESTERS
VARKENSHAAS
VARKENSOESTERS
KOGELBIEFSTUK

Lamsvlees

Kalfsvlees

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

LAMSBOUT, LAMSCOTELLETTEN

LAMSLAPJES

KALFSFRICANDEAU

OESTERS, SCHNITZELS

Wij wensen u fijne Kerstdagen

Keurslagerij
VLOGMAN
Zutphensewe^S • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 21

Geldig week

Muziekvereniging

Concordia

Dankt
iedereen die eraan heeft bijgedragen dat onze

OLIEBOLLENACTIE
ook de laatste maal in dit millennium een groot
succes is geworden.
De eerstvolgende oliebollenactie is in dec. 2000.

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake
KONING-KEIZER-ADMIRAAL ZO KOMEN ZE.ALLEMAAL

AANBIEDING zware kwaliteit
SPIJKERBROEK (supersterk)
maat 32 t/m 40 van 49.95 voor 39.95
rééééél spijkerbroeken
stonewashed, zwart, superstone, blauw, zachtgroen

Damesspijkerbroeken 6 modellen

49.95/54.

WERKSPIJKERBROEKEN met duimstokzak
zware kwaliteit
49.95 2 voor 79.00

WERKBROEKEN - WERKOVERALLS - KIELTJES
SCHILDERSKLEDING - AMER. OVERALLS

FRISTADS SPECIAAL KLEDING

DECEMBER

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

15 AMBO klootschieten 't Olde
Lettink

15 BZR Vorden in Dorpscentrum
15 HVG Wichmond kerstviering
15 NBV Plattelandsvrouwen van

Nu kerstfeest
15 Welfare kerstcontactmiddag

Wehme
16 Bejaardenkring Dorpscentrum

kerst
16 HVC Wildenborch kerstviering
16 PCOB in de Wehme
17 TAO Toneel Wildenborch
17 t/m 19 Clubshow Pluimvee- en

Konijnenvereniging in zaal De
Herberg

18 Kertsmarkt Vorden
20 HVG dorp kerstviering

Kerstwandeltocht
Kranenburgs Belang
Op zondagmiddag 19 december a.s.
wordt weer de kerstwandeltocht ge-
houden. Er is een route uitgezet van
ca. 9,5 km in de mooie omgeving
rondom de Kranenburg. Onderweg
kan men tevens genieten van winter-
se klanken van de midwinterhoorn-
blazers en een hartverwarmend
drankje. De start is bij pannenkoek-
restaurant Kranenburg. Na afloop
kan men deelnemen aan een heerlijk
stamppottenbuffet bij pannenkoek-
restaurant Kranenburg. Voor meer
informatie en opgaven kan men bel-
len, tel. 556853

Biei ons
in a n Achterhook
"Zo Harm, iej wilt neet onderdoen veur 'n ander?" Harm Sanders was
nerig te gange met een denne veur zien huus. Hee ston op de leere
umme de lempkes in 'n top d'r in te draaien en d'r op die meniere een
kerstboom van te maken .
"Wat duch ow, zol 't wat liekn?".
"Dan mo'j d'r eers stroom opzetn, dan pas ko'j zien of alles op de
goeie plaatse zit". Harm leep metene nao binnen umme de stekker in
't stopcontact te doen.. 't Lek wel redelijk goed vedeild , zo te zien.
"Daor meuj ow bes met laotn zien".

"Jao now, 't darp is ok weer vol epot met kerstbeume, dan wi'j hier an
de rand ok neet achterblievn. 't Is trouwens wel lastig, al die beumk-
es op 't trottoir".
"Hoe dat zo dan, daor heb iej toch gin las van?". Toch wel, met 't
boodschappen doen fletse ik altied oaver 't trottoir. Da's mien volle
veiliger as oaver de straote met al die drukte". "Maor dat mag jao gaar
neet". "Oh, daor mag zovolle neet. Vrachwagens meugt ok neet deur
't darp maor zee knalt t'r net zo vake deur at ze zinne heb".

"Now 't toch oaver 't darp hebt, ik missen vanmaarn de grote kerst-
boom op 't gres veur de kerke". "Dat klopt, zee woln eers 't weerbe-
rich met de meddag heurn. Iej wet jao maor nooit wat t'r uutkump
van die veurspelling van Mariska. At 't in de Betuwe stormt kan 't
hier nog wel 's hard waaien en lig zo'n boom soms zo tegen 'n vlakn.
Maor 't schient nog wel met te valn en de boom steet t'r dan ok al.
Wat he'j daor wieterop in 'n proemenboom hangen, he'j daor ok
lampen in?"

"Oh nee, dat bunt vetboln veur de veugele". Maor dan hang iej d'r
toch neet zo'n trop tegeliekke op?".
"Dat za'k ow veteln. "k Hadde ze met Sinterklaos op 't velangliesjen
staan. Schienbaor is t'r iets met mis egaon want ik krege zestig van
die boln. Waor zo'k met al dat grei hen. Vandaor".
"Now, dan hoeft de mezen in ieder geval gin honger te Hen, biej ons
in d'n Achterhook".

H. Leestman



Protest tegen sluiting uitleenpost bibliotheek in Vierakker-Wichmond:

Handtekeningenactie van start
Raadscommisie maakt
haast met herindeling

De sluiting van de uitleenpost
van de bibliotheek in het Lud-
gerusgebouw is het gesprek
van de dag in Vierakker en
Wichmond. Het bestuur van de
bibliotheek in Vorden wil deze
uitleenpost vanaf l juli van het
volgend jaar sluiten en vervan-
gen door een bibliobus.

"Met name voor de ouderen en de
jeugd in Vierakker en Wichmond
zou dat een ramp zijn", zegt be-
heerder Wim Olthof. Samen met
de andere zes vrijwilligers van de
uitleenpost is hij dan ook een
handtekeningenactie begonnen
met als doel het bestuur van de bi-
bliotheek maar ook ook de ge
meente Vorden op andere gedach-
ten te brengen.

Op dit moment is de uitleenpost
in het Ludgerusgebouw drie keer
per week open: donderdagmid-
dag, donderdagavond en zondag-
ochtend. "Het nadeel van zo'n bi-

bliobus is dat hij maar één keer
per week komt. De mensen moe-
ten dan maar net in de gelegen-
heid zijn om boeken te halen. Nu
kunnen de lezers op zondagoch-
tend na de kerkdienst altijd nog
even bij ons terecht als ze het op
donderdag vergeten zijn. Ook voor
ouderen die wat minder makke
lijk te been zijn is zo'n bibliobus
niet handig.
Alles bij elkaar zijn we niet geluk-
kig met deze situatie en zien we
het als de zoveelste achteruitgang
van het voorzieningenniveau in
Vierakker en Wichmond",
Wim Olthof.

De uitleenpost in het Ludgerusge
bouw bestaat ruim veertig jaar en
heeft in de periode zijn waarde
meer dan bewezen. In tol
maken er op dit moment
tweehonderd mensen uit Vierak-
ker en Wichmond gebruik van de
uitleenpost.
Alle gebruikers hebben anderhal-

IcllUC

^
erak-

ve week geleden een brief gehad
met het nieuws over de sluiting.
Ook werden de lezers opgeroepen
om mee te doen aan de handteke
ningenactie.

Wim Olthof gelooft niet dat de
mensen uit Vierakker en Wich-
mond gemakkelijk even naar Vor-
den gaat om daar de boeken te
halen.
"Voor heel veel mensen is die
drempel om naar Vorden te gaan
toch te hoog. Daar komt nog bij
dat kinderen die nu zelfstandig
boeken halen dan onder begelei-
ding van hun ouders naar Vorden
moeten. Verder is ook voor de
meeste ouderen die afstand te
groot. Het zou erg jammer zijn als
deze uitleenpost dicht zou gaan. Ik
hoop dat we door middel van de
handtekeningenactie het bestuur
van de bibliotheek maar ook de
plaatselijke politiek op andere ge
dachten kunnen brengen", aldus
Wim Olthof.

Regenachtige kerstmarkt

Het zat de organisatie van de kerstmarkt in en rondom het Ludgerusgebouw in Vierakker niet mee. De hele za-
terdag regende het. Toch was beheerster Constance Bouwmeister van het Ludgerusgebouw niet ontevreden
over de publieke belangstelling.
"Het voordeel is natuurlijk dat het grootste gedeelte van de kerstmarkt binnen is. De mensen hoeven dus niet
de hele middag in de regen rond te lopen", aldus Constance Bouwmeister. Ook de meeste standhouders klaag-
den niet. "Ik heb goed verkocht", liet mevrouw Dijkman uit Vorden weten.
"De materiaalkosten en de kosten om hier te mogen staan heb ik er al wel uit." De standhouders op het plein
voor het Ludgerusgebouw keken iets minder enthousiast. Maar daar hadden ze ook alle reden toe. Hopelijk zijn
de weergoden hen volgend jaar wat beter gezind.

De herindeling met Hengelo en
S teenderen kan de gemeente-
raadsleden van Vorden niet
snel genoeg gaan. Dit bleek
maar weer eens tijdens de com-
missie Welzijn, Milieu en Sa-
menwerking van vorige week
dinsdagavond. Het probleem is
echter dat ze in Hengelo en
Steenderen minder haast heb-
ben als het gaat om een fusie.
"Ik denk dat het vrij duidelijk is
hoe de gemeenteraad van Vor-
den over een fusie denkt", zo
vatte wethouder Boogaard de
discussie samen. "In Hengelo
en Steenderen zijn ze alleen
nog niet zover". Volgens Boog-
aard zal het de komende maan-
den dan ook erg spannend wor-
den welke weg de drie gemeen-
ten inslaan.

Op de agenda van de commissie
Welzijn, Mileu en Samenwerking
stond vorige week de evaluatieno-
ta ten aanzien van de samenwer-
king tussen de gemeenten Vorden,
Hengelo en Steenderen. In mei
1998 besloten deze drie gemeen-
ten tot een samenwerking zonder
op voorhand een fusie uit te slui-
ten. De eerste concrete resultaten
zijn er al. Zo is er een gezamenlijk
computersysteem aangeschaft
maar ook op andere terreinen
zoals sociale zaken en personeel
en organisatie wordt er samenge
werkt. Tijdens de commissieverga-
dering zei de heer W. Regelink
(CDA) dat het allemaal best wel
hoopgevend is wat er tot nu toe op
ambtelijk niveau bereikt is. De
heer H. Rietman (WD) sloot zich
daarbij aan maar waarschuwde er
wel voor dat het allemaal niet te
lang moet d^fen. "We moeten een
fusie niet o^re lange baan schui-
ven. Binnen nu en twee jaar moet
bekend zijn wat we precies wil-
len", aldus Rietman.

De heer M^^kker (D66) stelde
voor om binBikort met alle frac-
tievoorzitters van Vorden, Hengelo
en Steenderen om de tafel te gaan
zitten om alle neuzen dezelfde
kant op te krijgen. Wethouder H.
Boogaard vond dit een goed idee.

"Misschien moeten we zelfs wel
een keer met alle gemeenteraads-
leden bij elkaar komen", aldus
Boogaard. Verder verwacht de wet-
houder dat de drie colleges de ko-
mende maanden wat vaker met el-
kaar gaan praten. "Sowieso wordt
het de komende maanden alle
maal erg spannend", aldus Boog-
aard. De wethouder doelde hier-
mee ook op de rondetafelgesprek-
ken die de afgelopen periode ge
voerd zijn op initiatief van het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken.
Donderdag 16 september komen
de Achterhoekse gemeenten voor
de derde keer bij elkaar. Tot nu toe
is niet precies duidelijk wat het
ministerie van Binnenlandse
Zaken wil en waar het naar toe
gaat. De heer W. Regelink (CDA)
liet weten dat het nu erg belang-
rijk is dat de gemeente Vorden zelf
de teugels in handen houdt. "Het
college moet haar eigen plan trek-
ken en niet afwachten totdat mi-
nister Peper of de provincie met
een besluit komt".

De volgende stap in het samen-
werkingsproces is de formulering
van een nieuwe bestuursopdracht
voor de stuurgroep. De heer M.
Bakker (D66) drong er bij wethou-
der Boogaard op aan om daarbij af
te koersen op een fusie tussen de
drie gemeenten. Ook de mogelijke
toetreding van Zelhem en Hum-
melo & Keppel tot het samenwer-
kingsverband kwam even ter spra-
ke. De stuurgroep heeft hiervoor
bepaalde toetsingscriteria vastge
legd. Voorop staat dat alle drie ge
meenten het eens moeten zijn
met de toetreding van een vierde
of vijfde gemeente tot het samen-
werkingsverband. Verder mag een
toetreding niet tot vertraging van
lopende samenwerkingsprojecten
leiden en moet het een meerwaar-
de voor het samenw£TRingsver-
band opleveren. Wethouder Boog-
aard verwacht dat er aan het einde
van het eerste kwartaal van het
volgend jaar meer duidelijkheid
komt over waar het met de drie ge
meenten naar toegaat en over de
eventuele toetreding van Zelhem
en Hummelo & Keppel.

Voetbal

WVORDEN
Programma 18-19 december
Vorden Al - Go Ahead A2; Erica BI
- Vorden BI. Vorden 3 - ABS 2; Vor-
den 5 - Rheden 4.

Uitslagen 11-12 december
Eefde Dl-Vorden D2 3-2.
KI. Dochteren BI -Vorden BI 2-9.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Vrijdagavond speelde Velocitas in
sporthal 't Jebbink tegen WZV 't
Weurden. Deze ploeg uit Winters-
wijk staat met O punten onderaan
in de Ie klasse. Het Vordense zaal-
voetbalteam begon slordig aan de
wedstrijd zodat het even duurde
voordat de Ie goal viel. Op aange
ven van Rob Enzerink scoorde Ro-
nald de Beus. Hierna kwam Veloci-
tas beter in de wedstrijd zonder tot
echt goed voetbal te komen. Erik
Oldenhave scoorde toen hij de
keeper opjoeg en deze zo de bal bij
Oldenhave in de voeten schoot.
Deze tikte dankbaar binnen. Den-
nis Wentink scoorde na een per-
soonlijke actie de 3-0. WZV kwam
even terug in de wedstrijd toen slor-
dig balverlies aan Velocitas zijde
werd afgestraft. Dit was maar van
tijdelijke aard want Dennis Wen-
tink scoorde vrij snel 4-1. Na een
mooie snelle aanval nam Wentink
de bal in één keer op de pantoffel,
en deze verdween hoog in de bo-
venhoek. Het verzet was gebroken
en Velocitas liep uit naar 7-1. Jeroen

Tijssen schoot via de binnenkant
van de paal een vrije trap raak, en
Rob Enzerink en Ronald de Beus
rondden 2 fraaie aanvallen af. De
2e helft begon goed voor Velocitas.
Een mooie uitgespeelde aanvla
werd door Huberto Eykelkamp bin-
nengeschoten. Na deae goal lukte
er aan Velocitaskant helemaal niets
meer, terwijl WZV 't Weurden nog
meer de nadruk op verdedigen
legde. Heel sporadisch moest doel-
man Gerrit Wenneker optreden,
maar hoefde geen tegentreffer
meer toe te staan. Met 2 doelpun-
ten, beide afstandsschoten vanaf de
zijlijn, bepaalde Erik Oldenhave de
eindstand op 10-1. Doordat Veloci-
tas ook deze éénzijdige wedstrijd
won, blijft het 2e staan achter kop-
loper Gonemo. Maar de Vordense
ploeg geeft zich nog niet gewonnen
in de strijd om het kampioenschap.

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 6 dec.
Groep A: 1. dames v. Burk / Hend-
riks 57,5%; 2. echtpaar Vruggink
56,3%; 3. dames v.d.üst / Kamp
55,4%. Groep B: 1. hr. Gille / mv. de
Bruin 60,8%; 2. mv. Steenbeek / hr.
Gr. Bramel 58,8%; 3. dames War-
ringa/Rossel57,l%.

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
Uitslagen van woensdag 8 dec.
Groep A: 1. mv/hr de Bruin 60.4%;
2. den Elzen / Hissink 57.9%; 3. den
Elzen / Gerichhausen 57.1%. Groep
B: 1. de Vries / Lenderink 59.6%; 2.
Brinkman / Visser 57.9%; 3. Steen-
beek / Groot Bramel 54.5%.



r dé flexibele, draai
bare bevestiging.

<.~li.ïkfl 7 m m

Dtv.e prachtige set
voor de speciale
pri js van:

NLG
2000,-

Internet:
http://www.jpc.nl

verkrijgbaar:
Collier 1840,-

Armband 835,-
S.imen: Ji^rTv-, Nu 2000,-

M.A.A. Siemerink
• opticien • optometrist
• contactlensspecialist
• brillen • contactlenzen
• barometers • sieraden
• uurwerken • reparaties
• taxaties
Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575)551505
Fax (0575)551475

Eik, beuk, kers en merbau

Bespaar «. 30%
parket (met zeer kleine

gebreken)

Leg koste n
vakkundig gelegd door
Lochem Parket & Tapijt

8?°Pm 0573453501
Deze vloeren moet u zien!!!

Standaard ondervloer +
afwerklijstjes 8,85 p. m2.

Bel vrijblijvend na 18.00
uur:

Week

NU

159,50

utfi/ermode
^ u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Tel. 0575-526080
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

KeuKëns-tegels-satiitair
natüürstéen-rolluikeh

modekoopjes
damestuinjurk
van 59,95 nu:

kinderbroeken
veel soorten
norm. v.a. 32,50

QC

heren-
overhemden
norm. v.a. 35,- 25.00

dames
shirt
velours
met
capuchon

WINTERSWUK-WlERDEN-VQRDEN-TERBQRG-DIDAM.AALTEN-ZEVENAAR.LICHTENVnORDF-'s.HFFRFNRFRfi



Vordense Tuin geopend Amnesty Vorden schrijft
aan Tony Blair

Dezer dagen is de geheel nieu-
we bloemenzaak "De Vordense
Tuin" geopend. Eigenaresse
Monique Groot Roessink heeft
zich gevestigd aan de Raadhuis-
straat 11, in het voormalige
pand van kapper Beerning.

Zij beschikt over 60m2 vloeropper-
vlak. Het geheel is bijzonder
smaakvol ingericht. Men kan er

niet alleen terecht voor bloemen,
ook voor cadeaux en woondecora-
ties. Dat laatste uitgestald in fraaie
kasten. In één hoek van de winkel
gesitueerd in warme klassieke
kleuren, treft men een assorti-
ment planten, vazen, decoraties
e.d. Ongeveer eenzelfde hoek in de
kleuren grijs, wit en groen. Voorts
op een verhoging in de winkel alle
soorten snijbloemen bij elkaar.

Bovendien nog een kamerafdeling
met tuindeuren naar buiten. Hier
kan men in alle rust bijvoorbeeld
afspraken met klanten maken
wanneer het gaat om bloemwer-
ken zoals bruidsboeketten, rouw-
stukken e.d. Monique Groot Roes-
sink heeft ingespeeld op de ko-
mende Kerst. Dit in de vorm van
onder meer kerstdecoraties, kerst-
ballen, kaarsen etc.

Halssieraden
Thea Tolsma geeft zondag 19 de
cember in galerie Agnes Raben
aan de Nieuwstad 20, een presen-
tatie halssferaden. Sinds 1989
maakt zij "Kragen en colliers" uit
binnenbanden van auto's. Haar
ontwerpen varieren van sober tot
extravagant en van draagbaar sie-
raad tot autonoom object. Zowel
haar nieuwste collectie "Portef-
rais" als werk uit voorgaande col-
lecties zullen worden getoond. Er
is tijdens de presentatie gelegen-
heid om met de kunstenares van
gedachten te wisselen en om per-
soonlijk advies te vragen. De mees-
te werken zijn direct te koop. Thea
Tolsma volgde haar opleiding aan
d' Witte Lelie en de Rietveld Aca-
demie te Amsterdam. Zij exposeer-
de in vele galerieën en musea in
binnen- en buitenland. Haar werk
werd onder andere aangekocht
door Het Nederlands kostuummu-
seum in Den Haag, Het Arnhems
Gemeentemuseum, The Cleveland
Contempory Juwellery Collection
in Engeland, Nederlands Textiel-
museum Tilburg en het Musee des
Arts Decoratis Montreal en door
vele particulieren.

Kersttentoonstelling
Riek Schagen
De Vordense kunstenares Riek
Schagen geeft in de "Galeriek" aan
de Nieuwstad 2 op 16,17,18 en 19
december een Kersttentoonstel-
ling. Tijdens deze tentoonstelling
die op genoemde dagen is geo-
pend, zijn onder meer olieverf-
schilderijen, gouaches, krijt en
pentekeningen te zien.

Belangstelling
Midwinterwandeling
valt niet tegen
Ondanks de uitermate slechte
weersomstandigheden trok de
Midwinterwandeling welke zon-
dag in het buurtschap Wilden-
borch werd georganiseerd toch
nog bijna honderd deelnemers. Zij
konden kiezen uit twee afstanden
te weten 7 of 11 kilometer. Start en
finish waren bij de familie Pardijs

aan de Wildenborchse wejL On-
derweg werden de deelne^» ge-
tracteerd of een heerlijke kop
snert en Gluhwein. Een groep
midwinterhoornblazers gaf een
extra dimensie aan deze toch wel
natte wandeling.

Geld yoor instffi-
mentenfonds
"Concordia"
De muziekvereniging "Concordia"
heeft het afgelopen weekend haar
jaarlijkse oliebollenactie gehou-
den. Vrijdagmorgen werd begon-
nen met de productie van duizen-
den oliebollen. De actie sloeg bij
de bevolking goed aan. De leden
van "Concordia" deden uitsteken-
de zaken. Zaterdag kon al snel het
sein "uitverkocht" worden gege-
ven. De opbrengst van de actie is
bestemd voor het instrumenten-
fonds. Door onder meer de toe-
stroom van nieuwe leerlingen
moet de vereniging forse bedragen
investeren voor de aanschaf van
instrumenten. "Concordia" heeft
ook voor 2000 een oliebollenactie
in de planning opgenomen.

Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D - F L E V O L A N D

.

s
»

jaarver-
bruik m1

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200

streefver-
bruik m1

20
25
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
81
88
96

103

totaal streef-
verbruik m'

128
160
192
225
256
288
320
352
386
417
449
480
529
576
625
673

Arjan Mombarg kampioen

Bij de Gewestelijke kampioenschap-
pen marathonschaatsen, die afgelo-
pen zaterdagavond in Deventer wer-
den gehouden was er een hoofdrol
weggelegd voor Arjan Mombarg. De
27-jarige veehouder ging ambiteus
van start, daarbij geholpen door
zijn ploeggenoten Erwin Tiemens,
Martin Rietman en Han Donder-
winkel, allen lid de Ecotrans/Free-
wheel ploeg. In het deelnemersveld
van Cl-, B-, en A-rijders reden ook 5
dames mee, waaronder ploeggeno-
te Yasmin van Benthem. De dames
reden 30 rondes. Zonder enige be-
dreiging wist van Benthem de eind-
zege te behalen. Zij herhaalde hier-
mee het resultaat van vorig jaar
toen zij ook kampioene werd van
het Gewest Overijssel/Gelderland.
Na het afsprinten van de dames ont-
stond er een kopgroep van 5 man
met daarin o.a. Arjan Mombarg en
collega A-rijder Andere Klompma-
ker. Het 5-tal slaagde erin een ronde
voorsprong te nemen, met name
door het controlerende werk van de
3 leden van de Ecotrans/Free-wheel
ploeg in het peloton. In de laatste
fase ontsnapte Mombarg nog een
keer samen met Klompmaker. In
snel tempo slaagde het tweetal erin
weer een ronde voorsprong op te
bouwen. In de eindsprint, die door
Mombarg een ronde voor het einde
werd ingezet, was Klompmaker
kansloos. A-rijder Erwin Tiemens
wist beslag te leggen op de 9e
plaats. De zeer sterk rijdende Mar-
tin Rietman uit Wichmond eindig-
de op de 10e plaats. De Ie jaars Cl-
rijder, chauffeur bij Ecotrans, had
nauwelijks moeite met de 75 ron-
des en was regelmatig voorin te vin-
den. B-rijder Han Donderwinkel
stapte na 50 rondes uit om zich te
sparen voor de 3-daagse, die afgelo-
pen maandag van start is gegaan in
Assen. Ook Mombarg verschijnt
dan voor het eerst dit seizoen weer
in het A-peloton. Volgens de fana-
tieke schaatser wordt dan pas dui-
delijk of hij voldoende genezen is
van de blessure, waarvan hij tijdens
het skeelerseizoen last had. Aan de
conditie zal het niet liggen want
Mombarg maakte in Deventer een
zeer sterke indruk

De werkgroep Vorden van Am-
nesty International bezorgt
deze week de voorbeeldbrieven
aan de thuisschrijvers. Een van
de brieven is gericht aan de pre-
mier van Engeland, Tony Blair.
Amnesty maakt zich al jaren
zorgen over de systematische
intimidatie van advocaten in
Noord Ierland.

Vorig jaar verscheen een rapport
waarin de speciale VN rapporteur
inzake onafhankelijkheid van
rechten en advocaten concludeer-
de dat de politie van Noord Ierland
betrokken is bij intimiderende ac-
tiviteiten jegens advocaten. Er
wordt geschreven over de mensen-
rechtenadvocaat Patrick Finucane.
In februari 1989 was hij in de keu-
ken met zijn vrouw en kinderen
toen gewapende mannen naar
binnen stormden en veertien scho-
ten op hem afvuurden.
Tien jaar later wacht zijn familie
nog steeds op een onafhankelijk
onderzoek naar de moord. Volgens
een vertrouwelijk rapport in fe-

bruari 1999 overhandigd aan de
regeringen van onder meer het
Verenigd Koninkrijk zouden bij de
moord op Patrick Finucane leden
van de veiligheidsdienst en de po-
litie en het leger actief hebben sa-
mengewerkt met de Loyalistische
paramilitairen.

Hoewel de autoriteiten dit al meer
dan negen jaar weten, weigerden
zij tot nu toe tot vervolging over te
gaan. De sterkt vermoedens dat
het hier om een doofpotaffaire
gaat. Deze vrees werd in april ver-
der versterkt. Een hogere Engelse
politiefunctionaris kondigde toen
een strafrechtelijk onderzoek naar
de moord op Patrick Finucane
aan, terwijl alom verontrusting be-
stond dat dit onderzoek bedoeld
was als vervanging van een onaf-
hankelijk juridich onderzoek.
In de brief wordt gevraagd de ad-
viezen van de speciale rapporteur
te volgen en een onafhankelijk on-
derzoek in te stellen naar de be-
schuldigingen dat advocaten wor-
den geintimideerd.

TA.O. Wildenborch bezorgt publiek vroege
Kerstavond!!

Kerstmis zonder ganze is
geen kerstmis
"Ik zeg het oe eerlijk, kerstmis
zonder ganze is geen kerstmis".
Zo maar een stukje kretelogie
uit de mond van Oma Catrijn (
voortreffelijke rol van Dini
Schooien) tijdens een chaoti-
sche Kerstavond dat de toneel-
vereni^fc TA.O. uit de Wilden-
borch cronderdagavond in de
Kapel opvoerde.

Een blijspel geheel in dialect, ge-
schreven door Ulla Kling en ver-
taald d AHub Fober.
Stel je vow Marlie Herberg (Annet
Zeper) is druk doende om voor
Kerstavond een gezellig sfeertje te
creeëren. Traditiegetrouw komt
haar moeder dan op bezoek. Joop
Herberg, heer des huizes ( Appie
Klein Brinke) wordt naar buiten
getrommeld om iets van de kerst-
boom af te zagen. Niet aan dove-
mansoren gezegd. Joop bleef
zagen totdat er een mini-boompje
overbleef!
Toen hij hoorde dat zijn vrouw er
120 gulden voor had betaald,
waren de rapen echt gaar. Oma
had intussen koekjes gebakken, zo
hard als kanonskogels, waar men
elkaar letterlijk een gat mee "in de
kop kon gooien". In deze doldwaze

klucht was het" gebekvecht" niet
van de lucht.
Toen ook nog Ome Gij s ( Reinier
Klein Brinke), zwager van Oma
Catrijn op bezoek kwam, ging
Oma echt door het lint. Terwijl
moeder en dochter zich bezighiel-
den met de voorbereidingen,
lagen de beide mannen languit op
de grond met de treintjes te spe-
len. De spitsvondige discussies
laaiden hoog op.
De zaal lag krom toen de kerst-
boom werd opgetuigd. Pais en
vree?, vergeet het maar. Doris
(Erika Mennink) en vriend Rob
(Rob Holsbeeke) gingen naar een
kerstparty. Pa de trammelant beu,
dook de kroeg in. Enfin, U begrijpt
het de chaos werd groter en groter.
Uiteraard toch een happy-end
compleet met gans en "Alleluja
Samen" ( de titel van het blijspel).
De regie was in handen van Frieda
te Lindert. Grime Greta Faber en
soufflage Janny Sligman.
De kerstklucht een "aanrader"
voor hen die een avondje lekker
wil lachen. Het kan nog want voor
vrijdagavond 17 december zijn
nog enkele kaarten verkrijgbaar.
(Reserveren onder telf. 0575-
556726.)

Kerstgroeten en schrijf-
marathon op Kerstmarlct
De jeugd van Vorden wordt op-
geroepen om een mooie kerst-
groet te maken voor een jonge-
re die in de gevangenis zit. Op
de versiering of tekening dient
de naam en de leeftijd te wor-
den geschreven. Wanneer de
kaart dan tijdens de Kerst-
markt in de stand van Amnesty
wordt ingeleverd, maakt men
kans op een mooie prijs.

Traditiegetrouw is de Werkgroep
van Vorden altijd met een kraam
op de Kerstmarkt ( zaterdag 18 de-
cember) aanwezig. Dan wordt te-
vens een schrijfmarathon georga-
niseerd.
Dit keer is er gelegenheid om een
korte brief te schrijven aan de Bra-
ziliaanse overheid. Daarin wordt
gevraagd iets te doen aan de
schendingen van mensenrechten
van kinderen in gevangenschap in
dit land.

Deze kinderen lijden in veel geval-
len onder dezelfde mensenrech-
tenschendingen als volwassen ge-
vangenen.
Als ze worden opgepakt en onder-
vraagd door de politie worden ze
vaak geslagen en vernederd.

Amnesty staat met name stil bij de
Braziliaan Neidivan. Hij is 24 jaar
en zit in de gevangenis van de stad
Montes Claros. Toen hij 12 was
werd zijn vader ernstig ziek en
kwam het gezin zonder geld te zit-
ten.

Uit frustratie over de armoede
ging Neidivan het criminele pad
op. Hij heeft zijn verhaal opgete-
kend voor Amnesty. Men kan ook
een kaait sturen met een groet
aan een gevangene. Tijdens de
Kerstmarkt kan het publiek ook
Amnesty producten zoals kaarsen
en kaarten kopen.



In ons bouwbedrijf hebben wij op korte termijn
plaats voor

Allround metselaars
die zelfstandig nieuwbouw- en onderhouds-
werken kunnen uitvoeren.

GARANT

Sollicitaties te richten aan:

AANNEMERSBEDRIJF
BARGEMAN VORDEN B.V

Postbus 112
7250 AC Vorden
tel: 0575 -55 12 58
b.g.g. 55 23 92

NVOB

Tot 25 december

elke 2e puzzel1/2 prijs

NU VliRKRIIJGBAAR
de Marco Borsato

CD-bon
t.w.v. f 50,- en inclusief 1 gratis toe-

gangskaartje voor concert
Nieuw Nederlands Peil

Chipknip Natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

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

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld, 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

BATA VEILIGHEIDSSCHOENEN
met piepkleine schoonheidsfoutjes
HOOG en LAAG, ± 600 paar
van 149.00/159.00 voor 95. 00

2 PAAR 160.00
BATA originele WERKSOKKEN
type Atlantis van 14.95 voor 0.9O
..JSÜUÜiJÜÜ.ÜiJÜUEEB.4JQOapaflrUmL..

VEILIGHEIDSLAARZEN st. neus 54.95
VEILIGHEIDSLAARZEN st neus + zool 59.95

STROFELS KLOMPSCHOENEN met
lichtgewicht zool ( PU)
van 79,95 voor 64.95
Gevavi van 84,95 voor 74.95

(ook veiligheidsklompen)

Gerba
Werkschoenen

stalen neus - laag
oliebestendig £^ Q —

Neusje van de zalm U W • w D

Vorden

Nu ook ilprepay en \ L I B E R T E L

mobiele telefoonkaarten.
December feest maand, ook bij uw eigen

Entertainment club Vorden. Gezellig spelletjes doen
na het kijken van een video! Bij het huren van een

dagfüm een extra stempel op de speciale aktie kaart
voor het krijgen van het "Remember the movie"
spel op een volle kaart met 6 stempels. Kom hem
snel halen!!! De aktie duurt tot 31 december!! Let

op de Entertainmentkrant die deze week bij u in de
bus valt!!! Wü wensen u veel Entertainment plezier
in 2000 en fijne feestdagen. Wü zyn alle feestdagen

en met oud en nieuwjaarsdag open!

Jan en Lieneke Visscher.
Burg. Galleestraat 44
Vorden, tel.: 55 36 40

Kristoffel vlaai of
kersenvlaai

nu 10 95
m

Ta rwebol letj es
nu 6 HALEN
5 BETALEN

Op de kerstmarkt zijn ze er

weer onze
Heerlijke Oliebollen

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

Als de KERSTBOMEN staan
vallen bij ons de PRIJZEN

Speciale kerstaanbiedingen.

10% tot 50%
KORTING

op de gehele collectie.

Sterk afgeprijsde rokken

Nu 2 halen 1 betalen

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 35

Langeler Mode door de eeuwen heen
Prettige Feestdagen.

Vrijdagavond 17 december
Hengelo, dorp in Kerstsfeer.

DECEMBER TOP 10
AANBIEDINGKIN GELDIG t/m 31-12-99

K K M Y M A KT l N VSOI'
COGNAC

70CL VAN 6995
VOO K 5995

+ KKASKAAKT
.11M BKAM BOURBON

WHISKY
70 CL VAN 3195

VOO K 2795
+KRASKAART

COINTREAU
70 CL VAN 3795

VOOR 3195
+KRASKAAKT

JAYA
LIQUKK

70 C!L VAN 2695
VOOR 2195

+ KRASKAART
FAMOUSGROUSE

WHISKY
L I K VAN 4495
VOOR 3795

+ KRASKAART FLNtsrScim.il WHISKY

f7
BAÏLËYS

IRISI I CREAM
70 CL VAN 2895

VOOR 2495
+ KRASKAAR l

RKMY SILVER
COGNAC /WODKA

70 CL VAN 3295
VOO R 2695

+KRASKAART

SAFARI
70 CL VAN 2295

VOOR 1895
+ KRASKAAR l

RUI) LA B K L
70 CL VAN 3395

VOOR 2695
+ KRASKAART

HA M A R I A
L I K VAN 4795

VOOR 3895
+ K R A S K A A R l

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Slijterij" en wijnhandel
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

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



GRATIS MODECHEQUE*

' tw.v. f 100,00

Bij aankoop van een dames

winterjack of mantel

GRATIS MODECHEQUE*

t.w.v. f 200,00

Bij aankoop van een heren

Kostuum

De modecheque's zijn geldig tot

zaterdag 16 januari 2000

A.s. zondag 19 december

KOOPZONDAG*

• •

Tounissen ruurlo

dorpsstraat 22
tel. (0573) 451438

Nu verkrijgbaar: de unieke zilveren sieraden van Look!
Vraag bij ons naar de Look! brochure

met Wendy van Dijk.

M.A.A. Siemerink
• opticien • optometrist
• contactlensspecialist
• brillen • contactlenzen
• barometers • sieraden
• uurwerken • reparaties
• taxaties
Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575)551505
Fax (0575) 551475

Met hét oog

DRUKKERIJ v.»
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

Radio Gelderland live op
Kerstmarkt in Vorden
Zaterdag 18 december komt
Radio Gelderland naar het cen-
trum van Vorden. Wiepke
Nauta bezoekt voor het och-
tendprogramma De Zesde Dag
het dorp waar voorbereidingen
voor de Kerstmarkt dan al
vroeg in volle gang zijn.

De Zesde Dag wordt van 08.00 tot
12.00 uur vanuit de studio in Arn-
hem gepresenteerd door Rob KIe
ijs. Voor het programma-onder-
deel 'www.wachtwoord' is Wiepke
Nauta iedere zaterdagmorgen op
stap in de provincie.
Ook in Vorden zal ze luisteraars
oproepen naar de Radio Gelder-
land-auto te komen. Mensen die
gehoor geven aan deze oproep
maken kans op mooie prijzen,
maar daar moeten ze wel wat voor
doen. Om te beginnen wordt in de
uitzending omstreeks 08.30 uur
het wachtwoord bekend gemaakt.
Aan het wachtwoord is ook een op-
dracht gekoppeld. Zaterdag zal die

opdracht te maken hebben met
het naderend Kerstfeest. Wiepke
zal mensen vragen om een per-
soonlijke kerstwens uit te spreken
of om iets origineels mee te
nemen wat met de Kerst te maken
heeft. Het wachtwoord wordt nog
even geheim gehouden.
De eerste zes mensen die na de eer-
ste oproep van Wiepke verschij-
nen, krijgen een prijs mee naar
huis. Ze moeten dan natuurlijk
wel het wachtwoord noemen en
voldoen aan de persoonlijke op-
dracht. Maar mensen die minder
snel ter plekke kunnen zijn, krij-
gen natuurlijk ook een kans. Want
omstreeks 11.45 uur worden nog
eens zes prijzenpakketten uitge-
reikt. Daarbij hoort dan ook het
Omroep Gelderland verrassings-
pakket.
Thuisblijvers kunnen alles tussen
08.00 en 12.00 uur rechtstreeks
meebeleven. Wiepke Nauta zal
zich zes keer uitgebreid melden
vanuit Vorden.

Clubshow PKV Vorden
De Pluimvee- en Konijnenver-
eniging Vorden houdt van 17
t/m 19 december haar jaarlijkse
clubshow in zaal "De Herberg"
te Vorden.

Bijna 400 dieren zijn ingeschreven
voor dit jaarlijkse hoogtepunt van
de vereniging. Er is weer van alles
te bezichtigen tijdens de clubshow
zoals dwerghoenders, grote hoen-
ders, watervogels, sierduiven, ca-
via's en konijnen. De grote ver-
scheidenheid in grootte en kleur
is voor ^fe bezoeker zeer boeiend
om te z^K De show in de Herberg
is gratis toegankelijk voor het pu-
bliek.
Op vrijdag 17 december zullen
zeven keurmeesters de dieren kri-
tisch b^fcrdelien op type, bouw,
kleur e^Rnditie 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 18 december met hun
dier naar De Herberg voor een
tweede beoordeling. Een paar
weken 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. Tij-
dens het bezoek aan huis heeft de
jury met name gelet op de huis-
vesting van het dier. Voor de zater-
dagmiddag staat er het volgende
op de agenda: Caviabaan voor kin-
deren (altijd prijs); Kinderen kun-
nen zich gratis laten schminken.

Zondag 19 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 2000 een even zo
groot aantal dieren in te kunnen
zenden (zie advertentie).

Hengelo "dorp in Kerstsfeer"
Op 17 december bij het invallen van de duisternis zullen in de win-
kels de kaarsen ontstoken worden. Deze avond, de laatste koopavond
van deze eeuw willen de ondernemers samen met de mensen uit en
van het dorp en van daarbuiten een "ouderwetse kerst" vieren. Met
veel gezelligheid in en om de winkels.
Op dit moment is een ieder bezig er iets fijns van te maken. Mis deze
sfeervolle avond niet, men ziet iedereen graag in het gemoedelijke
Hengelo.

Radio en TV
Sateliet-systemen

ROMIV ON Koelen, Wassen, Drogen
V ^f Reparatie, service

Voor reparatie
en installatie

van sateliet-systemen
radio en televisie
wasautomaten, koelers,
drogers enz. enz.

Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo (Gld.) • Tel./fax (0575) 467437
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

muller-vorden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

KLU
DE AlTHTERHOEKSE

ENST

Middenweg 56,
Hengelo (Gld.)

Telefoon
(0575) 46 10 64

• schilderen • behangen • uinaanleg • tuinon-
derhoud • vijveraanleg • bestratingen • parket-
onderhoud • isolatiewerk • dakgootreiniging •
betimmeringen

Vanaf november korting
van de winterschilder



Een gedenkwaardig moment 1999-2000

Plant rond de
jaarwisseling een boom

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

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

Iets te vieren? Geef een cadeaubon van ons bedrijf

RAYMOND WEIL
GENEVE

VAKANTIE IS
MET" VANZELF-

SPREKEND
Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichameli|k gehandicapten is op
vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends.
Al 50 jaar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapten. Dit jaar gaan
6150 mensen op vakantie met de Zon-
nebloem. Dankzij de hulp van 6400 vrij-

Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakan-
ties'. Giro 145, Breda.

OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem*
rol (0761 5ö' 63 62

M.A.A. Siemerink
• opticien • optometrist
• contactlensspecialist
• brillen • contactlenzen
• barometers • sieraden
• uurwerken • reparaties
• taxaties
Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 551505
Fax (0575) 551475

Lichtfeest
Steek uw licht op bij de _kerstshow van Garden Master Vorden
en profiteer van feestelijke aanbiedingen

Hurricane Frost Leaves
Windlicht met bladdecor.
20 cm hoog, 0 16 cm.
van 16,95 voor maar. . .

Fraaie grote kaars
20 cm hoog
van 0,95 voor:

Windlicht op voet. maar liefst 40 cm hoog
Dus alle mogelijkheden om er iets moois
van te maken. Van f 55,00 voor:

TIP:
Houdt uw auto schoon,

laat uw kerstboom
inpakken!

Zondag 12 december
van 10.00 t/m 17.00 uur

geopend

Tonny JUK
rzzj>
L/D

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Fysio - fitness
voor 35 plussers en oudere

dames-, heren- en echtparen.

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax: 0315 - 324931

ÊOSMAN
•OROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en
Kwekerij

KERST-
BOMEN
IN
SOORTEN
groot en klein van
eigen kwekerij

Bij aankoop van
een boom:

gratis
kerstgroen

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

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

GOMA
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 toeleve-
ring van halffabrikaten en complete
eindproducten. Deze producten worden
in hoofdzaak vervaardigd uit dunne
plaat- of bandstaai. De fabricage vindt
plaats op moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot middel-
grote series), waarbij in de ontwerpfase
gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM
faciliteiten. Voor de grote series wordt
gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde
en gefabriceerde^tempels of speciaal-
machines.

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

TiVrnd Jnnr H<
R»t ram Ar

CVrtlfUillf

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

MEDEWERKERS
voor de afdelingen: CNC-ponsen/lasersnijden,

CNC-kanten

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

Voor deze functies vragen wij:

- lts (metaal) en/of ervaring met plaatwerkproducten

Naast een prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden wij
u de mogelijkheid zich 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. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afd. PZ, dhr A. Abbink.
Postbus 8
7255 ZG HENGELO (GLD)
tel.: 0575-468211



Voor het einde van dit millennium hebben we nog 4^w^%

3 WEKEN OM U JE VERRASSEN Ijf l

en dat gaan we ook doen!
AHDELICATA
BELGISCHE
BONBONS
500 gram

8,49

COCA COLA
1.5 liter 3 flessen

naar keuze

5,95

AH VOOR-
GEBAKKEN
STOKBROOD

f,69stuk

USBERGSLA

krop

SMITHS
SÜPERCHIPS

zak div. smaken

1,89

AH VRUCHTEN
CONSERVEN
blik 820 grarn

f,99

AH GOUDSE JONGE KAAS

kg

ELSTAR
HANDAPPELEN

kg
f,49

l

Dat is leuk!
ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Spectaculaire kortingen op non-food artikelen met de
bonuskaart of airmilespas.

* Kerstpakketten in alle soorten en maten,
voor informatie kunt u zich melden bij
Heico

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

oh

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

Schiiiiiitterende collectie:

BERG-, WANDEL-en
SURVIVALSCHOENEN

20 soorten o.a. Blackstone en Lomer

89.- 99.-
119.- 129.-

149.-
enz. enz. enz.

OUTDOOR-KLEDING o.a.
Camojacks - Camobroeken - Khakibroeken

Groene broeken - Camo-T-shirts - Urban-shirts
' Urbanbroeken - Survivaljacks

BROEKEN met afritspij pen
maten 44 t/m 60, 4 kleuren v.a. 59.-

\JVorden, telefoon 0575-553405

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.
VORDEN

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

W E L Z I J N
O U D E R E N

OPEN TAFEL IN VORDEN
Een Open Tafel is een voorziening
die ouderen (vanaf 55 jaar) de ge
legenheid biedt tegen kostprijs
een maaltijd te gebruiken in gezel-
schap van anderen.
Alleenstaanden komen vaak er
niet aan toe voor zichzelf te koken.
Het is veel werk en je zit maar al-
leen aan tafel.
Toch is het belangrijk één maal
per dag en warme maaltijd te ge-
bruiken. Een warme maaltijd ver-
hoogt het gevoel van welbehagen
en is bovendien een belangrijke
aanvulling op de hoeveelheid
vocht die ouderen dagelijks moe
ten gebruiken.
Het is natuurlijk mogelijk een war-
me maaltijd thuis te laten bezor-
gen maar gezelschap aan tafel is
dikwijls niet te regelen. Bij de
Open Tafel krijgt men beide: een
goede maaltijd en de gelegenheid
om anderen te ontmoeten.
In Vorden kan men voor de Open
Tafel terecht in de Wehme. In de
grote zaal zorgen vrijwilligers van
de Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den voor gedekte tafels, het rond-
brengen van het eten en voor een
gezellige sfeer tijdens de maaltijd.
Er kan op alle dagen van de week
gebruik gemaakt worden van deze
voorziening, ook op feestdagen.
Met diëten kan rekening worden
gehouden.
Inlichtingen over aanmelding
voor deze open tafel en de wijze

van betaling zijn verkrijgbaar bij
de Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den van maandag tot vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur.

COMPUTERCURSUS VOOR
OUDEREN
De Stichting Welzijn Ouderen
organiseert in februari 2000 een
computercursus voor ouderen.
Het gaat hierbij om lessen voor
beginners. U kunt zich alvast
opgeven.

SLAAPPROBLEMEN
Slapen is een primaire levensbe
hoefte net als eten en drinken. Ge
middeld slapen we een derde van
ons leven. Naar schatting hebben
drie op de tien Nederlanders wei-
eens slaapproblemen en lijdt één
op de tien Nederlanders aan een
slaapstoornis: ze slapen slecht in,
slapen niet goed door of worden te
vroeg wakker.

Het slikken van kalmerings- en/of
slaaptabletten lijkt dan de oplos-
sing. Maar de oorzaak ligt ergens
anders en die moet aangepakt
worden, willen we tenminste weer
goed kunnen slapen. Volgens Rin-
ze Huizinga, psycholoog en docent
van de cursus Beter slapen heeft
slapeloosheid met twee dingen te
maken: met de hoeveelheid slaap
en de diepte van de slaap.
De kwaliteit is belangrijker dan
het aantal uren dat we slapen. Ook

van belang is de eigen beleving
van de slaap. Soms kan iemand on-
tevreden zijn over zijn slaap, ter-
wijl er eigenlijk weinig aan de
hand is.
Gebruik maken van een slaap- en
kalmeringsmiddel is niet erg, als
er maar op tijd mee wordt gestopt.
Veertig tot zestig procent van de
patiënten met slaapproblemen
slikt eenjaar of langer dit soort ge
neesmiddelen. Er is steeds een ho-
gere dosering nodig wil het nog ef-
fect hebben. De medicijnen zorgen
ervoor dat je snel in slaap komt,
maar je slaapt niet diep genoeg en
de kwaliteit is minder. De belang-
rijkste oorzaken van slapeloosheid
zijn stress, pijn en psychische
klachten. Mensen kunnen ook
wakker liggen of slechter slapen
door lawaai, het weer, een slecht
geventileerde kamer, alcohol en
drugsgebruik of een slecht bed.
Ook het ouder worden speelt een
rol. Als iemand ouder wordt heeft
hij minder slaap nodig en de slaap
is minder diep.
Tijdens de cursus Beter slapen
wordt uitgelegd wat slapen en sla-
peloosheid is, wordt informatie
verstrekt over medicijngebruik en
krijgt u ontspanningstechnieken..
Ook wordt aandacht besteed aan
verandering van gewoonten.

Voor een cursus Beter slapen kunt
u zich wenden tot een Thuiszorg-
organisatie.

HULP BIJ DE VERZORGING
VAN EEN STERVEND FAMI-
LIELID
In Nederland sterven jaarlijks on-
geveer 130.000 mensen.
Ongeveer de helft daarvan sterft
thuis. Dit aantal wordt steeds gro-
ter. Mensen willen het liefst thuis
in hun eigen vertrouwde omge
ving sterven. Thuis sterven brengt
vaak een ziekbed met zich mee.
Een ziekbed waarbij partners, kin-
deren, familieleden en kennissen
(ook wel mantelzorgers genoemd)
de stervende zo goed mogelijk pro-
beren te helpen en te verzorgen.
Het verzorgen van iemand in de
laatste levensfase is echter erg
zwaar. Ook als er hulp is van wijk-
verpleging, gezinsverzorging en
huisarts. Als partner moet je bij-
voorbeeld 24 per dag beschikbaar
zijn. Daarnaast vraagt zo'n situatie
geestelijk ook veel. Je probeert de
stervende zoveel mogelijk bij te
staan, terwijl je zelf ook veel te ver-
werken hebt. Dat is moeilijk lang
vol te houden. Vrijwilligers van de
Vrijwillige ThuisZorg (VTZ) kun-
nen in zo'n situatie hulp bieden.
De (getrainde) vrijwilliger biedt
hulp bij de persoonlijke verzor-
ging en begeleiding van de zieke.
Bij het helpen bij de verzorging
kunt u denken aan het verfrissen
van de zieke, het draaien van de
zieke in bed en het helpen bij het
drinken en het verschonen van
het bed. Maar het betekent ook op

de achtergrond aanwezig zijn, het
luisteren naar de zieke of het sa-
men praten over zowel alledaagse
dingen als over sterven en dood.
Als de vrijwilliger aanwezig is ,
kan de partner even rust nemen,
een boodschap doen of 's nachts
rustig slapen.
Voor info of hulpaanvrage kunt u
terecht bij de VTZ "Noaberhulp"
Zutphen en omgeving tel: 0575-
543366

HANDIG IN HUIS
Afgietdeksel
Wanneer men maar over één goed
functionerende arm beschikt zal
men bij het koken eerder gebruik
maken van een steelpannetje. Het
afgieten van het kookwater kan
dan een probleem zijn. Dat kan op-
gelost worden door gebruik te ma-
ken van een afgietdeksel. Zo'n dek-
sel kan op elk formaat pan ge
klemd worden. Als u bij het afgie
ten bij een gewone pan moeite
hebt om én de oren én het deksel
vast te houden kunt u het dus ook
toepassen. Het afgietdeksel is ver-
krijgbaar in huishoudzaken.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Ons kantoor is op vrijdag 24 en 31
december geopend van 9.00 tot
10.00 uur.

De Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den wenst u goede feestdagen en
een goed 2000.
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De voornaamste bron van ons
kerstfeest is Lukas 2,1-20. We krij-
gen eigenlijk maar weinig gege-
vens. Augustus is keizer in Rome.
Er moest een volkstelling gehou-
den worden. Quirinius was gou-
verneur/landvoogd in Syrië. Deze
volkstelling wordt benut om Jozef
en Maria naar Bethlehem te krij-
gen, waar Jezus geboren moest
worden volgens de Schrift. Hij
moest een nazaat zijn van David
en in diens geboorteplaats gebo-
ren worden.
Mattheus meldt overigens dat de
familie daar gewoon woont en pas
later naar Nazareth vertrekt. Ma-
ria en Jozef zijn niet getrouwd,
hebben wel een relatie, mooi om-
schreven als 'verloofd'.
Over de geboorte wordt alleen ge-
zegd: "Terwijl zij daar waren,
kwam haar de tijd dat zij moest be-
vallen en zij baarde een zoon, haar
eerste kind, wikkelde Hem in doe-
ken en legde Hem in een voerbak
omdat er voor hen geen plaats was
in het gastenverblijT (Willibrord-
vertaling).
Dan wordt er nog iets verteld over
de engelen en de herders in het
veld. Zij overnachtten daar en hiel-
den de wacht bij hun kudde. Ze
krijgen een hemelse boodschap:
"Ik heb een goede boodschap voor
u, een grote vreugde voor heel het
volk. Vandaag is in de stad van Da-
vid uw redder geboren; Hij is de
Messias, de Heer". Zij krijgen een
teken mee: "Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doe-
ken gewikkeld en in een voerbak
ligt". Dan zingen de engelen nog,
God lovend: "Glorie aan God in de
hoogste hemel en op aarde vrede
onder de mensen in wie Hij een
welgevallen heeft". Blijkbaar is het
voldoende, want: "Haastig gingen
zij er heen en vonden Maria en Jo-
zef en het kind dat in de voerbak
lag". Ze vertellen er over en die het
hoorden stonden verbaasd. Maria
bewaarde dit alles in haar hart en
dacht er over na.
De conclusie is: "De herders keer-
den terug. Zij verheerlijkten en
loofden God om alles wat zij had-
den gehoord en gezien; het kwam
overeen met wat hun gezegd was".

Johannes 1,14 zegt het veel korter:
"het Woord is vlees geworden en
het heeft onder ons gewoond".
Mattheus vermeldt de geboorte
terloops in een bijzin bij het ver-
haal over de 'wijzen' uit het Oos-
ten. Matt. 2,1: "Toen Jezus geboren
was in Bethlehem, ten tijde van
koning Herodus, kwamen er wij-
zen uit het oosten in Jeruzalem".

Gelukkig maar dat de gegevens zo
summier zijn. In de loop der eeu-
wen konden we er zo onze eigen
gedachten aan toevoegen.
In tegenstelling tot de gebruiken
in de Romeinse keizertijd was het
begin van het jaar verschoven van
l maart naar l januari. De gevol-
gen zijn nog steeds aanwijsbaar:
vanaf september hebben de maan-
den een andere waarde gekregen:
niet meer de zevende tot de tiende
maand, maar de negende tot en
met de twaalfde maand. We kun-
nen er mee leven!

Kerstmis heeft ook met licht te
maken. Lukas: "Opeens stond er
een engel van de Heer bij hen en
de heerlijkheid van de Heer om-
straalde hen. Ze schrokken hevig".
In de Romeinse en Germaanse we
reld was er een feest na de winter-
zonnewende. Mij is verteld dat
men vroeger bang was dat de zon,

JEZUS VAN NAZARETH
geboren te Bethlehem

Bij alle millenniumzaken (problemen en genoegens) zou je bijna vergeten
waar het eigenlijk om te doen is.

Terwijl alle millenniumfeesten een jaar te vroeg zijn, vieren we met kerstmis wel het feit dat Jezus
2000 jaar geleden in Bethlehem geboren is. Daarna begint de jaartelling. Op 1 januari begint dus

het 2000e jaar na de geboorte van Jezus, welk jaar op 31 december 2000 eindigt.
We houden ons maar aan de bestaande jaartelling, hoewel al lang is aangetoond dat de middel-

eeuwse monnik die het berekende een paar fouten heeft gemaakt, vooral ten aanzien
van de 'ster van Bethlehem'.

Eigenlijk moeten we gewoonweg zeggen: we weten niet precies wanneer Jezus geboren is,
in welk jaar, op welke dag.

J.A. van Zeelst

het licht, het zou afleggen tegen
de nacht en de duisternis. Maar na
de kortste dag gingen de dagen
toch weer lengen. Dat was wel re
den voor een mid-winterfeest. Blijk-
baar hebben de christenen dit
feest gedoopt. Jeuzus is het Licht
der wereld. In de duisternis van
zonde en dood kwam er redding.
Kerstmis wordt voortaan gevierd
op 25 december.

In de middeleeuwen zijn we an-
ders gaan denken over de mens.
Dankzij de kruistochten kregen
we in Europa ook meer 'zicht' op
het menselijke in Jezus. Men was
op de plaatsen waar Hij gelopen
had, geleefd had, zijn wonderen
gedaan had, gepreekt had. Waar
Hij leed en gestorven is, uit de
dood opgestaan en aan de leerlin-
gen verscheen.
Kerstmis wordt niet enkel de vie-
ring van een dogma, een leerstel-
ling: "Het Woord is vlees geworden

en Het heeft onder ons gewoond".
Men krijgt veel meer oog voor het
Kind in de kribbe. Er komt ook een
verschuiving in de waardering van
de drievoudige kerstviering. De
'nachtmis', eigenlijk een wake ter
voorbereiding, krijgt het gevoelige
hoofdaccent. De 'dageraadsmis' of-
wel de 'herdersmis' (Lukas 2,15-20)
bracht het mysterie op meer men-
selijke maat. Het geloofsgegeven:
"Het Woord is vlees geworden"
kon behouden blijven in de offi-
ciële viering.
De menselijke beleving ging steeds
verder. Franciscus van Assisi, zelf
in het Midden-Oosten geweest in
1219, komt op het idee om een Ie
vende kerststal te bouwen in Grec-
cio in 1123. Zijn eerste levensbe-
schrijver Thomas van Celano, be-
schrijft dat heel boeiend tot en
met de zin: "Telkens als Franciscus
het woord Bethlehem uitsprak
was het alsof een schaap mekker-
de".

De fantasie kan nu zijn loop gaan.
Is de 'stal', ontleend aan de 'voer-
bak/kribbe' een 'grot' (waarschijn-
lijk) of 'een boerenschure waarin
noch vensters noch deuren' met
balken en een strooien dak.
Vanwege het 'midwinterfeest'
kwam er een 'weersbericht': "Het
hagelde en sneeuwde en het was
er zo koud. De rijm lag op de da-
ken".
Een lege stal is ook al zowat! Jesaja
is hofleverancier van dieren! In Je-
saja 1,3: "Een os kent zijn eigenaar,
een ezel de krib van zijn meester,
maar Israël weet van niets, mijn
volk heeft geen begrip". De scha-
pen waren bij de hand want de
herders bewaakten hun kudde.
Wanneer Lukas en Matteus aan el-
kaar gelijmd worden, kan Jesaja
ook nog kamelen leveren: Jesaja
60,6: "Een vloed van kamelen zal u
bedekken, dromedarissen van
Midjan tot Efa".
Inmiddels waren de 'magiërs/wij-

zen uit het Oosten' al tot koningen
gepromoveerd want anders had-
den zij geen entree gehad bij He-
rodus. Jesaja 60 helpt ook een beet-
je bij de geschiedenis van 'goud',
'wierook' en 'mirre'. De drie gaven
leidden weer tot de 'drie' konin-
gen. In Keulen weten ze wel raad
met deze Heren: Melchior, Baltha-
sar en Gaspar, die steeds meer aan-
gekleed worden.

Voor de vrede heeft Jesaja nog wat
andere dieren in voorraad:Jesaja
65,25 w: "Dan grazen de wolf en
het lam eensgezind, de leeuw eet
dan hooi zoals het rund, terwijl de
slang zich voeden zal met stof. Nie-
mand zal nog kwaad doen of on-
heil op heel mijn heilige berg".
Jesaja 11,6 w: "De wolf en het lam
wonen samen, de panter vlijt zich
neer naast het bokje, het kalf en
de leeuw weiden samen: een klei-
ne jongen kan ze hoeden. De koe
en de berin sluiten vriendschap,
hun jongen liggen bijeen. De
leeuw eet stro, net als de os. De
zuigeling speelt bij het hol van de
adder, het kind steekt zijn hand
uit naar het nest van de slang. Nie
mand doet nog kwaad of handelt
nog verderfelijk op heel mijn heili-
ge berg, want de kennis van de
Heer vervult het hele land, zoals
het water heel de bodem van de
zee bedekt". Jesaja 9 en 11 hebben
veel invloed op de kerstgedachten.

Het Woord is vlees geworden. Ge-
lukkig heeft kerstmis ook zijn ger-
maanse elementen. Jezus wil ook
onze cultuur beïnvloeden. We
kunnen 'kroamschudden/kindje
wiegen'. Een klein kind is ontwa-
penend. We zingen graag wiegelie-
deren (Slaap nu mijn Jezuke) en
herdersliederen. Het is interessant
om de leefwereld van kerstliede-
ren de eeuwen door te bestuderen!
Er kwamen kerst-oratoria, kerst-
spelen. Vanwege het kleine kon-
den we ook een huiselijk feest van
maken. We hebben alles van veel
verkleinwoorden versierd: het
kribje, het kindje, de herdertjes,
de schaapjes, de engeltjes .. . Het
vraagt om sfeer: licht, groen,
sneeuw, lekker eten en drinken,
thuis, buitenshuis, op winter-
sport, circus . . . Sinterklaas kreeg
een naneef Santa Claus uit het
noorden met een arrenslee, met
rendieren, paarden, 'jingle bells',
'a white christmas'. Veel rood en
steeds meer nieuwe kleuren. Kerst-
gaven, Glühwein, wild en gevogel-
te.
De kerstverhalen gaan over verzoe-
ning, over een goede keer bij een
ongeluk, over het arme meisje met
de lucifers, enz. Over nood, dicht-
bij of ver weg. De anti-kerstfeesten
(vreten op aarde) van de jaren ze-
ventig echoën nog wat na.

Kerstmis heeft veel wortels. We
mogen het best vieren op onze ei-
gen manier. Je kunt er alle kanten
mee uit. Alleen onze woorden ver-
wijzen wel naar een kerkdienst -
kerstmis, 'Weihnacht', 'Noël', afge-
leid van 'Nativitas', 'Natividad'.
Vrede hoort er ook wel bij, zelfs
het zwijgen van de wapens, aan-
dacht voor de alleenstaanden en
mensen in moeilijker omstandig-
heden. Het mag best gezellig zijn.

Moge Jezus van Nazareth, 2000
jaar geleden geboren in Bethle-
hem als 'God redt'. 'Immanuël'
(God-met-ons) ook van de partij
zijn. Hem ter eer wordt het 2000.
Alle goede wensen voor gerechtig-
heid en vrede.



De nieuwe collecties 2000

Voorden
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E B l J U T H U I S

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

•VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel. (0314) 681378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel. (0575) 553006

Schildersbedrijf

PETERS
en medewerkers

Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Renovatie - Onderhoud - Nicuwfaovw
Ruwe sortering glas - Spuitinrichtiiig - Behangwerk

Winkeb in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes, etc.

Als wij klaar zijn met het schilderwerk,
dan is 't ook af!

Wij wensen alle relaties, vrienden
en bekenden

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig en Gezond 2000

Ook op 2e Kerstdag gaat u voor de lekkerste
pannenkoek van de Achterhoek naar:

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Wij serveren u
vanaf 15.00 uur een heerlijk

PANNENKOEK-
KEUZE-MENU
(3-gangen + l drankje)
volwassenen f 30,-

kinderen t/m 12 jaar f 15,-
en t/m 4 jaar f 7,50

Reserveren voor 20 december

Tevens kunt u bij ons vlees- en vissalades bestel-
len voor de kerstdagen en oud en nieuw

vanaf f 7,50 p.p.
Indien gewenst is bezorgen mogelijk.

Eerste Kerstdag, 31 december en l januari
gesloten.

FAM. KEMPERMAN-NEKKERS
Ruurloseweg 64, Vorden
Telefoon (0575) 556289

HONDENSCHOOL 'KLEIN WEET1NK'

begint op 15 januari 2000
weer met de
nieuwe cursus

Voor inlichtingen en opgave:
Lucia Mullink (0314) 64 23 61
Ap Peters (0314) 64 14 36

'N PIPANHA
WJÏPC.

GRATIS CD-ROM game bij je volle filmpje

•Zolang de voorraad strekt. Geschikt voor Windows 95

Boek
G R A F I EFOTO

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51

|S| U| VUURWERK BESTELLEN!

voorverkoop Korting Wm 28 dac''"

RRUISGARANTI

anneer bij aankoop
van de Vuurwerk
artikelen in onze

folder een identiek
artikel elders aantoon-

baar goedkoper is
tijdens deze aktieperiode

dan betalen wij het
prijsverschil uit

Vuurwerkspecialist

SERVICE BOUWMARKT

Lees te n se we a 10 - Zutphen Tel. O575 - 52 17 96



Hartelijk welkom allemaal!

KERSTSAMENZANG 1999

*£S3

zondag 19 december a.s.
19.00 uur

Antoniuskerk te Kranenburg

Met medewerking van:
Raad van Kerken Vorden-Kranenburg

Koor: Excelsior * 30+ koor * Koperensemble Siirsum Corda

De blijde boodschap!
HET WOORD
Het Woord, het goede woord van de Here God
dat het licht geeft aan de zwakkeren en blinden
en dat de doven zelfs horen doet,
Waar is dat woord te vinden!

Het Kind met Kerstmis voor ons geboren,
is het Woord en het Licht op ons gebaande pad.
Het leeft en weerklinkt in alle talen!
Bijbelse woorden ook, die Gods trouw verhalen.

Midden onder ons, niet ver van ons vandaan, is de Here God
met zijn vergeving en gerechtigheid.
Genade voor ieder die gelooft, bidt en luistert stil.
De Here Jezus wijst u de weg en gaat ons voor in barmhartigheid.
Het Woord klinkt alom voor hen die zijn van Goede Wil!

Tot ziens!

Johan, Bernard, Paul, Antoon, Leo, Ludo:

Niet meer met z'n zessen!

Ook dit jaar wordt er weer een kinderkerstfeest gehouden, georgani-
seerd door de kindernevendienst, zondagsschool en clufe^it zal zijn
op Ie Kerstdag 25 december om 19.00 uur in de Dorpskei^
te Vorden. Alle kinderen van alle leeftijden worden uit-
genodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het is de be-
doeling dat de kinderen zoveel mogelijk bij hun ou-
ders en grootouders gaan zitten, dit in tegenstel-
ling tot andere jaren.

Tot ziens op het kinderkerstfeest.

Kerstconcert
Vordens Mannenkoor
Ook dit jaar is het VORDENS MANNENKOOR er weer in geslaagd,
een kerstconcert te organiseren.
Maandagavond 20 december a.s. om 19.30 uur, gaan de deuren van de
prachtige R.K. kerk "Antonius van Padua" te Kranenburg (gem. Vor-
den) open, zodat om 20.00 uur de eerste klanken van het koor de
ruimte van deze schitterende kerk kunnen vullen.
Niet alleen het VORDENS MANNENKOOR o.l.v. Bert Nijhof zal zorg
dragen voor het ten gehore brengen van een ruim assortiment kerst-
melodieën. Naast deze sonore mannenkoorklanken kunt u ook ge-
nieten van het gemengd koor CANTEMUS DOMINO, ook uit Vorden,
o.l.v. Ans Strik.
Van harte nodigen wij u uit dit gratis kerstconcert te bezoeken.

Tijdens de
kerstmarkt
is de
dorpskerk
te Vorden
open!

Welkom! M
De evangelisatiecommissie

"Het traditionele jaarlijkse
kerstconcert door de gebroe-
ders Eijkelkamp in café t Wa-
pen van het Medler", op de zon-
dag voor de Eerste Kerstdag, is
ten einde", aldus een kort pers-
bericht van de broers. Daarmee
komt een einde aan een jaren-
lange traditie.

Voor "Contact" aanleiding om bij
de gebroeders "verhaal" te gaan
halen. Namens de broers gaf Paul
tekst en uitleg en blikten we met
hem terug op een zangtijdperk
van "pak-hem-weg" 36 jaar. Paul:
"De plannen om te stoppen waren
er al enige tijd. Intern hadden we
afgesproken deze eeuw vol te zin-
gen. Echter door ziekte van Teun
hebben we besloten er nu al een
punt achter te zetten. ( Teun Wis-
sink is de zwager van de zingende
broers. De man die hen al die jaren
hetzij op piano of orgel begeleid-
de).
Dat de broers Johan, Bernard,
Paul, Antoon, Leo en Ludo zich tot
de zang aangetrokken voelden,
was in feite niet zo verwonderlijk.
Antoon Eijkelkamp Senior, de va-
dervan de broers, zong al op jonge
leeftijd in het kerkkoor "Cante
mus Domino". Ook familie van
moeders kant, kon vocaal goed uit
de voeten!
Paul: "Ik weet de datum nog goed.
Op 13 juni 1963 zijn wij voor het
eerst gezamenlijk als broers gaan
optreden. Pa en Ma waren 40 jaar
getrouwd. Wij zongen toen in de
Antonius van Padua kerk op de
Kranenburg een mis voor hun. De
mis "Don Lorenzo Perosi". En "ver-

derop" die dag nog een aantal an-
dere liederen. Zwager Teun zorgde
toen al voor de begeleiding. Dat
optreden schijnt nogal een succes
te zijn geweest, want familie en
kennissen zeiden "waarom zingen
jullie niet vaker"? Toen begon het
eigenlijk min of meer vanzelf', al-
dus Paul.
Intussen hadden al een paar
broers professionele zangles ge
had, dus kregen ze er zelf ook gein
in. "Het ging eigenlijk in een ver-
sneld tempo. Ons repertoir werd
uitgebreid met opera en operette-
melodieën en "gewone" hollandse
liederen. Zo'n twaalf keer per jaar
traden we op voor vrouwenvereni-
gingen, ziekenhuizen, bejaarden-
centra, noem maar op.
Het programma nam ongeveer
twee uur in beslag. We begonnen
altijd met een klassiek c.q. geeste-
lijk gedeelte. Daarna op de luchtige
toer. Liedjes in de geest van "breng
eens een zonnetje", "Warum ist es
am Rhein so sch"n" en dat soort re
pertoir ging erin als koek. Dat was
ook altijd ons uitgangspunt: het
publiek erbij betrekken". We zon-
gen als koor, in duet of soms als
kwartet, solo. Eigenlijk trad nie-
mand van ons specifiek op de voor-
grond", aldus Paul.

ZILVEREN JUBILEUM
De stemmen van de broers zijn
nogal verschillend. Twee tenoren (

en Bernard); twee 2e teno-
Johan en Leo); een bariton (

Lücïo) en een bas ( Paul). De repeti-
ties vonden steevast eens per
maand op de zondagavond plaats.
Vrijwel altijd op het vertrouwde

"stekkie" in het Medler. In juni
1988 een bijzondere maand voor
de broers. Het zilveren zangjubi-
leum. Dat moest natuurlijk ge
vierd worden. In de kerk op de Kra-
nenburg. Een prachtig concert
met medewerking van het Kerk-
koor "Cantemus Domino" , het
Vordens Mannenkoor en uiteraard
de broers zelf. Aansluitend was er
een receptie in zaal 't Wapen van
het Medler", de thuisbasis.
Zo'n twintig jaar geleden werd be
gonnen met het geven van een
Kerstconcert. Paul: " Dat is een fij-
ne traditie geworden. Voor ons ei-
genlijk telkenjare "de klapper".
Een puur Kerstrepertoir. Samen
zingen met de mensen. Er heerste
een heel intiem sfeertje. Mijn
vrouw vertelde meestal een Kerst-
verhaal. De collecte ging altijd
naar een of ander goed doel. Ik
denk ook wel dat we met name de
ze Kerstconcerten zullen gaan mis-
sen. Echter we moeten natuurlijk
wel nuchter blijven. Aan alles
komt een eind. Onze leeftijden va-
rieren tussen de 55 en 75. En eeu-
wig blijven zingen lukt nu een-
maal niet", aldus Paul.
Wie nu echter mocht denken dat
de stemmen van de gebroeders
Eijkelkamp definitief zullen "sta-
ken" slaat de plank volkomen mis.
Zij blijven allemaal zingen. Wat is
het Vordens Mannenkoor zonder
de Eijkelkamps? ( vier broers zin-
gen bij het koor), terwijl de andere
broers eveneens in het Mannen-
koor in hun woonplaats blijven
zingen. In het openbaar met zijn
zessen, dat is volgens Paul voltooid
verleden tijd!!

Aan alle kinderen en
hun ouders
Een Vreemde Vreemdeling is het thema van de laatste Interkerkelij-
ke kerstviering van deze eeuw. De viering zal gehouden worden op
zondag 19 december om 17.00 uur in de Emmanuelkerk te Zutphen.

Zoals Jezus met zijn ouders moest vluchten voor Koning Herodus, zo
zijn er veel kinderen die met hun ouders naar een voor hen vreemd
land moeten vluchten vanwege geweld.

Het is de bedoeling om in een fakkeloptocht uiterlijk 16.45 uur te ver-
trekken. Samen met de kinderen en hun ouders lopen we vanuit de
volgende verzamelpunten naar de Emmanuelkerk.

* Voor de wijk Leesten en voor Warnsveld e.o.
GraafOttobad, Keucheniusstraat 26

if Voor Eefde en het Deventerwegkwartier en het Warnsveldseweg-
kwartier e.o.
Montessorischool, P. Potterstraat 34

* De Zuidwij ken en het Staatsliedenkwartier e.o.
De Waaier, Dr. De Visserstraat 4

if Voor de Mars, de Hoven en de Binnenstad e.o.
De Wegwijzer, Hobbemakade 71

Samen met het Kinderkoor de Regenboog, de Muziekgroep en Stich-
ting Vluchtelingenwerk maken wij er onder leiding van DS van Es
een zeer kleurrijke en feestelijke Kerstviering van.

Jij komt toch ook?

Vorden:
•HARTVERWARMEND'

Tijdens de kerstmarkt op zater-
dag 18 december van 12.00 tot
17.00 uur zal 't Stampertje en
het plein voor het Dorpscen-
trum geheel in kerstsfeer zijn.
Onder auspiciën van de Raad
van Kerken zullen de Wereld-
winkel, Unicef, Amnesty Inter-
national, Evangelisatiecommis-
sie, de Welfare van het Rode
Kruis alsmede Werkgroep Part-
nergemeente Oost-Europa, uw
speciale aandacht vragen voor
onze medemensen onder het
motto 'Hartverwarmend'.



K L E U R P L A A T
Wie kleurt er mee?
Ie prijs ƒ 25,- • 2e prijs ƒ 15,- • 3e prijs ƒ 10,- • 4e t/m 15e prijs ƒ 5,-
Wanneer jullie er mee klaar zijn, doe hem dan in een enveloppe met de vermelding van 'Kleurplaat' en stuur hem naar Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Voor zaterdag 8 januari 2000. Wel voldoende postzegels plakken: 80 cent.

kerstman

te
ktetimt

Brolifk

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



De medewerkers van Univé Gelre wensen u
prettige Kerstdagen, een goede millenniumwisseling

en een^schadevrij 2000

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
(0573) 451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem

(0573) 298100

Op oudejaarsdag zijn wij
af 12.30 uur gesloten

I.TJMVÉ \$ ^X VERZEKERINGEN l J

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en 'n Voorspoedig Nieuwjaar

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

C LI M M O
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

smaakvolle feestdagen en ook in 2000
zorgen wij weer voor. . .

RESTAURANT

Gulle
gastvrijheid

in een
sfeervolle

ambiance .

de Timmerieë
Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld • Telefoon/Fax (0575) 43 13 36

Zondag 19 december
open

KOOPZONDAG
van ft.00tot f6.00uur

p n

ll̂

T 5%
Bij de Wonen j Staat de showroom geheel in het teken van Kerst. De nieuwe trends en collecties
voor sfeervol w|>nen kunnen wij u presenteren in de ambiance van Kerst. Als u aan het eind van
deze eeuw nog koopt, wordt u beloont met 15% millenniumkorting te besteden in 2000. Grenzen
in trends en design worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid. Wij bieden u de meest com-
plete collectie, op het gebied van meubelen, slaapcomfort. raamdecoratie. vloerbekleding
en verlichting tot in detail. Een kerstgeschenk passend bij de nieuwste woonstijlen, vindt u in de
cadeauhoek. Alles is er in huis om thuis een gerieflijke woonsfeer te creëren. U moet dus gewoon
komen kijken om u aangenaam te laten verrassen.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.
*Bij besteding van ƒ100,- of hoger.

Ook vindt ü ons op zondag 19 december op de
KEURtSE WINTERDAG

bij café restaurant De Lu ifelin Ruurlo.
DE WONERIJ

G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel. : 0 5 7 3 45 12 39

Ma 2(f dec. gesloten

oi. zMg** 9-^ töt I8-°?U-
Wo H dec van 9,00; tot 18.00 u.
Do 23 dec. van 9.60 tót 21.00 u.
Vr. 24 fcc. ;M;; 9^0 tot 16.00 u.

2e KeMg: gesloten



Wti Wensen u
J

tftigé feestdagen
nïéen knallend
fëmtiw

BouwCenterSHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hciubi.nl

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN VAN 27 DECEMBER T/M 8 JANUARI

Showroom: maandag Vm vrijdag 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt: maandag Vm vrijdag 08.00 -12.00 uur en van 13.00 -17.30 uur. Zaterdag 08.00 -16.00 uur.

Geen koopavond

Wij zijn gesloten op: ̂ Éen 31 december '99 en 1 januari 2000

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

Extra
van 18 t/m 24 december in het 'Tuinhuis' openinqsdaaen:

B l o e m b i n d e r i j V o r d en
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Telefoon (0575) 551508 • Fax (0575) 553070

maandag 20 december
10.00 * 18.00 uur

maandag 27 december
10.00 • 18.00 uur

maandag 3 januari
10.00 • 18.00 uur

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt OP de

specifieke wensen
van u!

Wij maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!
Wij ziin daarin uw

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TIL (0671) «61010 - FAX 10(7(1 (OOM
NIEUWSTAD 10, 72(1 AH - POSTBUS 22. 72(0 AA
BH «67371 - E-fiuH: Mo««nmra.nl - ICON ((7370

WEVODRLK
TELEFOON 0575 5123O6

FAX 545402
NIEUWSTAD 29

72O1 NK ZUTPHEN
POSTBUS 19 7200 AA

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS

STUDIO MOL:
ONTWERPEN, DRUKWERK
EN WEEKBLAD CONTACT

TELEFOON/FAX:
O573 451286

BARCHEMSEWEG 7
7261 DA RUURLO

FILIAAL ZELHEM

WEEVERS DRUK
7O21 CX ZELHEM
HALSEWEG 3C

TEL/FAX 0314 625O53

AGENTSCHAP HENGELO

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5
Telefoon O575 462062

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN.
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon O575 452398

Sfeervolle feestdagen
en een gezond en

zonnig 2000 wenst u

HEGROI
parket en zonwering

Garvelinkplein 20,7261 CK Ruurlo
Telefoon (0573) 451616 * Fax (0573) 451717

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO!

Wïj wensen u
prettige Kerstdogen

en een gezond
en sportief 2000

Indoor Sport Vorden

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

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kopso/on Te/. (0575) 55 14 23

Sc/ioonhe/dsso/on Tel. (0575) 55 20 33

H a SL ir -v;, er n hi LJ i cd v

Zowel voor dames a/s heren

o r~g i n

wenst u
Prettige Feestdagen

en een
Gezond en Voorspoedig

2000



Deelnemers aan de Kerstmarkt
30+ Koor Vorden

Dit dynamisch koor uit Vorden
bestaat bijna 7 jaar. Veel dorps-
genoten hebben het 30+ Koor
dan ook wel eens bij verschil-
lende activiteiten en vieringen
gezien en gehoord.

Het koor bestaat uit een gezellige
groep dames en heren uit Vorden
en omstreken die elke woensdag-
avond elkaar weer met veel plezier
ontmoeten, daar graag willen zin-
gen, lachen en kletsen. De thuisba-
sis is de R.K. Christus Koning Kerk
te Vorden. Het 30+ Koor verzorgt
hoofdzakelijk vieringen binnen de
R.K. Parochie Vorden/Kranenburg,
maar doet ook mee aan vieringen
en festiviteiten daarbuiten. Hun re-

pertoire bestaat uit liederen gear-
rangeerd op moderne muziek. De
muziek is in vertrouwde handen
van toetsenist Jaap Harmsen en gi-
tarist Gerard Wiecherink. Dirigent
is Felix Smeets uit Terborg. In 1998
is als bekroning op het Ie lustrum
een CD gemaakt. Op deze CD met
de titel "Wonderlijk Vrij" zijn een
aantal liederen uit hun repertoire
opgenomen.
Aanstaande zaterdag, 18 december
1999, zal het koor op de Kerst-
markt vanaf 16.00 uur tot 16.30
uur enkele kerstlieder^fcan u ten
gehore brengen. Tevenl^er de ge
legenheid om de CD 'Wonderlijk
Vrij' te kopen. Deze kost f20,00 per
stuk. Van elke verkochl^CD stort

het koor f 10,00 op giro 1804444
ten name van de Interkerkelijke
Adventsaktie Solidaridad. Deze or-
ganisatie ondersteunt in Latijns
Amerika projecten die werken aan
een meer rechtvaardige samenle-
ving.
Het koor zoekt nog versterking in
hun aantal leden, vooral heren zijn
welkom. Heeft u belangstelling om
bij het 30+ Koor te komen zingen
dan kunt u altijd geheel vrijblij-
vend komen kijken op een repeti-
tieavond, bij een viering of natuur-
lijk op de Kerstmarkt. U kunt zich
ook opgeven bij contactpersoon
Ans Huntink tel. 0575-553327. Wij
zien u graag aanstaande zaterdag
op de Kerstmarkt.

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn een gemengd zangkoor
met 28 leden. Officieel zijn we

een kerkkoor t.w. "Herv. Kerk-
koor Wichmond".

Ons programma bestaat echter
niet alleen uit kerkelijke liederen
maar uit een gevarieerd program-
ma. Omdat wij menen dat alleen
optreden in de plaatselijke kerk tij-
dens hoogtijdagen geen recht doet
aan de inspanning die de leden
zich tijdens de wekelijkse repeti-
ties getroosten, wordt er ook door
het koor avonden (optredens) ver-
zorgd in bejaarden- en verpleeg-
huizen. Mensen in Wichmond-
Vierakker of Vorden, wilt u een
avond fijn zingen (we hebben er
graag wat nieuwe leden bij) kom
dan op maandagavond naar het
gebouw Withmundi achter de
kerk in Wichmond. U bent van
harte welkom. Wilt u eerst wat in-
formatie neem dan contact op
met de secretaresse p/a Lankhor-
sterstraat 23, 7255 LC Hengelo.

Fantasia race
De Fantasia Race is een van de
leukste kinderattrakties voor
jaarmarkten, braderieen of an-
dere evenementen.

De Fantasia Race bestaat uit een
baan waar achter een front van on-
geveer 3 meter hoog met leuke ver-
lichting.

Op de baan lopen 7 verschillende
voertuigen waaronder een brand-
weerauto, 2 Amerikaanse trucks,
een bulldozer, een traktor, een
jeep en een terreinwagen.

Alles bij elkaar biedt plaats aan 28
zitplaatsen. De attraktie is ge-
schikt voor kinderen tot ongeveer
9 a 10 jaar.

Aan het eind van de kerstmarkt
wordt traditiegetrouw de boe-
renkool met worst geserveerd.
Deze maaltijd wordt dit jaar
weer begeleid met klanken van
Muziekvereniging Concordia,
bijna een traditie geworden.

De kerstmarkt is voor Concordia
een welkome afwisseling in de
strakke repetities naar het Millen-
niumconcert op 16 januari 2000.
De Nieuwjaarsconcerten van Con-
cordia stonden in het verleden al-
tijd al bol van de muzikale hoog-
standjes en andere verrassingen,
het "Millenjiiumconcert" zal zijn
naam derhalve zeker eer aan doen.
Het orkest dat dit jaar landskam-
pioen geworden is in de basisklas-
se staat o.l.v. Hugo Klein Severt. Dit
jaar wil het orkest iets bijzonders
maken van het optreden op de
kerstmarkt. Niet dat de tradi t ione-
le kerstliederen gaan vervelen,
want op een of andere manier vin-
den muzikanten kerstmu/.iek bij-
zonder, maar verandering van
spijs doet eten. Dit jaar wil Con-
cordia er een echt Kerstconcert

van maken. Hugo Klein Severt
heelt clan ook, samen met de mu-
ziekcommissie, een heus Kerstcon-
cert samengesteld.
Om lekker warm te worden begint
Concordia met het traditionele
"Wij komen allen te samen". Een
concert begint per definitie met
een mooie ouverture, vandaar als
opening
"A Cristmas Overture". Uit de be-

werkingen van "Gloria in excelsis
deo" en "Winter Wonderland"
bl i jk t dat Hugo Klein Severt niet al-
leen een uitstekende dirigent is
maar ook een kundig arrangeur.
De jongeren onder ons worden
ook niet vergeten, want wie herin-
nert zich niet het prachtige num-
mer van George Michael , "Last
Cristmas".
Met "Let it snow, let it snow" en
"Christmas Swing" zal Concordia
een swingend eind maken aan de-
ze Kerst Special.

Samen met de Kerst marktcommis-
sie hoopt Muziekvereniging Con-
cordia op een bomvolle kerst-
markt.

Enige historische gegevens
Vordens Mannenkoor
Als voorloper van het Vordens
Mannenkoor moeten wij het
koor in herinnering roepen dat
in 1936 is ontstaan bij de Empo
rij\uielfabriek in Vorden.JTC^l

j de (Bij ÏÏe opening van een nieuw fa-
briekscomplex in dat jaar besloten
enkele personeelsleden spontaan
een klein mannenkoor te vormen

e deze belangrijke gebeur-
culturele wijze te accen-

tueren. Nadien bleef men repete-
ren en gaf het koor zo nu en dan
een uitvoering. In de oorlogsjaren
beleefde het koor echter een perio-
de waarin de activiteiten enigszins
afnamen.
Toen echter na de oorlog de plaat-
selijke organist van de Ned. Herv.
Gemeente, de heer D. Wolters het
heft in handen nam, brak er een
periode van opbloei aan. Hij lei-
ding aan het koor tot 1967. Na /ij n
overlijden werd een interim diri-
gent (de heer T. Wissink) bereid ge-
vonden eenjaar de leiding op zich
te nemen. In 1968 werd de huidige

dirigent de heer B. Nijhof be-
noemd. Vanaf dat jaar was er spra-
ke van een opgaande lijn en groei-
de het koor uit tot thans 52 leden.
In 1996 vierde het Vordens Man-
nenkoor z'n 60-jarig bestaan,
waaraan een speciaal jubileum-
concert (m.m.v. vocaliste Caroline
Kaart) uitdrukking werd gegeven.
Het Vordens Mannenkoor wordt
doorlopend door koren gevraagd
deel te nemen aan in andere plaat-
sen te geven concerten.
Organisaties als Raad van Kerken,
Culturele Kringen met gevarieer-
de doelstellingen, de plaatselijke
V.V.V. en instellingen voor Gezond-
heidszorg en Welzijn benaderen
ons koor met de vraag hun activi-
teiten op vocale wijze te accentu-
eren.
Een belangrijke opgave waarvoor
het V.M.K. staat, is de bevordering
dat nieuwe en vooral jongere Ie
den tot het koor toe treden. Door
openbare repetities en mogelijk
koorschoolactiviteiten /al worden
geprobeerd dit vorm te geven.

Zaterdag 18 december
Kerstmarkt in Vorden
Zaterdag 18 december is het
weer zover. Dan vindt de jaar-
lijkse Kerstmarkt plaats op het
Marktplein. Het evenement
wordt door veel bezoekers ge-
zien als de gezelligste Kerst-
markt van de Achterhoek.

Naast diverse kraampjes en stalle-
tjes zullen verschillende koren en
een muziekvereniging hun mede-
werking verlenen aan deze dag zo-
als het 30+ Koor, het Hervormd
kerkkoor Wichmond/Vierakker en
het Vordens Mannenkoor alsmede
muziekvereniging Sursum Corda.
De Kerstmarkt wordt zoals elk jaar
afgesloten met boerenkool met
worst.
Wie deze week al in het centrum
van Vorden is geweest, heeft kun-
nen zien dat de Vordense Onder-
nemers Vereniging er weer alles
aan gedaan heeft om het dorp ge-
zellig aan te kleden. De ruim twee-
honderd verlichte kerstbomen in
het centrum zorgen voor een ui-

terst gezellige aanblik en ook de
grote kerstklok en de grote kerst-
boom voor de Dorpskerk mogen er
zijn.

WINTERSPELEN
Evenals de afgelopen jaren zullen
op zaterdag 18 december weer de
Vordense Winterspelen worden
gehouden. Deze spelen zijn be
doeld voor de jeugd. De organisa-
tie is in handen van Free Wheel,
Indoor Sport Vorden en de Vorden-
se Ondernemers Vereniging. De
winterspelen bestaan uit vijf on-
derdelen: spijkerslaan, houtzagen,
langlaufen, luchtbuksschieten en
ballengooien. Het belooft een
spannende competitie te worden
met als inzet 'het kampioenschap
van Vorden'.
Deelnemers kunnen zich van tevo-
ren opgeven bij Indoor Sport Vor-
den aan de Overweg 16 en Bleum-
ink Tweewielers aan de Dorps-
straat 12 alsmede op de Kerst-
markt op 18 december.
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Wz/ beginnen met de opruiming
van onze wintercollecties.
Het wordt niet alleen de laatste
opruiming van de eeuw, maar
ook de bestel
U kunt profiteren van knallende
kortingen en superaanbiedingenl
Er is op dit moment nog veel
keus in leuke winter- en
feestmode, voor man, vrouw
én kind.
Kom nu uw voordeel halenl

10 korting

Let ook op onze
Habbekrats superkoop-
jes: op alle afdelingen

kortingen tot 75%

Top Ta ilo r t o t
50% korting

Over -hemelen van Letlub en
Melka a) vVtnaC 29 —

CotJonficlc? «u tot

40% korting

Bail Boys en Torn Tailor
halve prijs

Knutërptfllovers van
o.<\, Bad Boys, Salty oog, KP
en Torn Tailor nu vanaf

29,-
Nog hetJ veel broeken van
o.a. Locker en R«*gs nu vatiaf

39,-
Heel veel keus in kleine-
maten: Setike mode van o,a.
Mini Dog. I-ager Beaver, en
Füou nu toe

40% korting

U bestelt toch ook een heerlijke
salade voor de Kerstdagen

bij 't Pantoffeltje?
Uit eigen keuken bereiden onze koks

de volgende salades:
HUZAREN f 8,50 p.p.

RUSSISCH EI f 10,50 p.p.
ZALMSALADE f 13,50 p.p.

Een salade van 't Pantoffeltje is lekker smakelijk.
Voor bestellingen: tel. (0575) 551770

bodega

Dorpsstraat 34 • Vorden • Tel. (0575) 551770

Gewijzigde
openingstijden

Gesloten van
2O t/m 25 december

Vanaf 2e Kerstdag
2ó december
normaal geopend

31 december
gehele dag gesloten

I januari geopend

Zutphenseweg l
Vorden

Tel. (0575) 554222

Voor sfeervolle cadeau's om uw interieur te verfraaien,
brenaen wij een luxe collectie SIERGLAS.
o.a. Karaffen, bonbonschalen
(met of zonder voet)
en fraai gekleurd glaswerk.

LUXE COLLECTIE
SIERGLAS

GLAZEN KARAFFEN
In een luxe uitvoering
met massief glazen
stop.

interieuradviseur

Wij wensen u Prettige Kerstdagen ( gg^P / > ( üJPI i t i
en een Voorspoedig 2OOO 'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • 7231 AB Warnsveld • Telefoon (0575) 526132

Spirit, Royai u«s en
Next Generation voor professionals

in siervuurwerk 20 ve

Knalvuurwerk O.a.$iof TN

o.a. slof babypijlen, 1

360, 760,1260, 2000 s

^

/ f \ I

, Z^jtphenseweg 9, vo/aen
-steedsidoeltreffeXd! / i teleVnj(0575) 55 tl 72

J J \ / ¥ *-v

JACHT- EN WAPENHANDEL

,•

/ i\

[aal voor'een uitgebreid
prtiment siervuur-

en pijlen onW
""st met lage prij-

zen vsm

ANUITDE
KLUIS



voor de
feestdagen

Wil d soep

BENODIGDHEDEN:
wildresten (bestel een karkas bij de
poelier), bijvoorbeeld van haas,
100 gram ontbijtspek, l grote ui, l
takje tijm, 2 laurierbladen, 6 jene-
verbessen, mespunt rozemarijn, 3
kruidnagels, peterselie en selderij,
stukje winterwortel, stuk prei, l
teen knoflook, schijfje citroen,
zout, 10 peperkorrels (gevries-
droogd), eetlepel tomatenpuree, 2
aardappelen, boter, l glas madei-
ra, gehakte peterselie.

Verdeel het karkas in stukken en
snijd het spek in blokjes. Bak dit in
een braadpan even flink aan. Doe
er dan de gesnipperde ui bij, tijm,
laurierblad, gekneusde jenever-
bessen, rozemarijn en kruidna-

gels. Bak dit mengsel mooi don-
kerbruin maar laat het niet ver-
branden. Strooi er dan de bloem
over en laat die ook bruin kleuren.
Blus de zaak af met ruim l liter
koud water. Doe nu de rest van de
kruiderij in de pan: takje peterse-
lie, selderij, wortel, prei, knoflook,
citroen, zout en peper en toma-
tenpuree. Breng de inhoud van de
pan aan de kook eiL^t het vuur
dan zo dat de soep|B tegen de
kook aan blijft en laat ze ongeveer
4 uur trekken. Kook de aardappe-
len. Snijd ze in blokjes en bak ze in
hete boter knapperi|^uin. Voeg
deze vlak voor het se^reren bij de
(gezeefde) soep, evenals het glas
Madeira en de fijngesneden peter-
selie.

G e i t e n k a a s

BENODIGDHEDEN:
rode en groene sla, 100 gram wal-
noten, walnotenolie, peper en
zout, per persoon een plak geiten-
kaas en een sneetje witbrood.

Maak de sla aan met de olie, peper

en zout. Ontkorst de sneetjes
brood en rooster ze in de brood-
rooster. Leg er het plakje geiten-
kaas op en zet dit onder de hete
grill tot de kaas goudgeel is. Schik
ze op een bordje samen met de sla
en strooi wat walnoten over de sla.

Eendenf ilet

BENODIGDHEDEN:
500 gram eendenfïlet, 100 gram
boter, verse kruiden zoals peterse-
lie, bieslook, dille enz. zout en pe-
per. Maak een mengsel van zeer
fijn gesneden verse kruiden. Ver-
wijder overtollig vel van de een-
denfilets. Maak de helft van de bo-
ter heet en bak hierin de filets in
enkele minuten bruin en gaar.

Haal ze uit de pan en leg ze op een
warme schaal. Doe de kruiden in
de bakboter, laat dit een minuutje
gaan en doe er dan de rest van de
boter bij zodat het fond van de bo-
dem van de pan los komt. Giet dit
over het vlees. Geef er aardappel-
kroketjes bij of friet en enkele fijne
groenten.

Poire

BENODIGDHEDEN: vanille-ijs, hal-
ve peren uit blik, abrikozenjam,
room, 100 gram chocolade, l pak-
je vanillesuiker, theelepel rum,
gembersiroop, slagroom. Leg in
elk schaaltje een of twee halve pe-
ren en vul de holte met een lepel-
tje abrikozenjam die u op smaak

hebt gemaakt met wat rum. Smelt
de chocolade met wat room tot
een mooie saus. Roer er van het
vuur af nog wat rum, gembersi-
roop en vanillesuiker door. Schep
wat ijs bij de peren en giet er de
warme saus over. Voor de liefheb-
bers geeft u er wat slagroom bij.

Een geglazuurd
kers tbrood

Een kerstontbijt is niet com-
pleet als er geen feestelijk kerst-
brood op tafel staat. Ze zijn te
koop in alle maten en soorten
bij onze banketbakkers en zul-
len dus op menige tafel ver-
schijnen. Hoewel deze 'kerst'-
broden zeker niet zijn te versm-
aden zal het bij uw gezinsleden
zeker bijzonder in de smaak
vallen als u met een zelfgebak-
ken kerstbrood voor de dag
komt. Het is echt de moeite
waard de handen eens uit de
mouwen te steken en u te wa-
gen aan zo'n heerlijk gegla-
zuurd kerstbrood.

Voor een geglazuurd kerstbrood
heeft u nodig: 2 eetlepels bakkers-
gist, _ kop lauw water, ruim een
halve kop bruine suiker, 2 licht-
geklutste eieren, l theelepeltje
zout, _ kop gesmolten boter (of
margarine), l theelepel geraspte
citroenschil, _ kop koffieroom, _
kop heet water, 3 _ tot 4 koppen ge
zeefde volkoren tarwebloem.
Voor de vulling en het glazuur
heeft u nodig: 2/3 kop zachte bo-
ter, _ kop bruine suiker, _ theele-
pel kaneel, 2 eetlepels rietsuiker,
1/4 kop honing en tot slot gesnip-
perde amandelen.
Meng de gist en een theelepel sui-

ker door het warme water. Neem
een grote kom en meng de eieren,
de rest van de suiker, het zout, de
boter, citroenschil, koffieroom en
het hete water goed door elkaar.
Roer nu het gistmengsel erdoor.
Voeg nu genoeg bloem toe om een
zacht deeg te verkrijgen. De kom
met een vochtige doek afdekken
en minstens 15 minuten laten rij-
zen. Kneed het deeg tot het glad
en glanzend is. Laat het deeg nu 5
minuten rusten. Deel het deeg in
twee stukken en rol ieder stuk uit
tot een rechthoek van plm. 20 bij
30 cm. Bestrijk ze met eenderde
van de gesmolten boter.

De bruine suiker en de kaneel
door elkaar mengen en er over-
heen strooien. Rol het deeg op en
leg het op een beboterd bakblik of
plaat. Verwarm de oven tot 170
graden en bak de broden in 20 tot
30 minuten gaar. Breng de rest van
de boter, de rietsuiker en de ho-
ning in een pannetje aan de kook.
Laat het even indikken en strijk de
warme glazuur op het nog warme
brood, amandelen strooien en nog
even de oven in om de amandelen
lichtbruin en knapperig te laten
worden. Snijden met een scherp
mes om te voorkomen dat het gla-
zuur gaat brokkelen.

Een kers tboom
bakken

Bakken is altijd een gezellige
bezigheid. Kinderen zijn snel
enthousiast als ze hun creativi-
teit kunnen botvieren. Laat de
kinderen deze kerstboom van
koek zelf maken. Het lijkt inge-
wikkeld maar ieder kind vanaf
8 jaar kan 'met hulp van een ou-
der* deze boom maken

BENODIGDHEDEN: 500 gram
bloem, 125 gram boter, l theelepel
bakpoeder, 250 gram bruine bas-
terdsuiker, 20 gram speculaaskrui-
den, zout, _ dl melk.l plantenstok-
je van 20 cm.l doosje snoeppillen
of andere versiersels, een setje st-
ervormige borstplaatvormen.

Zeef de bloem en de bakpoeder.
Daarna met de overige ingrediën-
ten tot een soepel deeg kneden. Op
een koude plaats een half uur la-
ten rusten. Rol het deeg uit op een
met bloem bestoven aanrecht tot
een halve centimeter dikte. Haal
met behulp van de borstplaatvor-
men sterren uit het deeg. In een
setje zitten meestal vijf vormen en
gebruik de grootste vorm twee
keer. Leg de koekvormen op een

bakblik dat u met wat bloem be-
stoven hebt. Neem het overige
deeg en vorm hier vijf balletjes
van. Begin ter grootte van een bit-
terbal en dan steeds kleiner. Tij-
dens het bakken worden deze bal-
len halve bollen. Maak met het
plantenstokje gaatjes in het mid-
den van de balletjes en van de ster-
ren. Ontwerp van deeg een piek en
prik die op het plantenstokje dat u
ook op het bakblik legt. Leg alles
niet te dicht bij elkaar op het bak-
blik en versier dan de sterren met
de snoeppilletjes. Plaats het blik in
een voorverwarmde oven. Bak de
speculaas bij een temperatuur van
175 graden in 20 minuten. Haal
het dan uit de oven en laat alles
een _ uur afkoelen.

Neem een houten plank of een
platte schaal en leg hierop een van
de grote sterren. Haal dan voor-
zichtig de piek van het stokje en
steek die dan in het gaatje van de
ster. Nu een bolletje op het stokje
en daarna weer een grote ster, dan
weer een bolletje en daarna een
kleinere ster enz. Als laatste de
piek weer op het stokje.

Bij alle recepten worden altijd af-
gestreken eetlepels bedoeld. Er
zijn setjes maatlepeltjes in de han-
del van: l theelepel, l dessertlepel,
l theelepel en l theekopje aan een
ringetje.

Larderen is het doorrijgen van
vlees met reepjes vers vet spek. Bij-
voorbeeld bij droog wild.

Zorg bij fondue altijd dat het vlees
droog is anders gaat het spetteren.
Lever kunt u beter door de bloem
rollen.

Het blancheren van sommige
groenten is hoofdzakelijk voor het
mooi houden van de kleur.

Kappertjes worden op azijn gecon-
serveerd en geven een pittige
smaak aan vele gerechten.

Wilt u eieren voor garnering van
tevoren koken en pellen bewaar ze
dan onder water met wat zout.

Kant en klaar gekochte desserts
kunt u verfijnen door een eier-
dooier, verse vruchten of er gehak-
te noten door te roeren.

Vóór een zwaar hoofdgerecht
wordt een lichte soep gegeven,
vóór een licht hoofdgerecht een
wat krachtiger en voedzame soep.
De soep wordt steeds na het koude
en vóór het warme voorgerecht
opgediend.

Champignons blijven mooi wit als
u ze na het wassen meteen be-
sprenkelt met wat citroensap.

Prik laurierblad o f andere kruiden
die later uit het gerecht verwij-
derd moeten worden aan een hou-
ten prikkertje, dan kunt u ze ge-
makkelijker terugvinden.

Het voorgerecht moet zich van
kleur en smaak van het hoofge-
recht onderscheiden. Dus nooit
een kipsalade voor een kippen-
hoofdschotel.

Kies een goed ruim wijnglas en
zorg dat het glanzend schoon is en
natuurlijk ongekleurd. Doe met
het fiamberen het licht lager dan
ziet u de vlammetjes beter.

Droge witte wijnen moeten min-
stens een uur voor het diner in de
koelkast gezet worden.

Rozijnen en andere vruchten zul-
len minder zakken in de cake als u
ze even door de bloem heeft ge-
rold.

Abrikozen, perziken, tomaten e.a.
stevige vruchten pelt u gemakke-
lijker als u ze even in heet water
heeft gedompeld.

Steek de vleesvork bij het voorsnij-
den niet in het vlees maar houdt
hem met de bolle kan t op het vlees
en gebruik een goed scherp mes.

Vlees van wild moet goed bestor-
ven zijn dan is het mals en komt
de wildsmaak het beste tot zijn
recht. Koop daarom wild bij een
betrouwbare poelier.

Sausen uit pakjes of blik kunnen
door toevoeging van wijn, sherry,
crème fraiche, of wat verse krui-
den een eigen karakter krijgen.

Groenten mogen niet te gaar ge-
kookt worden. Ze zijn veel lekker-
der als ze nog wat knapperig zijn
en u houdt er meer vitamines in.

Halfzoete of zoete en mousseren-
de wijnen mogen "koud" gedron-
ken worden. Deze kunnen best 'n
paar uurtjes in de koelkast gezet
worden. Serveer rode wijn niet te
warm, deze moet ongeveer 15-17
graden zijn. Dan komt het bou-
quet het beste tot zijn recht.



PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN

DECORATIEF

2000
Schildersbedrijf / DecoHome

HASSELO
Barchemseweg 1 - Ruurlo
Tel. 0573 - 451287

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

Angela Taken en Angela Sasse
wensen u fijne kerstdagen

en een Gezond en Succesvol 2000

Vleesveebedrljf 'De Huikert'
Ruurlo • Telefoon (0573) 491202

SCHOEN REPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, 7251 ABVorden, tel. (0575) 551849

Wij wensen u
prettige feestdagen

"Fijne Kerst en

Onze kantoren zijn beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten.
Op vrijdag 24 december en op vrijdag 31 december zijn wij als volgt geopend:

31 december

09.00 - 12.00 uur

09.00 - 12.00 uur

09.00 - 12.00 uur

09.00 - 12.00 uur

09.00 - 12.00 uur
(extra openstelling)

09.00 - 12.00 uur

24 december

09.00 - 12.30 uur en 13.15 - 16.00 uur

09.00 - 12.30 uur en 13.15 - 16.00 uur

09.00 - 12.30 uur en 13.15 - 16.00 uur

09.00 - 12.00 uur

14.00 - 16.00 uur

Keijenborg 09.00 - 12.00 uur

Nog betaalopdrachten die dit jaar verwerkt moeten worden?
Lever deze dan vóór 23 december in Rabobank

Café Uenk
open/ngs- en

sluitingstijden
24 december 1999 gesloten om 19.00 uur

25 december 1999 de gehele dag gesloten
26 december 1999 geopend vanaf 15.00 uur

31 december 1999 gesloten om 18.00 uur
1 januari 2000 Nieuwjaarsreceptie

van 15.00 tot 17.00 uur
2 januari 2000 geopend vanaf 15.00 uur

Nieuwstad 13 • Tel. (0575) 55 13 63

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een geslaagd 2000

A

' HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O65373O183

Brandenbarg
vlees-, vee- en
varkenshandel

wenst haar klanten

prettige Kerstdagen
en gelukkig Nieuwjaar

BRANDENBARG
vee-,vtees- en varkenshandel

Geesinkweg 4, 7231 RE Warnsveld. Tel. (0575) 52 15 70

NOVA IX

DORPSSTRAAT 18, RUURLO

TEL (0573) 451443
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NVM*WONEN

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

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

garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden

AGRARISCH ONROEREND GOED
Aan- en verkoop van:
• agrarische bedrijven
• landbouwgronden
• productierechten (melk-, mest- en varkensrechten)

Taxatie en deskundig advies bij:
• bedrijfsopvolging/-beèindiging
• pacht en pachtbeëindiging
• erfpacht en erfpachtbeëindiging

Wij wensen u
prettige kerstdagen

en een gezond en in alle opzichten
voorspoedig 2000

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

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

Fax (0575) 55 36 97 A
NVM Lid Ned. Ver.

v. Rentmeesters

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

Kleding
Kentucky l

Cavallo f\

Horka «

Black sheap

Australian

AiSle

BorsocfEste

Laarzen
Swing

Cavallo leer

Petrielecr

Sersio Grasso leer

Zadels '>
KN spring en dressuur

BR spring en dressuur

Fieldhouse dressuur

Rocky

Pessoa

Première

Kleffer

Passier » <

Bitten
HSSpren3er

Robart

Happy Mouth

Lieve's
Wormspuiten

Voedingssupplementen

Hoestmixen

Mineraalblokken
fl

Rapide
Ledervetten

Lederolie

Lederzeep

Shampoo

etc.

BR producten

Imperia!

Kerstaanbieding
Kinder f leece trui f39,95

% Dames f leece trui f49,95

ruilerspoTt
SuGters
Nieuw in ons assortiment

A N K Y

2 Z en 2 3 dec. extra koopavond tot 2 I.OO uur.
24 dec. vanaf l 2.OO gesloten.

Openinsstijden:
Dinsdag t/m Donderdag 9.00-18 00 uur
Vrijdag 9.00-20.00 uur

Zaterdag 9.00-1 5.00 uur
Maandag gesloten

RuitrrspotiSuele.s S|>alst.a..t Z 3 7255 AA Hengelo&ld Tri (0575)46 37 56 FAX (057%)4640S8

Wij wensen relaties, familie en bekenden

fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2000

Uw huismerk

Wesselink fl[ Lanjouw
Makelaardij onroerende zaken

Borculoseweg 150, Ruurlo • Tel. (0573) 454027

I n s t a l l a t i e t e c h n i e k

BESSEL
radio & televisie •

elektronische huishoudelijke
apparatuur • elektra • gas •
water • loodgieterswerk •

sanitair • centrale
verwarming •

luchtbehandeling •
airconditioning •
Lid VNIenUNETO

Wenst allen
fijne Kerstdagen en een

gezond en voorspoedig 2000

Dorpsstraat 4 • Ruurlo
Tel. (0573) 45 13 28 • Telefax (0573) 45 10 28

Moor een gezellige

kerstviering

Banketbakker
WIE K ART
Burg. Galleestraat 6 • Vorden

Tel. 551750

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

EN MEDEWERKERS

Nieuwbouw

Onderhoud

Renovatie

«
GARANT

NVOB

wenst allen
Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig 2000

Dorpsstraat 10, 7261 AW Ruurlo, telefoon (0573) 45 27 77

Uw adres voor service en kwaliteit

Wij wensen u

prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 2000

door het

VORDENS
MANNENKOOR

met medewerking van het gemengd koor

CANTEMUS DOMINO
In de R.K. kerk Antonius van Padua

te Kranenburg-Vorden
op maandag 20 december 1999

Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur

Toegang gratis
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r̂stmarkt

Zaterdag 18 december
vaji 12.00 tot 18.30 u r̂ op het marktplein

Vele kramen en stalletjes in kerstsfeer Jjoutvuur, bezoek van de kerstman,
optBdens van Vordense en WichmorraRe zangkoren en muziekverenigin-
gen en tevens midwinterhoornblazers en boerenkool met worst.

Vanaf 18.00 uur kunt op de kerstmarkt tegen inlevering van een 'boeren-
koolbon' genieten van een heerlijk bord boerenkool met worst. Deze bon-
nen zijn op de kerstmarkt te verkrijgen voor de prijs van zes gulden.

DEELNEMERS AAN DE KERSTMARKT:
Elbrink bloemsierkunst • De Herberg café • Rodenburg slager • Barendsen Fixet
doe-het-zelf/Etos • Schurink bakkerij • Sueters speelgoed/huishoudelijke artikelen
• Ten Kate drogist • Van Asselt bakkerij • Vlogman slagerij • Garden Center
Vorden tuinbenodigdheden • De Rotonde petit-restaurant/kinderrestaurant •
Bakkerij Joop brood en banket • Free Wheel skeeler- en schaatsuitrusting • Asya
pizzeria • Giesen schoenmode • Flash badmintonvereniging



erstmarkt 1999
Het Vordens Dameskoor

Tijdschema
12.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.15 uur

14.15 - 15.00 uur

15.00
15.15
15.30
16.00
16.30
16.45

n1700

17.30
Vanaf

- 15.15 uur
- 15.30 uur
- 16.00 uur
-16.30 uur
- 16.45 uur
- 16.55 uur
- 17.30 uur
- 18.00 uur
18.00 uur

Verenigingen
Kerstmuziek
Nederlands Hervormd
kerkkoor Wichmond-Vierakker
Sursum Corda
muziekvereniging
Midwinterhoornblazers
Vordens Dameskoor
Dansgroep De Knupduukskes
30+ koor |
Midwinterhoornblazers
Prijsuitreiking Winterspelen
Vordens Mannenkoor j
Concordia muziekvereniging
Uitgifte boerenkoolmaaltijd
met worst

Vorden:
voor kerstsfeer
en gezelligheid

Het Vordens Dameskoor onder leiding van de heer Peter Rouwen, telt momenteel 28 leden en bestaat al meer
dan 50 jaar. Het koor treedt regelmatig op voor ziekenhuizen en seniorencent ra. Jaarlijks wordt een contact-
avond georganiseerd met andere koren als gasten. Tevens werkt het koor mee aan kerkdiensten.
De repetitie-avond is op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorpscentrum te Vorden.

De Vordense folkloristische dansgroep De Knupduukskes is al ruim 65 jaar een begrip in Vorden, de Achter-
hoek en ver daarbuiten. De klederdracht dateert van ongeveer 1900. Het is de dracht van na het werk zoals die
in Vorden gedragen werd bijvoorbeeld op de zaterdagavond. De naam De Knupduukskes is afkomstig van het
halsdoekje (knoopdoekje) dat de dames dragen. De dansers kunnen bij hun optredens kiezen uit zo'n 35 ver-
schillende dansen die uitgevoerd worden op de manier zoals dat vroeger werd gedaan.
Voor meer informatie over de mogelijkheden van De Knupduukskes kunt u terecht bij het secretariaat van de
vereniging per adres mevr. G.H. Eskes-Geltink, Hoetinkhof 56, 7251 WG Vorden, tel. (0575) 553510 of bij de heer
A.B. Scheffer, Hoetinkhof 89, 7251 WK Vorden, tel. (0575) 553202.



Met veilig vuurwerk het jaar 2000 in!
Het grote vuurwerk dat dit jaar
verkocht wordt is spectaculair-
der dan ooit. Sinds vorig jaar is
mag het vuurwerk een grotere
hoeveelheid kruit bevatten. Dit
geldt echter alleen voor het sier-
vuurwerk, voor het af steken
van knalvuurwerk blijven de-
zelfde strenge regels van
kracht. In 'potten' mag nu 200
gram kruit zitten en is twee-
maal zoveel als vroeger was toe-
gestaan. Vuurpijlen mogen nu
ook meer kruit bevatten, dit
was 25 gram en is nu 40 gram
geworden. De filosofie hierach-
ter is de illegale handel in vuur-
werk terug te dringen. Maar
ook is gebleken dat zwaarder
vuurwerk veiliger is. Door hun
gewicht staan ze stabieler en
het duurt langer voor ze opge-
brand zijn. Hierdoor wordt ook
het aantal afgeschoten pijlen
wat lager.

Omdat nu ook in ons land groot
vuurwerk te koop is hoopt de
W&V, dit is de Inspectie van Waren
en Veterinaire zaken, dat minder
mensen hun vuurwerk in België
zullen gaan halen. De strengere re
gelhandhaving wat het illegale
vuurwerk betreft, werpt zijn
vruchten af. Vorig jaar heeft de
verkoop van illegaal vuurwerk ge-
stabiliseerd. Vuurwerk wordt als il-
legaal gezien als het niet voldoet
aan de regels die in de Nederland-
se wet zij n gesteld.

Veel mensen zijn bereid om diep
in de buidel te tasten om met
vuurwerk het jaar 2000 in te lui-
den.

Ook veel bedrijven zijn van plan
om het nieuwe jaar knallen in te
gaan. De importeurs van vuur-

werk en de gediplomeerde vuur-
werkspecialisten (zij die grote
vuurwerken in elkaar zetten) heb-
ben het razend druk. Er zijn in ons
land niet zoveel bedrijven die hier-
in gespecialiseerd en bevoegd zijn.
En die er zijn hebben de handen
vol. De bestellingen stroomden
meer dan een jaar geleden al bin-
nen en bij veel bedrijven hoefje al
niet meer aan te kloppen.

Je zou zeggen dat iedereen zo lang-

zamerhand wel weet hoe je met
vuurwerk om moet gaan. Maar
voor de zekerheid laten we nog
maar even een paar fundamentele
'omgangsregels' voor vuurwerk de
revue passeren. Het is van belang
om vuurwerk op een droge en af-
gesloten plaats (een kist of een
bus) te bewaren. Zorg in elk geval
dat de jeugd er niet bij kan. Als die
gaat experimenteren is het leed
niet te overzien. Op legaal vuur-
werk staat vermeld: 'Bestemd voor
particulier gebruik'.

De veiligste manier om vuurwerk
aan te steken is met een branden-
de sigaret. Maar er zijn ook specia-
le aansteeklonten te koop. Pijlen
zet je rechtop in een fles of een
emmer die gevuld is met zand.
Weigeraars mogen nooit opnieuw
geprobeerd worden. Gooi deze me
teen in een emmer water, zodat
jongeren ze de volgende dag niet
kunnen uitproberen. Gebleken is
dat de weersomstandigheden al-
tijd van invloed zijn op het aantal
ongelukken. Bij regen en sneeuw
blijven er altijd meer weigeraars
achter. Deze oefenen nou eenmaal
veel aantrekkingskracht uit op de
jeugd. Dus zorg ervoor dat zijn de
kans niet krijgen om er gevaarlijke
dingen mee te doen. Als we geza-
menlijk zorgen dat we spectacu-
lair maar veilig vuurwerk afste
ken, kunnen we met een goed ge
voel de nieuwe eeuw en het nieu-
we millennium instappen.

Een veel gevraagde plant, vooral tegen de kerstdagen, is de 'poinset-
tia', beter bekend onder de naam kerstster. Deze plant is afkomstig
uit Mexico en Zuid-Amerika. Ze is gesteld op schaduwrijke en vochti-
ge plaatsen. In ons land wordt ze als eenjarige plant gekweekt voor de
'mand' of als snijbloem. Deze zo tegen de kerstdagen veel gekochte
plant moet dan 'bloeien'. Het zijn echter niet de kleine bloemen zelf,
die de sierwaarde bepalen, maar de stervormig gegroepeerde blade-
ren, die dicht bij elkaar stoelen, juist onder de bloem. Tegen de kerst-
dagen zijn deze sterren prachtig rood gekleurd. Er zijn witte en rode,
maar dit neemt niet weg dat de rode tegen de kerstdagen het meest
gekocht worden. Er zijn onder de roze soort ook exemplaren te vin-
den met een dubbele rij rode topbladeren of met een blad, dat iets
wegheeft van een eikenblad.

WEINIG LICHT

Zodra de kerstster gesneden wordt, vloeit er een wit melkachtig sap
uit de wond en om dit te voorkomen moeten we de punt van de steel
afbranden. Krijgt u dus met de kerstdagen afgesneden poinsettia 's,
dan moet u er om denken, dat er geen stukje van de steel afgesneden
mag worden, tenzij u direct daarna de steel even in de vlam van een
kaars houdt.
Het komt voor, dat de bloemen spoedig slap worden, in dat geval
dient de steel ter lengte van ongeveer 8 cm in kokend water gehou-
den te worden, dan trekt het vaak weer bij.
Overhouden van een poinsettia is erg moeilijk. Toch kunt u het pro-
beren, door het blad na januari rustig te laten afvallen en de kale
plant ergens op een vorstvrije plaats te zetten. Meestal is gieten over-
bodig. In maart moet de stam teruggesneden worden tot ongeveer 10
cm boven de pot en dan krijgt de plant een warmer plaatsje.

VEEL VOCHT

Nu komt het moeilijkste. De temperatuur spreek een geducht woord-
je mee, want staat ze te koud, dan wordt het blad geel en valt af. Staat
ze voldoende warm, dan is het de droogte die kwaad kan doen. De
temperatuur mag schommelen tussen 17-19 graden Celsius. Het blad
krult dan en het gevolg is, dan het zal afvallen. U kunt dit alles te-
genhouden door veelvuldig te sproeien, maar een plaatsje in een kas
met veel vochtiger lucht is wel veel en veel beter. In september en ok-
tober doen we er goed aan iets bij te voeden, opdat er grotere bloemen
zullen komen. Van midden november af moet de plan t beslist donker
staan. Veel licht mag de plant in die tijd niet bereiken. Teveel licht
zelfs is voldoende om de plant te laat te doen zijn met de bloei. Het is
dus wel een zorgenkindje, maar het is de moeite waard.

De maretak of mistletoe is ook wel
bekend onder de naam mistel, vo-
gellij m of in het Latijn Viscum al-
bum. De maretak of mistletoe is
tijdens de kerstdagen een veel ge
bruikte kerstversiering. Het is een
symbool waar een lang verhaal
aan vastzit en het is daarom de
moeite waard om deze wonderlij-
ke verschijning eens onder de lou-
pe te nemen.

BIJZONDERE KRACHTEN

DE maretak is in de termen van de
plantkunde een zogenaamde half-
parasiet. Het is een plant die niet
zoals de meeste andere planten
wortelt in de grond, nee het is een
plant die letterlijk over de rug van
een andere plant op een gemakke
lijke manier aan de kost probeert
te komen. Hij eet eigenlijk met de
mond van een ander, neemt voed-
sel tot zich met de wortels van een
andere plant, meestal een popu-
lier of vruchtboom. Zelf beperkt
hij zich tot het prikken van zuig-
wortels in de vatenstelsels van
zo'n boom waaruit hij het voedsel
pikt dat hij nodig heeft om in zijn
bladeren suiker, koolhydraten en
meer van dat lekkers te maken. Hij

is daarbij nog kieskeurig ook want
de bomen waarop hij parasiteert
moeten bij voorkeur op kalkrijke
grond staan. Het natuurlijke ver-
spreidingsgebied in Nederland be
perkt zich tot het kalkrijke krijt-
district (Limburg). De maretak ziet
er aan een boom van een afstand
bezien uit als een eksternest. Het
is een dicht vertakte, houtige blad
houdende plant die in de winter
witte bessen draagt. De bessen be
vatten een taai slijm en worden
vooral door lijsters gegeten. Wan-
neer kleinere vogels de bessen of
grote zaden uit die bessen willen
nuttigen lukt dit meestal niet. De
grootte van de zaden en het kleve
rige slijm verhinderen dat. Het kle
verige slijm (vogellijm) proberen
de vogels tegen de takken van hun
snavel te strijken. De zaden die tij-
dens die beweging worden meege
nomen worden aldus verspreid en
kunnen zich zo vestigen op de ont-
vankelijke plekken in de door de
vogels aangekraste takken. Aan
zonderlinge of bijzondere ver-
schijnselen, verschijningen, mis-
vormingen e.d. in de natuur heeft
de mens altijd een min of meer
goddelijke of duivelse kracht toe
geschreven. Denk maar aan mis-
vormde personen die in de Mid-

deleeuwen gemakkelijk als heks
werden veroordeeld. De maretak
was ook zo'n merkwaardig ver-
schijnsel waaraan goddelijke
krachten niet vreemd konden zijn
en om u daarvan te verhalen moe
ten we terug naar omstreeks het
begin van onze jaartelling.
In die tijd bewoonden de Kelten
Ierland, Brittannië en Gallië. Te
zelfder tijd waren de Romeinen
onder Caesar bezig aan hun op-
mars naar het noorden. Wat we
van de godsdienstige gebruiken
van de Kelten weten, danken we
aan de schrijvers onder die Romei-
nen en het is vooral Plinius die ons
saillante details omtrent de voor-
name rol van de maretak in de Kel-
tische godsdienst weet te melden.
De priesters van de Kelten, de zo-
genaamde druïden, hadden geen
tempels waarin de godsdienstige
rituelen plaats vonden. Ze hielden
hun godsdienstoefeningen bij
voorkeur in een open plek in het
bos. Zoals bij vele andere gods-
diensten was ook bij de Kelten de
eik een heilige boom. De naam
druïde zou afgeleid kunnen zijn
van het Griekse dris, dat eik bete
kent. De druïden kozen hun heili-
ge plaatsen dan ook steeds in een
eikenbos.



F u n c t l o n a l S p o r t s U n d e r w e a r

NO SWEAT.
AGU Sports Underwear. Een komplete
lijn onderkleding: van T-shirts tot shorts
met zeem. Gemaakt van twee soorten
polyester
en daardoor
optimaal
vochtregule-|
rend.

Trekt
vocht van
de huid weg
en geeft het
direkt door aan de
volgende kleding-

UNDERWEAR

laag. Komfortabeler kan niet!
-Natuurlijk bij:

PR
DE Fl ETSS P EC IALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12 • Vorden
Tel. (0575) 551393

YOUR

SPORTS

KantoorviHa *Celebes'
Nieuwstad 44 7241 DR Lochem

Tel, 0573 - 25 53 00

RESTAURANT^ KtOIMUKMINI ^

^Avenarms
^̂ ^ -̂ »̂ Dl II 101 <HRUURLO

(aanvang tussen 18.30 - 19.00 uur)
4-gangen keuzediner a / 72,50

1e ei 2ekewtdag, fatuncA
(van 11:(00 tot 14:00 uur)

Kerst-brunchbuffet a f 42.50

1e kvtAt middag
(aankomst tussen 15:00 - 15:30 uur)

4-gangen keuzediner a ƒ 72,50

din&t, dansant
(aankomst tussen 19:30 - 20:00 uur)

6-gangen keuzediner a ƒ 105,=

a la cwtte,

"Avenarius "kerst traiteur biedt u de
mogelijkheid thuis een schitterend

kerstdiner te serveren. U kunt dit menu
bestellen voor 24, 25 en 26 december.

Traiteurmenu a f 37.50

Wüdpaté met crahberrysaus

Wildbouillon met bospaddestoelen

Hazenpeper met stoofpeertjes
truffelpuree en spruitjes

of

Gegrilde zalmfilet met witte
wijnsaus, truffelpuree en

geglaceerde worteltjes

Luchtige bavarois van hazelnoot
met karamelsaus

A la carte dineren vanaf 15:00 uur Te bestellen tot 23 december 1999

Voor reserveringen of informatie
Tel. (0573)45 1122

Internet: www.avenarius.nl

Dorpsstraat 2 - Ruurlo

Wij wensen u allen Prettige Kerstdagen
en de beste wensen voor 2000

Fa. A. BCCftillk & ZH. Loon- en grondverzetbedrijf
if Handel in zand en grint enz.
ir Landschapswerken
* Bosbouw o.a. klepelmaaier, bosfrees en mobiele versnipperaar
* Rupskraan o.a. stobbenschaar en sorteergrijper

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
tel. 0575-551249/552503
fax. 0575 - 552095

Erkend door Het Bosschap
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Kom naar de

eïndejaars-
show

van Fiat Teger
en maak kennis met de nieuwe

2000 modellen.

Tijdens deze dagen staan wij
bol van acties.

Uiteraard staan onze occasions
er blinkend bij.

Tot ziens in onze showroom.

*Vraag naar onze voorwaarden

uuuu
Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstraat 18, Ruurlo

GRANDIOZE
KERSTKORTINGEN
op onze nieuwe

Citroëns, die kunnen
oplopen tot f 3.500.-

Wij vervangen ons demo-park.
Alle types Citroen

van 3 tot 10 maanden voor zeer
aantrekkelijke prijzen.
Alle gebruikte auto's

boven f 10.000,- gratis uitgestel-
de betaling van max. f 10.000,-*

tot 1 juli 2000.

'Vraag naar de voorwaarden

Autobedrijf

RUESINK
De Venterkamp 11, Ruurlo

EINDEJAARSACTIE
Bij aankoop van een

nieuwe Subaru Legacy
Sedan of Touring:
airco voor f 995,-

incl. BTW/montage

Ook de Forester, Impreza, Justy
en Vivio nodigen u uit voor een

bezoek.

Kom kijkf rij-
en vergelijk

op onze
Eindejaars-

show!

Garage

HUININK VOF
Spoorstraat 14, Ruurlo

Bij aankoop van een nieuwe of
gebruikte auto t/m 31 december

EEN DINER
VOOR TWEE!
Tijdens onze eindejaarsshow
kunt u kennis nemen van het

Volvo-nieuws, modeljaar 2000.
We hebben nog 50 gebruikte
Volvo's, die wel tegen uiterst
aangename prijzen worden

verkocht.

Tot ziens op onze eindejaarsshow

Automobielbedrijf

DEUNK-HENDRIKSEN
Groenloseweg 13a, Ruurlo



'Met dominee Visser op winterse zondagavonden'

Themadiensten in de hervormde kerk
De zondagse avonddiensten in de
hervormde kerk van Vorden in de
jaren dertig waren anders dan die
van 's ochtends. Waar lag dat aan?
De sfeer was, scheen het, een beet-
je anders. Je kwam tegen zeven
uur vanuit het donker buiten in
de met mooie luchters verlichte
kerk. Er was voldoende ruimte
voor de bezoekers. In de morgen-
diensten was het aantal kerkgan-
gers uit de buurtschappen groter
dan uit het dorp, maar 's avonds
was het andersom, 's Avonds kwa-
men ook anderen dan hervorm-
den naar de dorpskerk. Niet dat
hun aantal groot was, maar het
was 's avonds in de hervormde
kerk dikwijls net iets anders dan je
had verwacht.

Af en en toe ging meester Kervel,
de catechiseermeester - catecheet
zegt men nu - in de diensten voor.
Zijn preken hadden een verhalen-
de inslag en de 'toepassing' zat
door de preek verweven en kwam
niet - zoals bij dominees veelal het
geval was - aan het eind, in eerde-
re jaren na de middenzang. Een
andere 'attractie' als het je zo
mocht noemen, van de preken van
meester Kervel was dat hij vaak uit
de 'kleine profeten' uit het oude
testament preekte: Ezra, Obadja,
Jona, Habakuk, Zefanja en Male-

achi. Als je een paar preken had ge
noord had je als het ware een reis
gemaakt door het joodse land van
vroeger. Een enkele keer was er
eens een preek uit de Heidelbergse
catechismus, maar in de Hervorm-
de kerk hoefde dat niet te gebeu-
ren in de tweede dienst zoals bij de
gereformeerden. Daar was, in heel
Nederland trouwens, de tweede
dienst een 'leerdienst met cate-
chismus', niet altijd aantrekkelijk,
bijvoorbeeld als de bezwaren te-
gen de 'paapse mis' (geformuleerd
in de zeventiende eeuw) opnieuw
uiteen gezet werden.
In de Gereformeerde kerk was de
middagdienst in de winter om
half drie en in de zomer om drie
uur. Je kon als gereformeerde drie
keer zondags naar de kerk als je
dat wilde, twee keer aan de
Zutphenseweg, een keer 's avonds
in de dorpskerk. Er waren gerefor-
meerden, die dat van tijd tot tijd
deden. Zo'n kerkganger zei eens:
's middags om half drie val ik nog-
al eens in slaap tijdens de
preek.maar 's avonds kan ik de ge
dachten d'r beter bij houden.

In 1938 en 1939 vonden in de Her-
vormde kerk van tijd tot tijd op-
zondagavpnd 'themadiensten' plaats.
Waarschijnlijk hadden ze die spe
ciale naam niet. Maar er kwam

wel een zogenaamd thema aan de
orde.

In 1937 was er een 'nieuwe domi-
nee' gekomen. Ds. Reijnierse, die
vanaf 1918 in Vorden predikant
was geweest in de Hervormde ge
meente, was emeritaat (pensioen)
verleend en was naar Ellecom ver-
huisd. Hij werd opgevolgd door de
jonge dominee B.C. Visser, die uit
het Overijsselse Okkenbroek kwam
en heel ijverig was. Hij betoogde
steeds met klem dat de Vordense
hervormden van hun geloof moes-
ten getuigen waar dat mogelijk
was. Hij stimuleerde het jeugd-
werk, toonde grote interesse voor
zang en muziek en zette zich met
enorm elan in voor het verbouwen
en moderniseren van gebouw 'Ire
ne' op Het Hoge; mede vanuit dat
gebouw moest de Hervormde ge
meente actief zijn voor de jeugd,
aan bibliotheekwerk doen (de bi-
bliotheek van het Christelijk Jon-
gerenverbond), een zondagsschool
in stand houden en o.a. een fi-
guurzaagclub voor kinderen. Vis-
ser wekte de gemeenteleden vanaf
de kansel en in het gemeenteblad
op persoonlijk en in contact met
anderen er blijk van te geven 'be
lijdend lidmaat van de gemeente
van Christus te zijn'. In de avond-
diensten werd daar keer op keer

duidelijk op ingegaan. Er kwamen
na enkele maanden steeds meer
mensen op deze concrete predi-
king af. Organist was D. Wolters,
die een drukkerij had en het week-
blad 'Contact' uitgaf. Dat werd
toen met de hand gezet, letter
voor letter en was uiteraard klei-
ner van omvang dan het weekblad
nu is. Het blad kwam in alle hui-
zen in Vorden en daar maakte Vis-
ser graag gebruik van voor het pre
senteren van de Vordense gemeen-
te, van het evangelie. Hij kondigde
de diensten met concrete onder-
werpen aan in 'Contact'. Omdat
ook anderen dan hervormden de
diensten bezochten, zorgde Wol-
ters voor goed uitgevoerde orden
van dienst, waarop alle te zingen
liederen stonden. Wolters liet
sfeervolle muziek horen.

Een dienst die veel indruk maakte
en 'nagalmde' in het Vordense her-
vormde leven, maar ook anderen
tot nadenken en napraten stemde
ging over de joodse koning Hiskia
die een gezantschap uit Babel ont-
ving (2 Koningen 20 vers 12 tot 18).
Wolters had het onderwerp duide
lijk afgedrukt: Wat hebben ze ge
zien in uw huis? De kern van de
overdenking was: De joodse ko-
ning Hiskia kreeg bezoek van hei-
dense mensen. Hij liet hen al het

moois zien dat hij in huis had.
Toen ze vertrokken waren kwam
de profeet Jesaj a en vroeg: wat heb-
ben ze in uw huis gezien? Toen
bleek dat Hiskia had gezwegen
over de Here God.
Het is vreselijk zei dominee Visser,
dat als je omringd bent met het
heil van de Heer, weet hebt van
Gods trouw en liefde en er dan in
de ontmoeting met anderen over
zwijgt. Je hoeft het niet altijd na-
drukkelijk te doen in Vorden, zei
Visser, maar je kunt je buurman
een mooi boek laten lezen dat je
hier in de bibiotheek hebt gehaald
of zeggen dat kinderen uit je
straat welkom zijn in onze zon-
dagsschool. Je kunt ook zeggen
wat het geloof in Jezus en wat de
kerk voor je zelf betekenen. Wat
zien buren en relaties in het huis
van een Vordense hervormde, van
een christen uit ons dorp? Dat is
het waar toen over nagepraat
werd.
Een andere keer, op de avond van
Tweede Kerstdag: Het kind Jezus
kreeg goud, wierook en mirre.
Wat brengen Vordense mensen
mee?
In de herfst van 1940 is dominee
Visser vertrokken naar Hillegers-
berg.

GJ. Breuker.

Zaterdag 18 december Kerstmarkt in Vorden:
• ja,

Zondag 20 december Kerstconcert
in de Antonius van Paduakerk

te Kranenburg

Maandag 21 december
concert Vordens Mannenkoor

en Cantemus Domino
in de Antonius van Paduakerk

te Kranenburg

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 467361

CAFÉ • RESTAURANT • ZALEN

'DE KEIZERSKROON'
Dorpsstraat 15, Ruurlo, Telefoon (0573) 45 14 16

Gaarne vroegtijdig bestellen vóór 20 december.

De familie Van Tuil en medewerkers
wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2000

De

adverteerders

in dit

Kerstnummer

staan in deze

laatste dagen

van het

millennium

voor u klaar

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
en ADVIES

Hoven iersbedrijf

Kettelerij v.o.f.
en medewerkers

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een stralend 2000

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 552054 (b.g.g. 551164)

SALADE
voor de feestdagen?

c AM PIN G
KLEINE STEEGE

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

Graag vroegtijdig bestellen.
Thuis bezorgen kan.

Wij wensen u fijne feestdagen



v r i j d a g 17 t /m v r i j d a g 31 d e c e m b e r '99

EINDE

Bij Jos
Herwers in

Zutphen en

Hengelo Gld.

kunt u, van vrij-

dag 17 tot en met
vrijdag 31 decem-
ber a.s., komen

profiteren van speciale

feestaanbiedingen en

leuke showroomacties. Ook

tonen wij u dan de gehele

Nissan-lijn en een groot aantal

occasions. Als afsluiter van dit mil-

lennium ontvangt iedere koper van een

nieuwe Nissan of een occasion 10 Oudejaars-

loten a ƒ 25,- met kans op maar liefst 10
miljoen gulden!

Zutphen - De Stoven 25
Telefoon (0575) 522 522
Hengelo G. - Hummeloseweg 10
Telefoon (0575) 46 22 44

SHOU
Openingstijden:

Vrijdag 17 t/m vrij-

dag 31 december

1999. Dagelijks 10.00

- 20.30 uur, zater-

dag's 10.00 17.00

uur. Zon- en feestda-

gen gesloten.

Uiteraard staan de traditionele

sfeermakers, de glühwein en een kop

erwtensoep, voor u klaar om het ook dit jaar

weer extra gezellig te maken. Graag tot

ziens

Het Jos Herwers-team

Vanaf NU VOLOP

KERSTBOMEN
[JST ALLE MA/1 EN

SERVICE BOUWMARKT

NISSAN

JOS HERWERS
Hét team van autospecialisten

Leestenseweg 1O -Zutphen
Tel. 0575 - 52 17 96

STUKADOORSBEDRIJF

Ventersteeg 3 - RUURLO
Tel. (0573) 45 17 04 - Fax (0573) 453545

wenst u

prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 2000

M.G.J. Reintjes
Vorden, telefoon 55 14 17

™™""HI

wenst allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2000

Restaurant

'De Tuinkamer

Uw kerstdiner
in de tuin?

Dat kan in ons sfeervolle
serre-restaurant, waarin u als het ware

in de tuin dineert.

Chef-patron Jos Weel heeft weer een
verrassend Kerstmenu voor u samen-

gesteld.

Het aperitief en/of digestief kunt u
gebruiken bij de open haard in onze

gezellige bar.

Restaurant

De Herberg

Hotel boerderij

Van maandag
27 december

tot vrijdag 28 januari
zijn wij wegens

vakantie
gesloten.

Wij wensen u allen
fijne feestdagen

en een goed begin
van het nieuwe

millennium

JOS EN RIA WEEL
Hotel-boerderij De Herberg

Hengeloseweg l
7261 LV Ruurlo

Telefoon (0573) 452147

SPELWEEKEND
Biljartvereniging K.O.T. Vorden organiseert dit jaar weer als vanouds:

kurkbiljarten en ballero
op 17 december aanvang 19.00 uur en 18 december aanvang 12.00 uur.

Er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Op 31 dmcmmb^r 1999 organtm+r+n Toon mn Yvonn* wmmr h*t

kurkbiljarten, ballen en potbiljarten
bij café Uenk

van 12.00 tot 18.00 uur

Gezelligheid kent bij ons geen tijd,
Er zijn leuke prijzen te winnen,
Dus kom maar gauw naar binnen.

Wil je 's nachts bij ons 't Eeuwjaar beleven,
Hoefje alleen maar een belletje te geven,
Dan reserveren we een kaartje voor jouw,
Maar doe dat dan wel heel gauw (op = op)!
We hebben een Klein Café,
Met Grote Artiesten.
Zoals ieder jaar,
staan de oliebollen weer klaar

Hierbij wensen wij iedereen

Prettige
Kerstdagen

en een gezond
en gelukkig

t t t



Van Natalis Invicti tot Kerstmis
Het heeft eeuwen geduurd voor de
christelijke wereld tot de huidige
vorm van kerstfeest vieren kwam.
De datum is ook zeer lang een
punt van discussie geweest. Op
school was men er al gauw mee
klaar. De 21e december is de kort-
ste dag. Daarna gaan de dagen
weer lengen. Dat hadden onze
"heidense" voorouders ook in de
gaten en zij vierden op die dag
hun Midwinter zonnewendefeest.
Maar hun feesten waren heidens;
de goden waren natuurmachten
en omgekeerd en dus toog de kerk
daar tegen ten strijde. Want ook
na de kerstening bleef men dat
feest vieren. Veel elementen daar-
van zijn tot op de dag van vandaag
nog in gebruik.

De zonnewende was niet iets spe-
cifiek Germaans. Vrijwel alle Euro-
pese volkeren en vele andere ook,
vierden de zonnewende op 21 de
cember en 21 juni. Uiteraard was
21 december belangrijker, want
het toenemen van de daglengte
werd meer op prijs gesteld dan ver-
mindering daarvan. Ook in het
heidense Rome vierde men zonne
wende en de naam was Natalis In-
victi(solis) of geboortefeest van de
Overwonnen Zon, dus wederge
boorte. In het oosten van het Ro-
meinse rijk, maar ook in Gallië
(Frankrijk) en Spanje vierde men
Natalis Invicti op 21 december en
kerstfeest op 6 januari. Van Drie
koningen was toen nog geen spra-
ke. Om aan de heidense feesten op
21 december een einde te maken
stelde de kerk van Rome de da-
tum, van het kerstfeest vast op 25
december. Dat lukte, zij het dan
dat vasthoudende lieden met Sak-
sische onverzettelijkheid in de Bal-
loer Kuil het oude feest tot op het
eind van de Middeleeuwen voort-
gezet hebben.

Maar daarmee is het kerstfeest
nog helemaal niet in een ononder-
broken reeks gevierd. In de eerste
eeuwen van het christendom werd
het helemaal niet gevierd. Pasen
ging terug op een joodse traditie,
de andere 'erkende christelijke
feestdagen' hebben pas veel later
moeizaam ingang gevonden. Wat
Kerstmis betreft weten we het niet
eens precies.
Aanvankelijk werd de geboorte
van Christus niet eens op een be
paalde dag herdacht. Daar kreeg
men pas behoefte aan, toen aller-
lei ketters de historiciteit van die
geboorte in twijfel begonnen te
trekken. Dat deden vooral de Aria-
nen in Klein-Azië. Vandaar dat in
dat land het Kerstfeest als kerke
lijk feest ontstond en wel in Cap-
padocië. Tenslotte werd het offi-
cieel erkend als kerkelijk feest en
wel door Gregorius van Nazianze
in 379 te Constantinopel. Chryso-
tomus deed dat in 386 of 388 in
Antiochie. Egypte volgde rond 430,
Palestina pas in de 7e eeuw en Ar-
menië is er nooit aan toe geko-
men. Dat alles werd door de pau-
sen overgenomen. Zij stelden de li-
turgie vast met de bekende drie
missen: de nacht-, de dageraad en
de dagmis. Toen was Kerstfeest in-
derdaad Kerstmis geworden.
Bekijken we de grondgedachten,
dan kunnen we zeggen, dat de
pauselijke liturgie zeer sterk de na-
druk legde op het historische feit
van de geboorte in Bethlehem.
Wie de historiciteit betwijfelt kan
deze godsdienstige plechtigheden
eigenlijk niet vieren. In het oosten
hebben de Grieks-Orthodoxen het
accent in de loop der eeuwen heel
anders gelegd. In hun meer mys-
tieke opvatting lag de nadruk al
spoedig op de generatie filiï. Let-
terlijk betekent dat ̂ boorte des
zoons' maar men va^B op als de

eeuwige geboorte van de logos,
het Woord. Ook in de katholieke
dagmis komt deze aan de orde.
Toch is voor de Grieks-Orthodoxe
gelovige het Paasfeest veel meer
een echt christelijk feest. Hij viert
dat veel intenser dan het kerst-
feest. Of 25 december nu op een
zondag viel of niet, het kerstfeest
werd op die dag gevierd, al vroeg
in de Middeleeuwen kwamen er
een tweede en een derde Kerstdag
bij. Die derde Kerstdag is nooit of-
ficieel erkend, maar het volk liet
zich deze pretdag niet ontnemen.
We moeten toegeven, dat in de
Middeleeuwen het kerstfeest tege
lijk een werelds feest was gewor-
den. Na de kerkelijke plechtighe
den te hebben bijgewoond of over-
geslagen, vierde het volk op eigen
wijze feest, dat tenslotte uitliep op
een soort kermis. Of dit woord met
kerkmis of kerstmis samenhangt
valt te betwijfelen, maar dat is een
ander onderwerp. In elk geval wa-
ren de protestanten in het begin
fel gekant tegen de hele kerstfeest-
viering. En hoe! Reeds op de syno-
de van Dordrecht in 1574 werd be
paald, dat men Kerstmis vierde op
de zondag, voorafgaande aan 25
december. Alsdan zou in de ker-
ken over 'Christus' geboorte wor-
den gepreekt en daarmee uit!
Maar dit was niet vol te houden en
het besluit werd weer ingetrok-
ken. Maar de dogmatici gaven de
strijd niet op en op de volgende sy-
node van Dordrecht (in 1618) werd
het Kerstfeest opnieuw verboden.
Dat verbod heeft alleen in de pro-
vincie Utrecht gevolgen gehad.
Het moest later tóch weer inge
trokken worden. Dit alles klinkt
ons nu vreemd in de oren. Kerst-
feest verbieden is nu onmogelijk
en dwaas. Iedereen kan en moet
het Kersfeest op zijn eigen manier
kunnen vieren.

Het feest van de
vrede!
Het loopt al aardig tegen 25 december en ik loop de
"kerstafdeling" van een warenhuis binnen. Vanaf
eind oktober worden we al door "Jingle bells" en "De
herdertjes lagen bij nachte" gelokt naar de sfeervol
verlichte hoek van de etage. Het is er druk. Mijn
aandacht wordt getrokken door een kerstmanne
tje op een ladder. De ladder is zowat een meter
hoog en het kerstmannetje klimt, met een
sliert lampjes over zijn schouder, omhoog.
Als hij boven is zegt zijn elektronische bin-
nenste dat hij naar beneden moet. Als hij
beneden is gaat hij weer omhoog. On-
vermoeibaar. Hij heeft nog heel wat
keertjes te gaan. Zijn slee staat onder
de ladder en laat achter elkaar de be
kende kerstdeuntjes horen. Een peu-
ter zit op zijn hurken het wonder te
aanschouwen. Hij probeert het aan
te raken maar wordt, naar het zich
laat aanzien door zijn vader, tot de
orde geroepen. "Michel, afblijven",
roept deze. Want hij weet dat als de
jongen hem eenmaal in zijn knuis-
ten heeft de kerstman geen lang Ie
ven beschoren zal zijn.
Ik luister naar "Stille nacht, heilige
nacht", dat nu uit een speeldoosje in
het sleetje onder de boom opklinkt. De
droom weg en denk aan het kerstfeest
van vorig jaar. Volle bak was het toen, de
eerste kerstdag. In oktober waren we al be
gonnen met plannen maken en kerstversie
ringen kopen. Leuk al die kleurtjes. Vooral
al die oosterse motieven. Kleurige han-
gers met namaak-robijnen en -smarag-
den flonkeren in de overvolle kunststof kerst-
bomen. Door al die oosters aandoende versierin-
gen kunnen moslims nu ook bijna kerstmis gaan
vieren. Ofschoon, de drie wijzen kwamen ook al
uit het oosten. Dus eigenlijk niets nieuws onder
de zon. Ach, wat doet het er nou helemaal toe.
Kerstmis is het feest van de vrede. En vrede zou
er moeten zijn voor alle mensen. In welbehagen.
En waarom dus nog geen kerstmis in oktober?
Het zou eigenlijk het hele jaar kerstmis moe
ten zijn. En dan voor alle oorlogen in de hele
wereld een "kerstbestand" afkondigen. Een
kerstbestand dat het hele jaar duurt. Jaar
in....jaar uit...

Tips

Wachtten de winkeliers vroeger tot na Sint Nicolaas met de uitstal-
ling van kerstartikelen, het is nu niet ongewoon om in oktober al te
gen kerstversiering aan te lopen. De een vindt dit niet leuk, maar de
ander wel. Feit is dat we al vroeg de leukste artikelen kunnen kopen
om ze, als de tijd gekomen is, te voorschijn te kunnen halen. De tijd
is voorbij dat we elk jaar dezelfde kerstballen in de boom hingen.
'Afwisseling' is de tendens tegenwoordig. We zijn vaak al gauw op
snuisterijen uitgekeken en we willen elk jaar iets nieuws. En dan
nog het liefst iets exclusiefs, waar we veel geld voor over hebben. Ge-
lukkig is er keus genoeg in de winkels.

De kerstboom staat ook steeds vroeger en daarom kiezen veel men-
sen tegenwoordig voor een boom met kluit. Als we de kluit goed nat
houden blijft de boom heel lang goed. Het voorkomt natuurlijk ook
dat we binnen de kortste keren door het hele huis de naalden vin-
den. Ook is een boom met kluit wat veiliger als we echte kaarsjes in
de boom branden. De takken zijn wat minder droog en vatten daar-
door niet zo gauw vlam. Al blijft het natuurlijk altijd uitkijken met
vuur. Een natte dweil onder handbereik is zeker aan te raden.
Naast de traditionele kerstengeltjes van glas zien we steeds fraaiere

en duurdere kerstversieringen. Wat te zeg-
gen van een kerstman met een speeldoos in
z'n buik. We kunnen ook kiezen voor fraaie
namaakdennentakken met dennenappels
in prachtige linten.
De bloemisten hebben het voor de feestda-
gen razend druk. Peperdure kerstcreaties
gaan vlot van de hand. We zien prachtige
stukken met natuurlijke materialen zoals
skimmia, hedera, sierappeltjes en mos in
allerlei tinten. Het is natuurlijk ook leuk je

eigen fantasie te gebruiken. Als we alle kerstartikelen van de afge-
lopen jaren bij elkaar leggen en daar een paar nieuwe dingen bij ko-
pen kunnen we ook tot mooie creaties komen.
We kunnen daarvoor een mooie schaal kopen en hier een stuk oase
in stoppen. Het is dan heel gemakkelijk om daar met behulp van de
ijzerdraadjes die er meestal al aanzitten de kerstspulletjes in te ste-
ken en zo zien we ons kerststukje onder onze handen ontstaan. Je
kunt dan kiezen voor allemaal namaakmateriaal, wat ook een heel
mooi effect kan geven, maar ook voor een combinatie met verse
dennentakjes, hulst, mistletoe of andere verse materialen.

Voor kaarsen zijn er tegenwoordig allerlei houders te koop. Het staat
ook heel leuk om een houder van een sfeerlichtje te gebruiken. We
kunnen hier dan een geurkaarsje in plaatsen, wat weer een apart ef-
fect geeft. Trendy zijn ook de kerstversieringen in oosterse sfeer.
Prachtige hangers met namaak robijnen en smaragden schitteren
ons tegemoet. Ook zien we kerstballen van stof met daarop verwekt
gouddraad en ook weer namaak edelstenen. Prijzig zijn deze echter
wel.

rsen branden er met kerstmis nooit genoeg. Let wel goed op de
kandelaars die u gebruikt, vooral in deze tijd. Kaarsenhou-
ders moeten heel stabiel staan, zodat ze niet te gemakkelijk
omvallen. Als we alles tijdig en met zorg kiezen zullen we
ook dit jaar zeker weer "prettige kerstdagen" beleven.

Kersttijd is de tijd voor het herstellen van een ver-
broken vriendschap. Wacht nu eens niet tot de an-

dere partij eerst komt, maar doe zelf de eerste
stap.

Moet u met de feestdagen verse groenten
wat langer in de koelkast bewaren? Deze
is het langst houdbaar als ze droog is.
Prik wat gaatjes in de plastic zak waarin
u ze bewaart.

Kaarsen moeten zo hoog of laag
zijn, of zo geplaatst zijn dat er niet in
de vlam gekeken wordt. Dit werkt ver-
blindend.

Damasten taf'diakens en servetten
moeten aan de bovenkant gestreken

worden, vanwege het glanzend effect
van het patroon. Geborduurde tafella-
kens moeten aan de 'verkeerde' kant ge-

streken worden. Het borduursel komt er
dan meer bovenop te liggen.

Om het vormen van vel op een pudding te
voorkomen strooit u er meteen suiker overals u

ze in de vorm heeft gegoten.

Likeuren worden bij voorkeur gekoeld geschon-
ken in kleine glaasjes.

Als u vlees plat moet slaan, doe dit dan tussen
huishoudfolie. Zo blijven uw plank en hamer goed

schoon en blijven er geen vleesresten aan zitten.

Vindt u mayonaise als saus te vet dan kunt u deze heel goed verdun-
nen met wat magere yoghurt. Crème au beurre, is zacht geroerde boter,
vermengd met custardvla. De boter wordt er luchtiger door.



HORIZONTAAL: l feestspar; 6 stro-
wis; 8 boom; 11 winterse creatie;
17 snelschrift; 20 kabel; 21 vuur-
tong; 24 onbedekt; 27 boom; 28
kaartenmap; 32 brood; 33 ge
bouw; 36 meester; 37 amfibie; 39
opdracht; 41 boom; 43 ik; 44
bouwland; 45 regeringsreglement;
46 item; 47 indien; 48 bijb. vrouw;
50 raar; 51 aansporing; 53 en an-
dere; 54 huidsmeer; 55 Europese
vrouw; 56 zijne doorluchtigheid;
57 vogel; 58 beroep; 60 achter; 61
baksel; 62 aankomend; 63 peper-
vreter; 65 hoekpilaar; 67 opnieuw;
68 slede; 70 beurtvaart; 72 cou-
reur; 75 uitgave; 77 zuivelproduct;
79 uier; 81 altijd; 83 Venetiaans
hoofd; 85 bar; 86 leeg; 88 rivier in
Italië; 89 zoogdier; 92 slee; 94 der-
halve; 95 verfstof; 98 tovergodin;
99 erg; 100 pi. in Zwitserland; 101
damesjapon; 103 huid; 105 toe-
spijs; 107 Europeaan; 109 eren; 112
bijb. profeet; 114 gas; 117 voor; 119
slaapplaats; 122 rund; 123 loot;
126 voedsel; 127 babydoek; 129
contant geld; 132 vogel; 133 puist;
134 oorvijg; 136 nachtvogel; 137
kledingstuk; 138 en elders; 139 ad
vocem; 141 evenzo; 142 vernis; 143
gevangenis; 145 dierenverblijf; 148
meisjesnaam; 150 getijde; 152 uur-
werk; 154 levenslucht; 156 slede;
157 vrg. koningin; 159 hoefdier;
163 priem; 166 ivoor; 167 water in
Utrecht; 168 lager onderwijs; 169
paardenkracht; 170 elasticiteit;
172 noot; 173 dyne; 174 vlug; 175
vat; 176 hoender; 178 orde; 180 uit-
roep; 181 godheid; 182 gedagzeg-
gen; 184 bijb. figuur; 186 beoorde-
ling; 190 lichtkroon; 195 spoedig;
197 individu; 199 paardenras; 200
voorzetsel; 201 oosterlengte; 202
ik; 204 lof; 205 pi. op de Veluwe;
207 uitroep; 208 handvat; 210
noot; 212 koning-keizer; 213
nachtkleed; 214 boom; 215 niet
even; 216 boom; 218 voorzetsel;
219 precies; 220 oplosmiddel; 221
labiaal; 222 bakboord; 223 titels
voorbehouden; 225 onder andere;
227 neon; 228 buiten dienst; 229
bevel; 230 grafvaas; 232 Green-
wichtijd; 233 kunst; 235 munteen-
heid; 237 vlaktemaat; 238 omroep;
240 lofdicht; 242 verhoogde noot;
244 vervoersonderneming; 247 vo-
gelproduct; 248 vaarwater; 250
breekbaar; 251 prachtig; 253 on-
derschrijven; 255 negenoog; 257
vis (Indon.); 258 vruchtensap; 260
sporenplant; 261 reeds; 262 voor-
zetsel; 263 eivormig; 266 voorzet-
sel; 267 emmer; 269 ginds; 271
met name; 273 genotmiddel; 274

naschrift; 276 oliestaat; 278 aan
boord; 280 soort; 282 uitroep; 283
pi. o.d. Veluwe; 285 Fed. Aviation
Agency; 286 familielid; 288 pi. in
Overijssel; 289 Anno; 290 bloem-
bed; 291 vertelling; 292 verlich-
ting; 293 rij; 294 reeds; 295 sprook-
jesfiguur; 297 soort onderwijs; 298
vlaktemaat; 299 Ned.Prog.Stich-
ting; 300 bijb. plaats; 301 bijb. fi-
guur; 303 selenium; 304 binnen-
vaartuig; 307 spil; 309 godsdienst;
311 knaagdier; 314 gierigaard; 315
sportterm; 317 tennisterm; 319
godheid; 321 verschoten; 322
ruimtelijk; 323 joekel; 325 rivier in
Duitsland; 326 huisdier; 327 in op-
dracht; 328 militair; 329 vogelver-
blijf; 331 bijvoorbeeld; 332 rol-
steen; 334 titel; 335 rijksgrond;
337 droog; 338 voorzetsel; 340 Ou-
de Verbond; 342 niet genoemde;
344 rivier in Rusland; 346 het me
rendeel; 348 uitroep; 349 noot;
350 insect; 352 eerste kamer; 354
per order; 357 selderij; 358 water
in Friesland; 359 Engelse titel; 360
lekkernij; 362 register; 364 vuur
(Maleis); 366 coifferen; 368 luize
nei; 369 rivier in Portugal; 370
deel van een schip; 371 klok; 373
nog eens; 375 insect; 377 huns in-
ziens; 379 vogeleigenschap; 381
stuurboord; 383 muziekschijf; 385
steensoort; 387 opening; 389 bij-
belse vrouw; 390 Indonesisch ei-
land; 391 trek; 392 verbrandings-
rest; 393 praalziek; 395 bijb. fi-
guur; 397 noot; 398 oktober; 399
overal; 401 droog; 403 weigering;
404 speen; 406 niet even; 407 item;
409 jongensnaam; 410 plaats in
Flevoland; 411 bijb. figuur; 414
houding; 415 stiel; 417 vruchtbare
plek; 420 larve; 424 vertreta^26
boom; 428 stuf; 429 wilde^Ter;
431 godheid; 432 enige; 434 ston-
de; 435 edelman; 436 vreemde
munt; 437 etenbereider; 439 laag-
te; 441 teleurstellend; 44sM^ht-
soort; 445 insecteneter; 448^Kins-
briefje; 451 Amerikaanse staat;
453 kijken; 456 kever; 457 drank;
458 tijdschrift; 460 knaagdier; 462
Turkse titel; 464 landbouwer; 468
bloem; 470 zeer veel; 474 werpan-
ker; 475 Duitse NV; 476 eerste; 479
droogoven; 481 vruchtje; 484 deel
van een schip; 486 proef; 488
weekdier; 491 pers. vnw.; 492 naai-
gerei; 493 idem; 495 trek; 496 vod;
497 bergplaats; 498 eetgerei; 499
boom; 502 dierengeluid; 503 wa-
ter in Friesland; 504 godin; 506 pi-
raat; 508 kerkelijke straf; 509 aan-
komend; 510 tantalium; 511
nauw; 513 stap; 514 melkklier; 515

armoedige woning; 517 deel van
het jaar; 518 dansorkest; 519 kne
vel; 520 gedwongen; 521 grut; 522
pi. in Duitsland; 525 ontwerp; 527
traag; 528 individu; 531 Noorde
lijk water; 532 Spaanse dans; 533
huisdier; 534 kunstwerk; 535 zui-
velproduct.

VERTICAAL: l drank; 2 geheel de
uwe; 3 broeder; 4 windrichting; 5
rund; 6 insect; 7 voorzetsel; 9
maanstand; 10 vochtig; 12 let wel;
13 rangtelwoord; 14 daar; 15 klein
kind; 16 kwijtschelding; 17 con-
tactstop; 18 vat; 19 ieder; 21 akker;
22 onderricht; 23 zot; 25 vocht-
maat; 26 weg; 29 Europeaan; 30
Turkse titel; 31 muziekleer; 34
zangstuk; 35 richting; 36 heester;
37 stel; 38 ster; 40 speelkaart; 41
uitbouw; 42 pastei; 46 rivier in
Duitsland; 48 honingdrank; 49
bloeiwijze; 52 karakter; 57 inke
pen; 59 voerbak; 62 slotwoord; 63
te koop; 64 vaatwerk; 66 voorzet-
sel; 67 pers. vnw; 69 emeritus; 71
hevig; 73 hals; 74 eerwaarde heer;
76 bakmengsel; 78 laatstgenoem-
de; 80 noot; 82 pers. vnw; 84 voeg-
woord; 86 bergplaats; 87 loven; 90
ondernemingsraad; 91 zielig; 92
kaassoort; 93 militair; 96 wild
zwijn; 97 noot; 99 uitroep; 100
mand; 102 enzovoort; 104 loco-
burgemeester; 105 gevuld; 106 wa-
tering; 108 hut; 110 mannelijk
dier; 111 plaats op Ameland; 113
vreemde munt; 115 ruimte; 116
boom; 118 projectiel; 120 pi. op de
Veluwe; 121 roeipen; 124 telwoord;
125 blok ijzer; 127 jongensnaam;
128 wiel; 130 knaagdier; 131 zwak;
135 briefaanhef; 138 ieder; 140 af-
gelegen; 143 inhoudsmaat; 144
keukengerei; 146 voorzetsel; 147
Europees gebergte; 149 bij; 151 ge
reedschap; 152 knokploeg; 153
snack; 154 bloem; 155 Middeleeu-
wen; 156 groet; 158 akelig; 160 sei-
zoen; 161 voegwoord; 162 samen-
wringen; 164 huisgoden; 165 kne
vel; 171 oude maat; 176 aanwinst;
177 heili^jbeeld; 179 pers. vnw.;
181 brieÉBhef; 183 metaal; 184
groente; 185 pers. vnw; 186 hoofd;
187 boom; 188 spijltje; 189 mager;
191 bergengte; 192 bouwwerktuig;
193 pun^^!94 zeezoogdier; 195
titel; 196 indien; 198 Zuid-Ameri-
kaanse plaats; 201 familielid; 203
vaartuig; 206 aap; 109 rivier in
Rusland; 211 absolute atmosfeer;
215 plaats in Rusland; 216 damp;
217 rijksuniversiteit; 223 heilige;
224 vervoermiddel; 226 wereld-
deel; 228 baksel; 229 bijb. figuur;
231 palmriet; 232 vereniging; 234
klap; 236 stof; 237 behoeftig; 239
zeker; 241 maanstand; 242 in het
jaar; 243 kwajongen; 244 schaal-
dier; 245 zuivelproduct; 246 fami-
lielid; 249 wagen; 252 evenzo; 254
vogelproduct; 256 knaagdier; 259
vleesproduct; 264 pi. in Limburg;
265 water in N.-Brabant; 267 we

relddeel; 268 houten loods; 270
rondhout; 271 menigte; 272 bloed-
vat; 275 wielstaaf; 276 niet even;
277 knoeien; 279 speelgoed; 281
sportartikel; 282 bruto-register-
ton; 283 bijb. vrouw; 284 lof; 285
bewonderaar; 287 streling; 288
godheid; 289 bijl; 296 laatstge
noemde; 302 Frans lidwoord; 304
kanjer; 305 pi. in Gelderland; 306
pijn; 308 krachtig; 309 damper;
310 dicht; 312 ontroering; 313
Frans kunstenaar; 314 inbeelding;
315 huisraad; 316 bosgang; 317
vrij; 318 teer; 320 opstootje; 322
baardje; 324 kever; 330 verkeers-
plein; 333 boom; 334 dierenge
luid; 336 gouverneur-generaal;
337 deksel; 339 schaaldiertje; 341
maatschappelijke kringen; 343
snavel; 345 gevangenis; 347 dans;
348 erica; 349 hooghartige; 351
hooivork; 353 stuk munitie; 355
dun; 356 bevestiging; 358 hemel-
geest; 359 as; 361 elektrische trac-
tie; 363 brandstof; 365 hoogte
punt; 367 per maand; 371 uitroep;
372 onhandig; 373 ledemaat; 374
kapot; 375 edelman; 376 lekkernij;
377 pers. vnw; 378 wereldtaal; 379
laatstleden; 380 bevel; 381 stel; 382
briefaanhef; 383 afstand; 384 keu-
kenkruid; 385 leeg; 386 hetzelfde;
387 lichtstraal; 388 neergeslagen;
390 broeder; 394 een zekere; 396
mondstuk; 400 vaartuig; 401 pro-
jectieplaatje; 402 bid; 405 god-
heid; 408 onderdompeling; 412 ik;
413 drinkgerei; 416 gier; 418 ge
luidsleer; 419 priem; 421 bouwsel;
422 daar; 423 rivier in Rusland;
424 lust; 425 de edelen; 427 bij;
430 tijdelijk; 433 ingang; 435 wijn-
glas; 437 inhoudsmaat; 438 eiland
in de Middellandse Zee; 440 uit-
roep; 442 omroep; 444 oude maat;
446 ondernemingsraad; 447 be
vlieging; 449 bedoeling; 450 voor-
zetsel; 452 vochtmaat; 454 vluchti-
ge stof; 455 bijbeldeel; 458 dieren-
geluid; 459 godin; 461 lekkend;
462 slee; 463 spreuk; 465 eerwaar-
de vader; 466 vroeger heerser; 467
ver; 469 eerstkomende; 471 snede;
472 loot; 473 vervoermiddel; 474
titel; 477 prikkel; 478 verbond; 480
nobelen; 482 veerkracht; 483 volk;
484 bliek; 485 nakroost; 487 be
roep; 489 geestdrift; 490 veel; 494
plaatsje; 497 speer; 500 Europe
aan; 501 borrel; 505 noot; 507
hoofddeksel; 508 mop; 511 enzo-
voort; 512 middag; 516 branche;
518 zangstem; 522 als boven; 523
vogel; 524 Nederduits; 526 achter;
527 luitenant; 528 met aftrek; 529
de onbekende; 530 selenium.

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

Ie prijs:

ƒ 25 -
2e prijs:

ƒ20,-
3e prijs:

ƒ 15 -
4e t/m 10e prijs:

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag 8 januari 2000 met vermelding in de linker-
bovenhoek van KRUISWOORDPUZZEL aan:

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

Naam:

Adres:
Woonplaats:
Oplossing:

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.
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KALKOENDIJEN NL per kilo 8I5

ROLLADE per kilo 13f5

Wij wensen u prettige feestdagen en een
goede jaarwisseling

Poelier H off man
Laren (Gld.)

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Op vrijdag 17 december zal er tijdens de -_
markt opnieuw een

waardebonnenactie plaatsvinden.
Tegen inlevering van de ontvangen waardebon kan een ie-
der een prachtige prijs uitzoeken.

Voor deze actie zullen plm. 450 prijzen wor-
den aangekocht

Marktvereniging Vorden

BOTERSTOL 1000 gram nu

ROOMBOTER-
AMANDELSTAAF
ROOMBOTER
DENNENTOK

KERSTYEftOWSavoor

e l®®
u

U
®@

'O

BAKKERIJ ' ' STOEP J l

voor5 BROBEN OASE'S
STRO KRANSEN vanaf 3 stuks voor

2 BOS BLOEMEN naar keuze

De Valeweide
fen®©rm©m ©m Mamfösm 2 CYCLAMEN m veie kleurenj i

en alles voor de doe-het-zelver 3 HYACINTEN voor

10 kg BILOSTAR
10 kg NICOLAAS
5 kg GOUDREINETTEN

12 kg GOUDREINETTEN per kist
5 kg ELSTAR

fo°°
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS • KERSTMARKT 17 DECEMBER • KERSTMARKT 17 DECEMBER • KERSTMARKT 17 DECEMBER



VUUR
•:''•'•••••,:,. " ' ' • ' ' ' ' • :

Tijdens de voorverkoop kans op:

m vuurwerkpakket/iVKv. f 159,'
,:«»;:.•;•

mvuurwerkpakket t.w.v. f 100?
Alle vuurwerkiystpn
bèr g^rokkeru

worden 24 dêcernl

Mis klap op de vuurpijl'
Bij besteding van f 15,- naam invullen

op de kassabon en deponeren in de bak

mimmmmm

«Air
Deze wordt 31 déc. om 16.00 uur
getrokken uit ALLE ingeleverde

&JÜÊ : ! V' " \ ' \ 'i v - M

bonnen (ook voorverkoop) Zutphenseweg 15 • Vorden • Telefoon (0575) 55 21 59

CAF - RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575155 22 43

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag 24 december: van 9.00 tot 17.00 uur
1e Kerstdag : GESLOTEN
2e Kerstdag : vanaf 12.00 uur GEOPEND

Reserveer tijdig voor uw Kerstdiner:
dit jaar voor het eerst & la carte

OUDEJAARSDAG organiseert dart- en biljartvereniging 'De Herberg' tot
ca. 18.00 uur diverse spelen, zoals: potbiljarten, ballero, enz.

~Ék

WHO' SERIOUSÏ
HOEZO

1 januari café vanaf 16.00 uur GEOPEND
's avonds in de zaal

Nieuwjaarsknaller m.m.v.

(kaarten in voorverkoop)

Wij verzorgen ook graag uw salades
(huzaar, russisch ei, zalm)

diverse soorten pudding en hapjes
voor de feestdagen.

Wij wensen u
prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 2000

Tegen inlevering van deze advertentie

Kerst-slagroom-
of mokkataart

r

• ƒ19,95
"fcraag van iëvórvnl)èsieflèn~

van ƒ 22,50 v
P

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 571528

*
*
*
*JL.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W/'/ wensen u

Prettige Kerstdagen

en een

Gezond en Flitsend 2000

******************
VAKFOTOGRAFIE

Dorpsstraat 20,
725 l BB Vorden
Telefoon (0575) 55 28 12

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 45 23 86



Restaurant

Almenseweg 35a • 7251 H N Vorden
Telefoon (0575) 55 40 01

Openingstijden Kerst en Oud en Nieuw
Kerstavond

Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag
Oudejaarsdag

Nieuwjaarsdag

Geopend tot 17.00 uur
kunt u de bestelde salades afhalen tussen
10.00 en 13.00 uur
daarna zijn wij gesloten
Gesloten
Geopend tot 15.00 uur
Geopend van 16.00 tot 20.00 uur

Als u een salade unit bestellen voor de feestdagen
wilt u dit dan uiterlijk 23 december aan ons doorgeven

Wij wensen u een gelukkig en gezond

Wij wensen allen prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 2000

Wat wij de afgelopen tijden hebben ervaren
Zullen wij graag in onze herinnering bewaren.
Tevreden klanten, door objectief advies te geven,
Zullen daaraan voor de toekomst veel plezier beleven.
Vanaf 1965 omgang met het Verzekeringsvak,
Nu ook vanaf heden de Onroerende goederentak.
Dus voor totale financiële planning en vastgoedadvies,
Bent u van harte welkom, is ons devies.

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

Burg. Galleestraat 10 • Vorden • Tel. (0575) 551967

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

wenst al zijn klanten gezellige Feestdagen
en een goed 2000 toe.
Wij verzorgen ook voor u in het nieuwe jaar
- warme meeneem-maaltijden-—
- koude en warme buffets
- snack-schotels

Het hele jaar soft-, schep-, verpakt- en
ijstaarten

Wij zijn gesloten:
25, 26 en 27 december en 1, 2, 3 en 4 januari.
Kerstavond en Oudejaarsdag geopend tot 18.00 uur.

IS GOED EN BLIJFT GOED, OOK IN 2000

Debbie, Han, Rob, Linda, Jelle, Minke, Peter en Ton

Vordense
Ondernemers
Vereniging

^H H

I

Kerst

Oud en Nieuw

Woensdag 22 december KOOPAVOND ^
Donderdag 23 december KOOPAVOND
Vrijdag 24 december TOT 16.00 UUR
Zaterdag 25 december GESLOTEN (Ie Kerstdag)

Donderdag 30 december KOOPAVOND
Vrijdag 31 december TOT 16.00 UUR
Zaterdag 1 januari GESLOTEN (Nieuwjaarsdag)

Wij wensen u allen
Prettige Feestdagen

en een Voorspoedig 2000
Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk

RflECISELY aiOHT

GARVELINKKAMPWEG 2a
Ruurlo w (0573) 453100

Tweewieler- en
maaicrccntrum
Fokkink

Er zijn
twee adres

waar u
goed kunt eten ...

het uwe
en het onze

prettige feest-
dagen en een
voorspoedig

2000
Wij zijn beide Kerstdagen geopend.
Ook verzorgen tvij uw salades.
Reserveer tijdig.

Wij zijn van 27 december t/m 6 januari
gesloten. Op Oudejaarsdag zijn wij geo-
pend tot 18.00 uur

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

f Wij vjjjisen u
PrettigMJjjitdagen

en een Wiiiijmeclig 2000

ALTENA
'Installatiebedrijf

Altena'
Borculoseweg 9, Ruurlo

Telefoon (0573) 4513 64
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