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Thijs van Amerongen
Nederlands kampioen
veldrijden bij de junioren!
Prachtig succes jeugdige Vordenaar

Thijs, geflankeerd door zijn ouders.

Thijs van Amerongen is zondag-
middag in het Limburgse Heer-
len in de klasse junioren kam-
pioen van Nederland geworden.
Hij toonde zich in een veld van
circa 60 coureurs opper-
machtig. " Het ging inderdaad
hartstikke goed. Ik sloeg al di-
rect een gat van zo'n 30 meter
en kon zomaar wegblijven en
de voorsprong ronde na ronde (
de wedstrijd over 40 minuten
ging in zes ronden, red) verder
uitbouwen. Het was een glibbe-
rig parcours dat veel van de rij-
ders vergde. Onderweg veel sup-
porters en dat stimuleert wel.
Bij het ingaan van de laatste
ronde dacht ik nog wel bij mij
zelf, nu geen fouten maken.

Je moet er ook niet bij stilstaan dat
je wel eens materiaalpech zou
kunnen krijgen, want als je dat
doet zul je zien, dat het dan juist
wel gebeurt", zo zegt de kampi-
oen. Toen Thijs van Amerongen
zondagmiddag om twintig minu-
ten over één met ruim anderhalf
minuut voorsprong over de finish
kwam dacht hij "tsjonge, dat voelt
goed zo'n Nederlands kampioen-
schap". Pa van Amerongen, die sa-
men met echtgenote en dochter
zijn zoon per auto naar Heerlen
begeleidde, had net als zoonlief
geen last van zenuwen gehad.
"Thijs heeft het hele seizoen al
goed gereden. We hadden alle ver-
trouwen in een goede afloop", zo
zei senior zondagavond glunde-
rend!

Thijs is en blijft een nuchtere
Achterhoekse jongen die absoluut
niet naast de schoenen zal gaan
lopen. Toen wij hem donderdag
jongstleden, aan de vooravond van

de nationale kampioenschappen
spraken, repte hij vrijwel met geen
woord over zijn eigen favorieten-
rol. "Och, ik zie wel, ik denk wel
dat ik bij de eersten zal eindigen
maar kampioen worden? Er ko-
men hele sterke rijders aan de
start zoals Rikke Dijkshoorn uit
Rijswijk en Ricardo van der Velde
uit Breda, allebei kanshebbers op
de titel", zo sprak Thijs toen be-
scheiden!! Coureurs zo bleek
achteraf die het tempo van Thijs
niet konden bijbenen maar wel be-
slag legden op de plaatsen twee en
drie.

Voor het bestuur van RW Vierak-
ker/ Wichmond kwam de nationa-
le titel van Thijs van Amerongen
niet uit de lucht vallen. Ze hadden
er al terdege rekening mee gehou-
den, want zondagavond al werd
Thijs in camping "De Steege" uit-
bundig in het zonnetje gezet. Het
optimisme van de wielerclub was
dan ook gestoeld op feiten, want
de succesvolle coureur heeft tot
dusver een prima seizoen ge-
draaid.

Een aantal resultaten op een rijtje:
Na een trainingskamp in Tsjechië
gevolgd te hebben, werd Thijs, net
terug in Nederland, op 26 oktober
winnaar tijdens een nationale
cross in Almelo. Zondag 16 novem-
ber vertegenwoordigde hij de na-
tionale driekleur tijdens het Euro-
pees kampioenschap in het Tsje-
chische Tabor. Thijs eindigde daar
in een veld van 60 coureurs als ne-
gende. Hij was over deze klasse-
ring maar heel even teleurgesteld.
Na afloop van die wedstrijd zei hij:
" Ik had toen geen goeie benen.
Een busreis van 12 uur is ook niet
bepaald bevorderlijk om direct

daarna een wedstrijd te rijden. Bo-
vendien was het ook niet mijn par-
cours, veel te veel bochten.

Had ik die dag wel gepiekt dan was
de vorm met het oog op het
wereldkampioenschap (31 januari
2004 in het Franse Pont-Chateau)
wellicht te vroeg gekomen"! Zon-
dag 23 november eindigde Thijs in
het Belgische Asper- Gavere tijdens
de Super Prestige als derde. Een
week later, werd hij tijdens de
internationale cross in Gieten
tweede. Zondag 7 december werd
de Vordenaar tijdens de nationale
cross in Moergestel als winnaar af-
gevlagd. Tweede Kerstdag winnaar
van de nationale cross in Zeddam.
En dan als klap op de vuurpijl, af-
gelopen zondag 11 januari kampi-
oen van Nederland!

ZONDAG AANSTAANDE
CYCLO CROSS BIJ KASTEEL
VORDEN
Aanstaande zondag 18 januari
wordt op het parcours rondom
kasteel Vorden voor het tweede
achtereenvolgende jaar een natio-
nale cyclo cross verreden. Net als
vorig jaar is de organisatie in han-
den van de RW Vierakker/ Wich-
mond. "Deze cross moet je eigen-
lijk zien als de revanchewedstrijd
van het Nederlands kampioen-
schap van afgelopen weekend", zo
zegt Jan Weevers namens de orga-
niserende vereniging. Overigens,
zo zei Jan, is de kans groot dat hij
vanwege de organisatie geen tijd
heeft om zelf aan de start te ver-
schijnen. Maar Jan kennende,
mocht er toch "een klein gaatje"
zijn, dan springt hij op het stalen
ros en gaat hij ervoor!

Thijs van Amerongen, ook nauw

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

Contact niet ontvangen?
lachtenlijn voor bezorging:

(0571)274058

bij de organisatie betrokken, zal
op "zijn eigen circuit" wel aan de
start verschijnen en wel in het tri-
cot behorend bij de Nederlandse
kampioen. Gezien zijn prestatie
van afgelopen zondag onder het
motto "adel verplicht". Hoe schat
Thijs zelf zijn kansen in. Zegt hij: "
Ik kan na het succes van vandaag
moeilijk ontkennen dat ik niet de
grote favoriet ben".

Voor het programma zie de adver-
tentie. Het parcours bij kasteel
Vorden is voor het publiek zeer
overzichtelijk. Bovendien is er ge-
zellige muziek en mocht het koud

zijn, geen probleem, er zijn heer-
lijke warme "winterhapjes" ver-
krijgbaar!

MEER DAN 400

OOSTERSE TAPIJTEN
Nu voor de HALVE PRIJS

(50% KORTING)
JOS VAN DEN HURK

Patronaatsstraat 1 • 7131 CD LICHTENVOORDE
Tel. 0544 373890 • Fax 0544 374202

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng, Gebedsdienst voor de
eenheid (Christus Koning Kerk).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 januari 10.00 uur dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng, Gebedsdienst voor de
eenheid (Christus Koning Kerk).

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng, Gebedsdienst voor de
eenheid.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17januari 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 18 januari 10.00 uur Oecum. Dienst.

Weekendwacht pastores
Via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de h u i sart senpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
17-18januari].]. de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. 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 in-
tensive 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. PAAZma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau ge-
sloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Laren-
seweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.

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

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld wor-
den van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl
E-mail: info@destiepel.nl

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Th uiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00
uur.
Maatschappelijk werk tel. 090O6228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24 uur
per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer (033) 46 25
678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aart-
sen, Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a. tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
tlieekvorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag
14.00- 17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag
14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag
van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en /.wemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keu/es, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Klingen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borcu-
Inseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrou-
wen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@de-
kringen.nl

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

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

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

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46
1332.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2.25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaats!

• Ook een goed voornemen
voor 2004? Afslanken, meer
energie, aankomen! Mijn per-
soonlijke begeleiding, advies en
voor u haalbaar plan zorgen
voor gegarandeerd resultaat! Bel
Jema Bruggink (0575) 46 32 05.

• Te huur: zit-slaapkamer
met gez. gebruik van badka-
mer en volledig pension. Voor
korte en lange termijn. Tel.
(0573) 45 37 60.

• Voor het snoeien, aanleg
en onderhoud van uw fruit-
bomen belt u Marcel Tross in
Neede, Koeweidendijk 25, tel./
fax (0545) 29 30 03, mobiel 06
22330626.

• Gezocht: woonboerderij
met opstallen in deze regio.
Weet u iets, bel ons: (0575) 51
3380.

• Te koop: droog open
haardhout eik, els, berk, wilg,
fruitboom, acacia, lindeboom-
hout. Tel. (0575) 46 28 55 Vor-
den.

• Te koop aangeboden i.v.m.
sterfgeval slechts een half
jaar gebruikt: a. Relax-fau-
teuil merk Easysit, elektrische
hoog/laag functie en elektri-
sche rugverstelling; b. ledikant
90 x 190 cm incl. elektrisch
verstelbare bedbodem (2 mo-
toren) matras cinquento clas-
sic medium met matrasdek.
Tel.(0575)461709.

• Franse les. 15 lessen om
een nog leukere vakantie te
hebben in Frankrijk? Bijles
voor scholieren? Conversatie-
les voor ouderen? Christine
Scholten, oud-lerares Frans,
geeft Franse les. Slootdijk 12,
Ruurlo, tel. (0573)491494.

• Te koop: Jack Russelpups,
reutjes, laagbenig en gladha-
rig. Opgegroeid met kinderen.
Tel. (0575) 46 21 31.

• Zin in tekenen, schilderen,
kleuren of mandala tekenen?
Lees erover in deze krant. En
bel gerust of vraag een folder
aan bij Rian Drok, tel. (0575)
54 29 37.

• Zoekt u steun bij uw ge-
weldige besluit om met ro-
ken te stoppen? Zodat u zich
daardoor beter en fitter voelt?
Gegarandeerd resultaat met
persoonlijke begeleiding! Bel:
(0575) 46 36 03.

• Beggars Row/Erve Kots,
Eimersweg 4, Lievelde. Zo. 25
jan. 15.00 uur. Entree €12,50.
Tel. (0544) 37 37 01 (0575) 51
8990.

• Zaterdag 31 jan. gezellige
rommelmarkt van 10.00 tot
16.00 uur aan de Wiersser-
broekweg 8 te Vorden. Info:
(0575)556741.

• Te koop: Golden Retriever-
pups gefokt volgens eisen
GRCIV. H. Vliem, tel. (0575)
55 23 69.

• Te koop gevraagd: oude
Berkel-vleessnijmachine met
handwiel. Roest geen be-
zwaar. Tel. (0544) 35 23 48.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

• Wij gaan verhuizen. Ons
nieuwe adres wordt: Prins
Clauslaan 13, 7251 AS Vor-
den. Hans en Diny Spithoven.

• Bij EGA leer je via de EGA-
eetwijzer afslanken met je da-
gelijkse voeding. Maandag-
ochtend/avond. P. Sanders, tel.
(0575)441801.

• Voor huisslachtingen: Kel-
derman Keijenborg, tel. (0314)
641855.

• Begin het nieuwe jaar goed
... wordt lid van gymnastiek-
vereniging SPARTA! Kinde-
ren €18,15 per kwartaal. Vol-
wassenen €23,82 per kwar-
taal. Meer informatie verderop
in Contact.

• Een nieuwe tuin aanleg-
gen of een bestaande tuin
veranderen? Voor een goed
ontwerp bel Tiny v.d. Heijden,
tel. 57 44 78.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding voor 2 halve dagen
per week. Tel. (0575) 55 12 12.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 06 51601516.

• Biedt zich aan: naaister voor
het herstellen van kleding en
event. inzetten van rits voor
broek of jas. Tel. (0575) 44 14
39.

• Januari: lekker voordeel uit
Afrika. Dat wordt smullen bij
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: eikenkleurige
hoekkeuken met hardhouten
front, bovenkastjes en fornuis:
€300,-. Gevelkachel (gas)
€30,-. Tel. (0575)552090.

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs!

Bij de Echte Groenteman Vorden
Geldig woensdag 14 januari t/m dinsdag 20 januari.

Hef p/aafse/i/Tc
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

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

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

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

SL/W/C - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Vers gesneden...

spitskool
500 gram

Gemak dient de mens

Lekkerrr!

Bolero salade
200 gram

bami/nasigroente 500 gram €
149

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DENKT U AAN UW STAMPPOT-STEMPELKAART?

KUNT U AL GRATIS STAMPPOT UITKIEZEN?

mPUIER
BALIE.NL

HARDWARE ft SOFTWARE VOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAUE.Nl

DE VOORDELIGE COMPUTE
TEL:0573-454109

R AFHAALBALIE

Christoffelvlaai

590 090
• groot€%Jm

^ s

Hartige broodjes
325

•
••

Witte bollen
•f75

6 voor € m m
^ ^

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 17 januari 2004.

Echte Bakker \ .S
VAN ASSELT^J;

De Echte Bakker Dat proefje

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

1

Dagmenu's
14 jan. t/m 20 jan. 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Woensdag 14 januari
champignonsoep / gemarineerd varkensvlees met nasi, gebakken ei
en pindasaus.

Donderdag 15 januari
rundgoulash met nockerl (eigengemaakte pasta) en sla / griesmeel-
pudding

Vrijdag 16 januari
runderbouillon met vermicelli / Oostenrijkse speklap met zuurkool en
aardappels.

Maandag 19 januari gesloten.

Dinsdag 20 januari
Wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.
^wensen u een smakelijk eten

en heeft u vragen en/of opmerkingen dan
kunt u ons bellen: (°575) 55 15 19 of u komt
even D'nnen °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Wendie en Thomas



Heel bijzonder,
heel gewoon,
gewoon een heel
bijzonder mens.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heen-
gegaan mijn lieve man, onze vader en opa

Evert Johan Strookappe

op de leeftijd van 82 jaar.

Stephanie Clementia Tanghe

Ellie en Henk
Sandra
Marije en Robbert-Jan

Henry en Janny
Ronald
Peter

11 januari 2004

De Hanekamp 22
7251 C J Vorden

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 16 ja-
nuari om 13.00 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.
Voorafgaand is hier van 12.30 tot 12.55 uur gelegen-
heid tot afscheid nemen.

Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor uw belangstelling en meeleven na het overlijden
van onze lieve vader, groot- en overgrootvader

Hendrik Jan Ruiterkamp

betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Linde, januari 2004

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze moeder en oma

Maria Hendrika
Regelink-Borgman

betuigen wij u onze oprechte dank.

Vierakker, januari 2004

Familie Regelink

|Mj GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

xouis • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

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

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v., 2,8%
Bel direct (0573) 40 84 40

NORDESAssurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

"De ideale
gezinssamenstelling

Gezinnen zijn er in alle soorten en maten.
Daarom hebben we nu een combi-aanbieding

die voor elk wat wils biedt:
2 saucijzen en 2 cordon bleu's voor slechts € 4.50.

Dat is toch geen geld om al die mondjes te voeden?

Vleeswarenkoopje

boeren metworst
100 gram

Keurslagerkoopje

2 saucijzen +
2 cordon bleu's
samen

Special

winterpret
100 gram

89

450
110

Speciaal aanbevolen

frankfurter worstsalade f\ 98
100 gram € o?
Weekaanbieding

l kippenbouten
* per 5 stuks

49

'%f] Vlogman, keurslager
Zutphenscweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Eppink g Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 2o 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen SteenSeren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0^7s) 4-5 16 2i

Lekker jy de groentewan!
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G e m e e n t e Y o r d e n

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Weer veel
ke rs tbomen
opgehaa ld !
Ook dit nieuwe jaar zijn er weer
veel kerstbomen door de Vorden-
se jeugd opgehaald en ingeleverd
tegen een vergoeding van 0,25 eu-
rocent per boom. Op 7 januari jl.
werden op de gemeentewerf aan
het Hoge en het feestterrein in
Wichmond respectievelijk 381 en
101 kerstbomen gebracht. De
jeugd heeft hiermee een leuk zak-
centje verdiend en bijgedragen
aan de vermindering van de afval-
berg. De kerstbomen worden ver-
snipperd en hergebruikt in bij-
voorbeeld plantsoenen.

Gewijzigde
data huisvuil-
inzameling!
Onlangs heeft u de nieuwe Afval-
kalender 2004 van de gemeente
ontvangen. Hierin zijn enkele wij-
zigingen opgenomen. Helaas is af-
gelopen week gebleken dat niet
iedereen dit in de gaten had. De
belangrijkste veranderingen zijn:

• de inzameling op maandag
wijk 11 (bebouwde kom Vorden
en Kranenburg, binnen de 30/50
km snelheidszone, + Rondweg
nrs. 2 en 4, Mispelkampdijk en
Ruurloseweg vanaf rotonde tot
Industrieweg) is veranderd
sinds l januari in dinsdag-
inzameling wijk 21

• de inzameling op dinsdag wijk
25 (deel buitengebied met
normale huisvuilauto, dit
gebied is omsloten door
Zutphenseweg, Rondweg en
Hengeloseweg (excl. deze
wegen), de grens met de
gemeenten Hengelo, Ruurlo en
Lochem, met uitzondering van
de containers die op dinsdag
geleegd worden) is veranderd
per l januari in maandag-
inzameling wijk 15. Zie de
afvalkalender voor meer details.

Tijdens nieuwjaarsreceptie
brandweer Vorden veel
diploma's en bevorderingen
Zaterdagavond 3 januari jl. vond de nieuwjaarsreceptie van de Vor-
dense brandweer plaats in hotel Bakker. Het was een drukte van be-
lang. Een groot aantal brandweerlieden ontving een diploma en/of
werd bevorderd. Ook waren er jubilarissen, werd afscheid genomen
van twee collega's en is eenzelfde aantal nieuwe collega's verwelkomd
bij het korps.

Burgemeester Kamerling, terug-
tredend commandant B. Boersma
en groepscommandant B. Hekkei-
man hielden een toespraak. Zij ke-
ken terug op 2003 en blikten
vooruit naar 2004. De brandweer
is afgelopen jaar 55 keer uitge-
rukt. De meldingen varieerden
van schoorsteenbranden, bomen
over de weg, een koe in de grup
tot een auto in het water. Vorig
jaar vonden zes ongevallen plaats,
waarbij de brandweer nodig was.
Hierbij waren in totaal drie dode-
lijke slachtoffers te betreuren. Het
aantal automatische brandmel-
dingen is sterk gereduceerd. In
voorgaande jaren waren dit er
meestal rond de tien per jaar. In
2003 zijn er drie automatische
brandmeldingen geweest (alledrie
loos alarm).

Verder is afscheid genomen van
commandant B. Boersma (VUT).
Zijn opvolger is de heer H. Tim-
mermans. De 47-jarige Timmer-
mans heeft zijn dagelijkse werk-
plek in de brandweerkazerne in
Zutphen. Eerder was hij verschil-
lende jaren commandant van de
brandweer in Winterswijk en
vormde hij de directie veiligheid
en vergunningen van de gemeen-
te Winterswijk. Ook vervulde hij
de functie van hoofd opleidingen
regionale brandweer achterhoek
in Doetinchem. Timmermans is
brandweercommandant van de
gemeente Zutphen en de gemeen-
ten Vorden en Lochem hebben
hem ook voor die functie inge-
huurd.

De blik vooruit
Komend jaar staat de brandweer
verschillende vernieuwingen te
wachten. Zo brengt de op stapel
staande gemeentelijke herinde-
ling ook een nieuwe organisatie-
structuur van de brandweer met
zich mee en gaat het nieuwe digi-
tale communicatienetwerk C2000
van start. Dit is een gezamenlijk
systeem van alle hulpdiensten (po-
litie, ambulancedienst en brand-
weer). Op dit moment hebben de-
ze nog aparte communicatiesyste-
men. Ook staat realistisch oefe-
nen op het programma. De ge-
meenteraad heeft de noodzaak
van onder meer hittetrainingen
onderschreven en hiervoor kre-
diet beschikbaar gesteld. Tot slot
is de vervanging van een man-
schappenvoertuig, alsmede de re
misevloer in de kazerne gepland.

Overzicht bevorderingen en be-
haalde diploma's brandweerkorps
Vorden:
• Diploma en bevordering tot

brandwacht
M. Kornegoor, J. Blom, F. Eijkel-
kamp, A. Hietbrink, A. van Zeijst,
R. Dijkman

• Diploma en bevordering tot
brandwacht Ie klas
E. Lammertink

• Bevordering tot brandwacht Ie
klas
R. Jansen, R. Visschers

• Certificaat pompbediener en
brandweervoertuig
B. Bloemendal

• Certificaat pompbediener,
brandweervoertuig en verkeers-
wetgeving en bevordering tot
hoofdbrandwacht
M. Bouwmeister

• Certificaat onderbrandmeester
repressie
G. Zweers

• Bevordering tot onderbrand-
meester (bevelvoerder)
R. te Velthuis

• Diploma en bevordering tot
onderbrandmeester (bevel-
voeder)
M. Boekholt

• Diploma instructeur
B. Hekkelman, B. Lammers

• Bevordering tot hoofdbrand-
wacht
H. Eskes

• Jubilarissen 30 jaar
B. Lebbink (hij ontving naast een
oorkonde, het brandweerkruis voor
z'n verdiensten), B. Wunderink (ook
hij ontving een oorkonde en het
brandweerkruis, daarnaast kreeg de
heer Wunderink een vrijwilligers-
medaille uit handen van de
burgemeester)

• Einde dienstverband
H. Waenink (19 jaar), J. Rodenburg
(17 jaar)

• Nieuwe leden
E. Besselink, M. Leussink

OP DE WEBSITE
Surf eens over www.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoorbeeld
over de kap- of bouwvergun-
ning, verenigingen en
instanties in Vorden of over
welke zaken burgemeester en
wethouders tijdens de laatste
b&w-vergadering beslissingen
hebben genomen.



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Storm van 's Gravesandestraat 9, voor het bouwen van een bergruimte, datum

ontvangst: 30 december 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Nijlandweg 6, voor het verbouwen van een woning, datum ontvangst:

31 december 2003
• Brandenborchweg 4, voor het verbouwen van een woning, datum ontvangst:

31 december 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hoetinkhof 90, voor het bouwen van een erker

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Almenseweg 32, voor het vernieuwen van een bergruimte, vrijstelling voor:

hoogte

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Schoolhuisweg 2, voor het vellen van 19 populieren, herplantplicht voor
19 populieren (maat 8-10)

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

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO), tot
15 april 2004 vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en
Oost 1994' voor het plaatsen van twee noodverkoop voorzieningen op de
parkeerplaats voor de percelen Zutphenseweg 16,18 en 20 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
15 januari t/m 11 februari 2004, ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan
een ieder schriftelijk zienswijzen aan ons kenbaar maken.

V o o r b e r e i d i n g s b e s t u i t ( a r t . 21 W R O ) W i I d e n b o rch se we g 20
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat de gemeenteraad in
de raadsvergadering van 18 december jl. heeft besloten, dat voor Wildenborchseweg
20 (kasteel De Wildenborch), kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C nr. 1416,
een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 15 januari 2004 en ligt voor een
ieder ter inzage in de openbare bibliotheek in Vorden en, tijdens kantooruren, op
het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Tot en met 26 februari 2004 kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar
indienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom binnen deze termijn
ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . 1 9 W m )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 16 januari t/m 27 februari 2004 ter inzage een melding artikel 8.19, lid 2 onder
b van de Wet milieubeheer van:
• Maatschap J.W. en A.P. Jurrius, Ruurloseweg 96, 7251 LW Vorden van 20

november, ingekomen 24 november 2003, waarbij hij meldt dat in de
paardenfokkerij de loods/trainingsruimte 4 meter langer is gebouwd, op het
perceel plaatselijk bekend als Ruurloseweg 96 te Vorden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende
vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden
evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is
verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25
van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 16 januari 2004 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan de
Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als
bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 .41 W m )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 16 januari t/m 13 februari 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• GEWO Ambachtelijk Timmerbedrijf, Broekweg l, 7234 SW Wichmond voor het

van toepassing worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op
een reeds aanwezige inrichting, voor het verrichten van ambachtelijke
timmerwerken, op het perceel plaatselijk bekend Broekweg l in Wichmond.

• Pannenkoekenhuis De Vordense Pan, Hengeloseweg 14, 7251 PE voor het
veranderen van een inrichting voor o.a. het maken van een speelvoorziening
(ballenbad) voor kinderen, volgens het Besluit horeca-, sport- en
recreatieinrichtingen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Hengeloseweg 14 in Vorden.

• Dutch PC-Electronics, Rhiender Es 28, 6971 GZ Brummen voor het oprichten van
een inrichting voor verkoop van computers, radio's, televisies en witgoed, volgens
het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend Zutphenseweg 29 in Vorden.

• Handelsonderneming Naves H.J.G. & C.H., Vierakkersestraatweg 11, 7233 SB
Vierakker voor het oprichten van een inrichting voor het verhandelen van auto's,
kachels, grasmaaiers enz. en de opslag van hout en stenen, volgens het Besluit
inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Vierakkersestraatweg 11 in Vorden.

• Barends & Huizinga Administraties-Belastingen-Verzekeringen, Raadhuisstraat
2-A, 7251 AB voor het oprichten van een inrichting voor het houden van een
kantoor, volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend Raadhuisstraat 2-A in Vorden.

• Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB voor het van toepassing worden
van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op een
reeds aanwezige inrichting voor verkoop, onderhoud, reparatie en ver-
huur van rijwielen, op het perceel plaatselijk bekend Dorpsstraat 12 in
Vorden.

Ontwikkelingen Multifunctionele
Accommodatie (MFA) worden
nauwgezet door het bestuur van
het Dorpscentrum gevolgd
Zoals bekend is de gemeente
Vorden volop bezig met de
plannen voor het realiseren van
een multifunctionele accom-
modatie (MFA) in het centrum
van het dorp. Een MFA is een
voorziening met verschillende
deelnemers onder één dak. Be-
paalde ruimtes in de MFA zul-
len geschikt zijn voor meervou-
dig gebruik. Het is nog niet be-
kend wanneer de plannen zul-
len worden uitgevoerd. Wel is
bekend dat de multifunctionele
accommodatie circa 4.320.000,-
euro zal gaan kosten.

De nieuwbouw van de dorpsschool
maakt onderdeel uit van de MFA (
kosten voor de dorpsschool euro
1.156.000,-) Vorige week maandag
zei burgemeester Kamerling in
zijn Nieuwjaarstoespraak nog dat
dit jaar al wel wordt begonnen
met de uitvoering van de diverse
onderdelen van het Centrumplan
Vorden. Overigens worden de ont-

wikkelingen rondom de MFA met
buitengewoon veel belangstelling
door het bestuur van het dorpscen-
trum gevolgd. Een dorpscentrum
dat inmiddels al meer dan een
kwart eeuw haar bestaan in Vor-
den heeft bewezen.

Ria Aartsen en Willem Bouwman,
respectievelijk voorzitter en secre-
taris, vertelden ons tijdens een ge-
sprek over het heden en de toe-
komst van het dorpscentrum, dat
het bestuur inmiddels in gesprek
is met de gemeente. Ria Aartsen:
"Onze vraag is natuurlijk, hoe is de
positie van het dorpscentrum in
de toekomst. We willen graag
meer duidelijkheid, onder meer
een antwoord op de vraag, wat wij
doen als dorpscentrum, hoe ver-
houdt zich dat tot de toekomstige
multifunctionele accommoda-
tie?", zo zegt zij.

De komende jaren zal het Dorps-
centrum sowieso op de oude voet

verder gaan. De gemeente Vorden
heeft het Dorpscentrum immers
als een basisvoorziening aange-
merkt ( jaarlijkse gemeentelijke
subsidie van 99.000 euro) maar
ook voor het bestuur van het
dorpscentrum geldt meer dan
ooit, dat regeren vooruitzien bete-
kent! Secretaris Willem Bouman
benadrukt dat het bestuur ui-
teraard ook zelf nadenkt over de
positie van het Dorpscentrum.
"Ook wij zullen zo snel mogelijk
een eigen visie bij het college op ta-
fel leggen", zo zegt hij.

DOELSTELLING
Tot tweede helft zeventiger jaren
diende het gebouw als gemeente-
huis. Toen het gemeentelijk appa-
raat naar kasteel Vorden verhuis-
de, ging het gebouw, na wat aan-
passingen, dienst doen als dorps-
centrum. Ria Aartsen: "Met als
doelstelling onderdak bieden aan
alle culturele activiteiten. Ook
vond er schoolgymnastiek plaats.

"En, zo vult Willem Bouwman
aan, "deze doelstelling is nog
steeds overeind gebleven. Zonder
dorpscentrum zouden diverse ver-
enigingen hier in Vorden dakloos
zijn geworden".

Het dorpscentrum biedt en dat al
sinds de openstelling, onderdak
aan muziekverenigingen, zangko-
ren, toneelgroepen e.d. Ook wor-
den er veel cursussen gegeven en
worden er in diverse ruimtes ver-
gaderingen gehouden. Daarnaast
is er de grote zaal die geschikt is
voor uitvoeringen, exposities en is
er ook nog 't Stampertje, dat even-
eens voor allerlei doeleinden
wordt gebruikt. Willem Bouw-
man: " De bezettingsgraad is vrij-
wel stabiel. Soms verdwijnt er een
vereniging ( dameskoor) dan komt
er weer een "nieuwe poot"( brid-

gen) bij. Het houdt elkaar in even-
wicht", zo zegt hij.

Ria Aartsen: " Waar wij wel een
beetje trots op zijn, het feit dat de
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van
de gemeente, nu ook in het dorps-
centrum plaats vindt. Daar heeft
ons bestuur al jarenlang bij de ge
meente voor gepleit". Ria Aartsen
hanteert sinds een jaar de voorzit-
tershamer. Zegt zij: " Toen ze mij
voor die functie hebben gevraagd
heb ik direct "ja" gezegd. Uit mijn
periode als raadslid en als wethou-
der kende ik het dorpscentrum na-
tuurlijk wel. Komt bij dat ik graag
wat voor de Vordense gemeen-
schap wil doen. En vergeet niet,
het dorpscentrum is een goed lo-
pend "bedrijf'. Ik hoefde bij mijn
aanstelling geen puin te ruimen,
want mijn voorgangster Nel Sik-
kens heeft haar werk als voorzitter
jarenlang meer dan uitstekend ge
daan. Datzelfde geldt voor beheer-
der John Bos.

Het qua prijsbeleid runnen van
een dorpscentrum is met het oog
op de plaatselijke horeca, niet al-
tijd even gemakkelijk. Willem
Bouman daarover: " We nemen
daar een voorzichtig standpunt
over in. We willen absoluut geen
concurrentie met de horeca. Na-
tuurlijk balanceren wij wel eens
op de grens. Zover ik weet hebben
we nog nooit een botsing met de
horeca gehad", zo zegt hij.



Vrijwilliger van het jaar Geurt Harmsen:

"Fijn gevoel datje mensen blij kunt maken"
Wanneer je het dorpscentrum
binnen loopt, hoefje niet lang
te zoeken naar Geurt Harmsen.
Via de half geopende deur naar
de gang hoor je in de foyer al
"zagende" geluiden. Vervolgens
de trap af naar beneden, de kel-
der in. De eerste man die je daar
tegen het lijf loopt is Geurt
Harmsen. De man die vorige
week maandag tot "vrijwilliger
van het jaar 2003" werd geko-
zen, staat achter de zaagmachi-
ne, druk bezig met het zagen
van latjes. "Deze latjes zijn be-
stemd voor de puzzelbakken.
Kijk, hier worden ze aan de bak
bevestigend", zo zegt Geurt.

De "vrijwilliger van het jaar" hoef
je een paar morgens in de week
thuis niet te bellen. Meestal is hij
er niet, altijd druk in de weer voor
anderen. Zeker twee tot drie keer
in de week is hij in de kelder van
de hobbyclub te vinden. Bij de hob-
byclub van het SWOV. We treffen
het deze ochtend, want een paar
minuten na onze binnenkomst
worden we "meegetroond" naar
een aangrenzend vertrek.

Een lange tafel, de koffie staat
klaar, Geurt tracteert op koek. Het
is op de kop af tien uur, tijd voor
de pauze. "Ik heb onze afspraak be-
wust op dit tijdstip gezet. Dan zijn
alle andere mensen van de hobby-
club ook hier en dan hoef ik niet
zoveel te zeggen", zo grapt Geurt
Harmsen. We bevinden ons dan
ook inderdaad in gezelschap van
mannen die het leuk vinden om
hier in de kelder "dingen" te ma-
ken. Ze vinden het allemaal prach-
tig voor Geurt dat hij tot vrijwilli-
ger van het jaar is gekozen.

Officieel is het een club voor 60
plussers, maar het merendeel is de
zeventig reeds gepasseerd. Ze stel-
len zich "om en om" voor: Piet

De heer G. Harmsen.

Brouwer, leiding gevende en te-
vens secretaris/ penningmeester
van het clubje hobbyisten. Geurt
Harmsen behoort ook tot de lei-
ding. Jan Heijenk maakt voorna-
melijk speelgoed. Herman Groot
Roessink wordt door zijn collega's
als de klusjesman omschreven.
"Hij kan van alles maken", zo
wordt Herman geprezen.

Ab Luichies, de man van de techni-
sche dienst. Gerrit Roseboom
houdt zich met het "draaiwerk"
bezig. En dan is er nog Jan Hijink (
"wel goed opschrijven hoor, met
in totaal drie puntjes" ), de man
die de puzzelbakken in elkaar zet.
Tijdens het koffie drinken wordt
er druk gekletst. Dat je van afval-

hout van alles kunt maken. Dat
beukenhout een ideale houtsoort
is om er speelgoed van te maken.

SOCIALE CONTACTEN
"Kijk, zegt Geurt Harmsen, dat is
nu zo leuk aan vrijwilligerswerk.
Je hebt met diverse mensen te ma-
ken, je praat met elkaar. Erg be-
langrijk, de sociale contacten, Het
is nu eenmaal noodzakelijk dat er
vrijwilligers zijn. Het geeft de vrij-
williger zelf ook een hoop voldoe
ning. Het is toch mooi, als je ande-
re mensen blij kunt maken", zo
zegt Geurt Harmsen. Terugkijkend
op de uitverkiezing tot vrijwilliger
van het jaar, zegt Geurt Harmsen
dat hij nooit had gedacht dat deze
titel zo'n impact zou hebben.

"Ik heb veel reacties gehad, bloe-
men, kaarten, felicitaties. Gister-
avond zei ik tegen mijn vrouw, ik
ben nog even naar de nieuwjaars-
receptie van de VOV (Vordense On-
dernemers Vereniging), ik ben zo
terug. Niet dus, ik ga er heen, alom
felicitaties, nog een fles wijn ge-
kregen en vervolgens naar de
nieuwjaarsbijeenkomst van " Oud
Vorden". Opnieuw felicitaties. Dus
laat thuis. Ze hielden mij gewoon
"vast", aldus Geurt die al deze be-
langstelling toch als zeer leuk
heeft ervaren.

Dat had hij niet kunnen voorzien
toen hij een maand geleden een te-
lefoontje kreeg van wethouder
Wim Wichers met de mededeling
dat hij was genomineerd voor de
vrijwilliger van het jaar. " Dat
hoeft voor mij niet", zo luidde de
reactie van Geurt. Wethouder Wi-
chers liet zich niet uit het veld
slaan." Een aantal mensen heeft je
voorgedragen en dan kun je toch
niet weigeren", zo sprak Wichers.
Wel Geurt werd "over de streep"
getrokken met uiteindelijk voor
hem alle gevolgen van dien.

ECHTGENOTE ANNIE
"Eigenlijk toch wel mooi. Mijn
vrouw Annie vond het ook prach-
tig,", zo zegt "de man van het
jaar". Trouwens vrijwilligerswerk
is geen onbekend fenomeen in
huize Harmsen. Echtgenote Annie
is wat dat betreft ook geen onbe
kende in Vorden. Onder meer ja-
renlang vrijwilligster voor het
Beatrixfonds. Wordt haar ge
vraagd om voor een goed doel te
willen collecteren, zegt ze altijd
volmondig "ja"! "Bovendien ver-
zorgt ze mij ook heel goed. Ik heb
thuis beslist geen klagen", zo zegt
Geurt Harmsen.

En wat doet Geurt Harmsen zelf al-
lemaal wel niet in de Vordense ge

meenschap? Heel veel, zo bleek.
Veertig jaar geleden verrichtte hij
al hand- en spandiensten bij de
plaatselijke ijsvereniging. " Ook
wel een boel rotwerk gedaan. Te
genwoordig is alles geautomati-
seerd. Dus een stuk gemakkelijker.
Afgelopen zomer heb ik nog een
weekje in het gebouwtje op de ijs-
baan getimmerd. Of ik zelf ook
schaats?. Nee hoor, ik moet er niet
aan denken dat ik die "dingen" (
schaatsen dus) onder moet doen".
Gunst, zegt een collega van de hob-
byclub, ik heb altijd gedacht die
Geurt heeft vast wel eens aan de
Elfstedentocht meegedaan". Hila-
riteit alom!

Bijna 58 jaren geleden hielp Geurt
Harmsen als 14 jarige knul bij het
timmeren van het clubgebouw
van de plaatselijke scouting. Anno
2004 is hij opnieuw bij de scouting
betrokken. Timmeren en metselen
bij het nieuwe gebouw. Bij de VOV
is hij ook "kind aan huis". Helpen
met het opzetten van de vlaggen-
masten, het plaatsen ( en de admi-
nistratie) van de evenementenbor-
den die op vijf plekken in de ge
meente Vorden langs de weg
staan. De VW van advies dienen,
kortom Geurt Harmsen is een
druk bezet baasje!

In feite te weinig tijd voor zijn an-
dere liefhebberijen zoals het verza-
melen van postzegels, fietsen e.d.
"Ja voor fietsen zou ik eigenlijk
meer tijd vrij moeten maken. Afge
lopen zomer nog, we zouden met
kennissen gaan fietsen. Ik had ech-
ter geen tijd", zo zegt Geurt Harm-
sen. In elk geval heeft hij wel tijd
voor anderen!

En dat leverde hem dus de titel
"vrijwilliger van het jaar 2003" op,
terwijl Geurt zich bovendien een
paar dagen de bekendste inwoner
van Vorden mocht noemen!!

Huldiging Thijs van Amerongen in bomvolle
Kleine Steege"44

Ze waren zondag in allerijl op-
getrommeld, de leden van de
wielerclub RTV Vierakker-
Wichmond. Immers een Neder-
lands kampioen in je midden,
dat moet natuurlijk gevierd
worden. Het "feestvarken" was
Thijs van Amerongen, de man
die zondagmiddag in Heerlen
onder erbarmelijke weersom-
standigheden bij het veldrijden
voor junioren nationaal kam-
pioen was geworden. Waar
Thijs aan de vooravond van de
strijd om de nationale titel nog
twijfelde over een "nummer-
één klassering", wisten zijn me-
de-coureurs van de wielerclub
uit Vierakker/ Wichmond wel
beter. 'Thijs wordt zondag na-
tionaal kampioen en dan orga-
niseren wij die avond een feest-
je", zo sprak Gretha Klein Brin-
ke, ooit wereldkampioen bij de
dames- veteranen, een paar da-
gen voor de titelstrijd.

De kantine van camping "De Klei-
ne Steege" in Wichmond was zon-
dagavond mudjevol toen Thijs van
Amerongen met zijn vaste suppor-
ters "pa, ma en zus" binnenkwam.
In no- time een zee van bloemen
op de tafel waar de familie van
Amerongen was neergestreken.
Thijs in zijn kersverse kampioens-
trui met onze nationale driekleur
moest vele handen schudden. Het
leek wel of heel Wichmond en
Vierakker was uitgelopen om de
jeugdige veldrijder te huldigen.

En huldigen deed ook de wieler-
club RW Vierakker-Wichmond, de
club van Thijs. Voorzitter Wim Be
zemer was zo trots als een pauw.
"Thijs heeft Vierakker en Wich-
mond op de Nederlanse wieler-
kaart gezet. Bovendien is Thijs het
eerste clublid die een kampioen-
schap van Nederland bij het veld-
rijden heeft behaald. De vele trai-
ningsarbeid die je de afgelopen ja-
ren hebt verricht is beloond", zo
sprak hij. De Voorzitter memoreer-
de tevens dat, ondanks de favorie
tenrol van Thijs, het bestuur van
de wielerclub deze zondag nog be
hoorlijk in spanning heeft geze
ten. Je weet immers maar nooit!
"Toen het "verlossende" telefoon-
tje uit Heerlen kwam, hebben wij
direct een soort "telefoonboom"
opgezet. Je ziet het, het heeft ge
werkt".

Bezemer ging in zijn enthousiaste
toespraak zover dat hij tot Thijs
zei: "Nederland is in feite te klein
voor jou geworden. Wellicht be
haal je in Frankrijk, (zaterdag 31
januari wordt daar het wereld-
kampioenschap voor junioren ver-
reden) nog een andere trui. "Ik wil
absoluut geen druk op jou uitoefe
nen", zo sprak Bezemer tot hilari-
teit van de aanwezigen. Hij bood
de kersverse kampioen en zijn ou-
ders bloemen aan. Tijdens de fami-
liedag van de club, op 15 februari,
komt de wielerclub nog op de pres-
tatie van Thijs van Amerongen te
rug.

Voorzitter Wim Bezemer biedt bloemen aan.

Deze avond ook felicitaties van
Herm Peters, directeur van het
aannemersbedrijf Peters en club-
sponsor van RW Vierakker/ Wich-
mond. "Natuurlijk moet je hard
fietsen om een dergelijke prestatie
neer te zetten. Maar gelukkig voor
jou, heb je een thuisfront dat goed

voor je zorgt", aldus Peters die
bloemen aanbood en Thijs nog een
cadeau in het vooruitzicht stelde.

En wat zei onze kersverse nationa-
le kampioen in zijn dankwoord "
bedankt allemaal". Voor de volle
kantine aanleiding genoeg om

spontaan het lied aan te heffen "
wat een spreker is die man". Je zag
Thijs denken: "Zat ik maar gewoon
weer op de fiets"!

En dat doet hij aanstaande zondag
weer, wanneer er in Vorden een
cyclecross wordt verreden.



Maandag t/m woensdagaanbieding.
Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij de Edhah in Hengelo (Gld.)

Net spruiten f|49
500 gram nu € \J •

Bananen f|99
kilo nu € \Jm

Openingstijden:

EDAH HENGELO

Raadhuisstraat 53

maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur

Dat is gewoonEdah

PRAKTIJK

VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor aller-
lei klachten, van lichamelijke en psychische
aard. En voor het verbeteren van de
algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (0575) 55 65 00
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

NIEUWJAARSCONCERT
MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA
zondag 18 januari

orkest o.l.v. Hugo Klein Severt
drumband m.m.v. Apollo

Dorpscentrum Vorden - aanvang 11.30 uur

toegang gratis

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Reparatie en verkoop van alle merken tuin/park-
machines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Zater-
dags van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Winterwonderland

Tel. (0573)471653

Vlaai van de week:

Amarettovlaai e-a personen € 5.95

Donderdag = brooddag:

3 fijn volkoren bus € 4.00
Weekendaanbiedingen:

Vicornbrood € 1.95
maak kans op een prachtige mountainbike

Humpkeskoek
ouderwets lekkere koek € l • / O

NK revanche

zondag 18 januari

2e nationale cyclo cross

kasteel Vorden

menmngs
uw specialist voor complete Badkamers

en kleine verbouwingen*.

Ook verzorgen wij voor u:
Sierpleisterwerk
Kozijnen
Plafonds
Timmerwerken etc. etc.

Bel voor vrijblijvende offerte: (0575) 46 23 33

Menmngs Onderhoudsbedrijf
Doetinchem / Hengelo (Gld.)

MAG DE PRIJS
EEN GRAADJE

LAGER ZIJN

DIGITALE
THERMOMETER

Hiermee kunt u zowel
de binnen- als buiten-

temperatuur meten.

Bezoek ons ook op www.en

UZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 461220

1000 gram 11111(161111)̂ 611

1000 gram $01)011(16̂ 1)0113(16

1000 gram poulet of hacheevlees
150 gram schouderham

€3."
€3."

€4.49

d?"
Elke week op de markt in Vorden

uw vakslager DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

Bos
tulpen 199

!•

Valeweide
bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

3pri- 0
muia's 28?



Veel aktiviteiten in jubileum-
jaar voetbalclub Vordenü

Oecumenische viering
in Christus Koningkerk

&2^£

Vorden

Met het aanbieden van een vlag
in de zwartgele clubkleuren en
met het logo "75 jaar Vorden)
door de jubileumcommissie
aan het bestuur, werd zondag-
middag het jubileumjaar offi-
cieel ingeluid. Voor de aanwezi-
gen aanleiding om spontaan
het clublied "Zwarte broek en
gele trui" in te zetten. Het duurt
nog ruim zeven maanden ( de
vereniging werd l augustus
1929 opgericht) dat de voetbal-
vereniging "Vorden" 75 jaar be-
staat. Een evenement dat zeer
zeker niet onopgemerkt voor-
bij zal gaan. Tijdens de druk be-
zochte Nieuwjaarsreceptie in
het clubgebouw "De Ark",
maakte Jan Borgonjen, voorzit-
ter van de jubileumcommissie
een aantal spectaculaire activi-
teiten bekend, waarbij alle le-
den van "Vorden" en ook de
plaatselijke bevolking zullen
worden betrokken.

Voor het vieren van een jubileum
is veel geld nodig. Borgonjen schat
de totale kosten tussen de 12.000
en 14.000 euro. De commissie gaat
ervan uit dat het een "kostendek-
kend" jubileum zal gaan worden.
De teller staat aan de inkomsten-
kant thans al op ruim 13.500 euro,
zo werd deze middag tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst onder luid
applaus van de aanwezigen, be-
kend gemaakt. Een wel zeer spe-
ciale actie is de "puntenspon-
soring", waarbij spelers kunnen
inzetten op hun eigen of favoriete
elftal. Stel het derde elftal behaalt
in de competitie 30 punten. Dan
stort de deelnemer/ ster aan deze
actie 30 euro ( één euro per punt).
Gezien de huidige competitie-
stand van de verschillende elftal-

len ( senioren/ junioren) thans al
5.484,57 euro in het vooruitzicht.

De shirtjesactie waarbij bedrijven
zelf een tekst op de shirts kunnen
laten zetten heeft tot dusver 2800
euro opgebracht. De commissie
had al 1500 euro ( opbrengst zo-
merfeesten) in kas. "Dus duidelijk
dat het budget gehaald wordt", al-
dus Jan Borgonjen. Waarvoor zijn
al deze gelden nodig? De eerste
uitgave was vorige week al een
feit. De medewerkers aan de fles-
senactie kregen van de jubileum-
commissie een attentie aangebo-
den. Op 17 februari wordt in het
clubgebouw een bingoavond ge-
houden, waarbij fraaie prijzen zijn
te verdienen. De scheidsrechters-
vereniging "Zutphen & Omstre-
ken" heeft aangeboden om in
maart een activiteit voor "Vorden"
op poten te willen zetten.

VOETBALMARATHON
Momenteel zijn er onderhandelin-
gen gaande met bekende voetbal-
lers en trainers om in april een
aantal trainingen voor Vorden-spe-
lers te verzorgen. "Strada Sports"
zal een "voetbalactiviteit" ( thans
nog een verrassing) aanbieden,
welke in mei zal plaatsvinden. Ook
heeft de jubileumcommissie plan-
nen om een voetbalmarathon te
organiseren. Een wedstrijd met
een speelduur van bijvoorbeeld
zes of tien uren. Voorts zijn er ge-
sprekken gaande om in samenwer-
king met "Danone" een voetbal-
toernooi voor D- pupillen te hou-
den. Hieraan zullen een aantal re-
gionale clubs meedoen.

Het bekende internationale "Wim
Kuypertoernooi" in augustus met
o.a. deelname van Ajax, Feijenoord

en PSV, staat ook in het teken van
het jubileum. Dat geldt ook voor
het VHS Plus Plus- toernooi, waar-
bij de eerste elftallen van de nieu-
we gemeente Bronckhorst ( Vor-
den, Hengelo, Steenderen, Hum-
melo en Keppel en Zelhem, om de
cup zullen gaan strijden. Zoals be-
kend heeft "Vorden" voor het be-
gin van de nieuwe competitie de
beschikking over een tribune.

Voorzitter Herman Vrielink deelde
tijdens deze receptie mee dat voor
het realiseren van de oefenhoek
enkele bomen gekapt moeten wor-
den. "De bomenvereniging in Vor-
den heeft helemaal geen bezwaar
aangetekend. Uniek voor Vorden",
zo sprak hij. Met de bouw van deze
tribune zal zo spoedig mogelijk
worden begonnen. De firma Ba-
rendsen "tekent" voor deze bouw.

Nu de bouw van de tribune een
feit wordt, voor de jubileumcom-
missie een reden om in contact te
treden met de KNVB om ter gele-
genheid van het 75 jarig jubileum
een jeugdinterland naar Vorden te
halen. "Om zo'n wedstrijd te mo-
gen organiseren eist de bond na-
melijk dat de betreffende club
over een tribune dient te beschik-
ken met een capaciteit voor ten-
minste 250 toeschouwers. "En we
hebben dan een dergelijke tribu-
ne", zo jubelde de jubileumvoorzt-
ter Jan Borgonjen.

Het "echte" jubileum vindt in het
eerste weekend van september
plaats met onder meer een foto-
tentoonstelling, een reünie, een
receptie en een feestavond. Voor
die gelegenheid wordt er op het
sportcomplex een grote feesttent
geplaatst.

Seniorensoos Vierakker/Wichmond
Het bestuur van de Senioren-
soos doet steeds weer haar ui-
terste best om elke maand voor
de 60 plussers van Vierak-
ker/Wichmond een interessant
en gevarieerd programma op
poten te zetten en om ook de
andere bijzondere avonden, zo-
als de Kerstviering en de Oran-
jefeestavond in augustus, goed
te laten slagen.

Het bestuur wil ook heel graag dat

de soos zal en kan blijven bestaan.
Het wordt, vanwege de leeftijd van
de meeste bestuursleden, echter
steeds moeilijker. Het is gelukt om
iemand van ruim 50 jaar te vinden
die het werk ondersteunt als secre-
taresse.
Men hoopt met deze oproep men-
sen, mannen en/of vrouwen, te
trekken die zich vrijwillig voor dit
seniorenwerk in willen zetten, het
is dankbaar werk en het vraagt
niet eens veel van uw tijd.

Tevens vragen zij alle 60-plussers
uit de omgeving eens een kijkje te
komen nemen op een van de altijd
weer gezellige middagen, de laat-
ste woensdagmiddag van de
maand in het St. Ludgerusgebouw
in Vierakker. Het verplicht u tot
niets.

De soos hoopt dat u reageert op de
oproep, dat kan telefonisch bij
dhr. GA. Garritsen, Ludger 8 in
Wichmond, tel. 441812.

Aanstaande zondag 18 januari
's morgens wordt er in de Christus
Koningkerk een oecumenische
viering gehouden, uitgaande
van de Raad van Kerken.

Deze bijzondere dienst zal in het
teken staan van de week van gebed
voor de eenheid van de christenen
die elk jaar wereldwijd gehouden
wordt. Voorganger in deze dienst
is dominee D. Westerneng en het
orgel zal bespeeld worden door
de heer W. Kuipers uit Apeldoorn.
Het thema zal zijn: 'Vissen naar
vrijheid'.

In deze dienst is ook voor kinderen
genoeg te beleven, want ze zullen
actief bij het geheel worden be-
trokken.

Het is dus zeer de moeite waard
voor een ieder om deze dienst mee
te maken.

In verband met deze oucumenische
dienst zal er op deze zondagmorgen
geen dienst zijn in de Hervormde
en Gereformeerde Kerk.

Na afloop is er koffie/thee en voor
de kinderen limonade.

Nieuwe trainer s.v. Ratti
Nadat Flip Pelgrum mee had ge-
deeld dat hij na drie seizoenen
s.v. Ratti niet verder ging, moest
s.v. Ratti op zoek naar een nieu-
we trauier.

Deze nieuwe trainer werd uitein-
delijk toch nog vrij snel gevonden
in de persoon van Rein Kattenbelt
uit Gaanderen. Kattenbelt is zeer
bekend met selecties die uitkomen
in de zesde klasse. Zo heeft hij
Westervoort, Gaanderense Boys en
Wolfersveen getraind. Een pre is

ook dat hij weet wat de positieve
(en negatieve) kanten van een klei-
ne vereniging zijn.

Ratti ziet in Kattenbelt de ideale
opvolger om het tot nu toe door
Flip Pelgrum neergezette werk een
vervolg te geven. Daarbij staat ver-
zorgd voetbal hoog in het vaandel,
maar zeker ook de zin om voor
Ratti l uit te komen. Conform het
beleid wordt de overeenkomst
aangegaan voor een seizoen, te
weten 2004-2005.

"Ondernemend Vorden
start 2004 positief'
Afgelopen woensdag vond de
nieuwjaarsbijeenkomst plaats
waar ondernemend Vorden el-
kaar kon treffen en dat in grote
getale ook deed.

Onder leiding van de voorzitters:
Dennis Jansen (Industriële Kring
Vorden) en Harrie Kettelerij (Vor-
dense Ondernemers Vereniging)
was deze bijeenkomst georgani-
seerd. B
eide heren gaven een uiteenzet-
ting van zowel lopende zaken als
de zorg voor een aantal onderde-
len o.a.:

* De nieuwe gemeente Bronck-
horst en de ondernemerswereld
daarin. Zowel winkeliers als
dienstverleners en industrie,
hebben reeds goede contacten
met de betrokken omliggende
gemeenten.

* Het centrumplan Vorden en de
mogelijke onderdelen welke dit
jaar al gerealiseerd kunnen wor-
den.

* De mogelijkheden omtrent ont-
wikkelingen van "Poort tot het

Grote Veld" en de gevolgen voor
de ondernemers.

* En andere uiteenlopende onder-
werpen kwamen aan de orde.

In een sfeervolle omgeving, werd
informeel met elkaar van gedach-
ten gewisseld.
Ook de wethouder van economi-
sche zaken, mevrouw Mulderije,
was uitgenodigd en kreeg compli-
menten voor haar betrokkenheid.
Zij begaf zich tussen de onderne-
mers als een "vertrouwens-relatie"
waarbij de ondernemers zich af-
vroegen hoe dat na de herindeling
in het werk zal gaan.
Op dit moment zijn de contacten
met de politiek helder en duide-
lijk.

In elk geval is 2004 voor de onder-
nemers vooral een jaar, waar met
elkaar gewerkt zal worden aan een
goed ondernemersnetwerk in de
breedste zin van het woord.
Een positieve "ondernemers-start"
van een jaar, waarin Vorden, wel-
licht voor het laatst, zelfstandig
functioneert.

Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging Concordia

Jubileumjaar wordt
traditioneel geopend
Muziekvereniging Concordia
viert in 2004 haar 135-jarig jubi-
leum. Dit jubileumjaar wordt
18 januari geopend met het tra-
ditionele nieuwjaarsconcert.
Een concert dat sinds jaren
wordt geopend met 'Uren, da-
gen, jaren, maanden' en afge-
sloten met de Radetzky-Marsch.
Het tussenliggende program-
ma beloofd spetterend te wor-
den.
Het eerste deel van het program-
ma bestaat uit een aantal prachti-
ge concertstukken. Een van deze
stukken 'vertelt' de opkomst van
de zon, het eerste daglicht. Dit
licht wordt deze ochtend door een
sprookjesachtige fee binnen ge-
bracht.
Na de pauze neemt de harmonie u
mee naar de warmte van de Carri-

bean. Een non-stop Latijns-Ameri-
kaans muziekprogramma wordt
omlijst door een danspaar. De
klanken van o.a. de Samba en de
Rumba worden door hen nog
meer tot leven gebracht.
De drumband van Concordia heeft
haar collega's van Apollo uit Laren
uitgenodigd. Vorig jaar hebben zij
gezamenlijk deelgenomen aan fes-
tivals in Barchem en Arnhem. Het
succes van deze optredens willen
zij graag met u delen.

De muzikanten krijgen geen tijd
om stil te gaan zitten. Zij gaan di-
rect aan de slag met een heel
nieuw programma voor het gala-
concert dat 8 mei a.s. plaats gaat
vinden.

(Zie ook advertentie elders in dit blad.)



Turf straat 33, Zutphen, Tel. (0575) 512613

Winterkorting

NU TOT 70%
KORTING
Kijk nu in onze winterkollektie!

Vinia Vera in Zutphen verrassend,
veelzijdig en vrouwelijk!»/ tj •/

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

Er is meer. . .
Kairos avond

op 20 januari a.s.
bij Pillen in „'t Zwanewiek",

Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde
met Elly Spronk
over de Tarot.

Zaal open 19.00 uur.
Aanvang avond 20.00 u.

Entree: € 5,00.
Inl.: Nardie Krabbenborg,

tel. 0544-375708.

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar
Morden gewezen!

O P R U I M I N G
bij „de woonwinkel van Warnsveld"

Diverse kleine couponnen
tapijt en marmoleum voor
meeneemprijzen!

Dekbedovertrekken
per stuk vanaf € l Ui U U

Kussenhoesjes

per stuk vanaf € l lUU

wit en gekleurd

Draion dekens
2-pers € 35.- 1-pers € 25.-

Tafelkleedjes en

dekservetten ^ nn
per stuk vanaf € V •UU

Desso tapijttegels rood
meeneemprijs ,
per stuk van € 11.25 nu € '

Opruiming
in wol o.a.
Sokkenwol . n-
per bol vanaf € l «UU

Breikatoen
per bol vanaf

per stuk vanaf € l UiUU

Kuperus bedspiraal
verstelbaar
90x200 cm 1 QC
van € 400.- nu € l SfU«""

Verder
diverse soorten
sterk af geprijsd!

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
'de woonwinkel van Warnsveld1 Telefoon (0575) 52 61 32

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m
BOYAfi

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

Kijk voor
nieuws
ook op:

EXTRA
STUKS KORTING

1 STUK 50%*
2 STUKS 60%*
3 STUKS 70%*

4 STUKS OF MEER 75%*
KASSAKORTING

* op alle artikelen met het extra stuks korting-kaartje.

Burg. Galleestraat 9 - 7251 EA Vorden

BEDANKT

Read Shop
^B ^J ™ jd

ZUTPHEN - De
7IJS

aeno^tte-
beste winkel van Z»^ d shop m
ken is b*end

0Seenjaarlangde
WarosveW mag z'̂  c

de prestigieuze

Bron: Zutphense Koerier

The Read Shop in Warnsveld bedankt al haar klanten
voor de ondersteuning bij de uitverkiezing tot

„Beste bedrijf uit Zutphen en omstreken', 5 9

IHE READ SHOP
op het Winkelcentrum Dreiumme
in Warnsveld heeft het grootste
assortiment boeken en tijdschriften
in de regio, www.readshop.nl



de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Bananen
Superaardappelen

00
kilo

zak 10 kilo

KIPFILET
kilo nu 6.c00

PAGE
TOILETPAPIER

pak 12 rollen nu 3.c00

COCA COLA
fles 1,5 liter a 1.02

nu 4 flessen voor 3.c00

ZUID-AFRIKAANSE
SWARTLANDWUN
fles 0,75 liter a 4.49 diverse soorten

nu 2 flessen voor

DUBBELFRISSS
pak 1 liter a 0.65

2 pakken voor 1.°00

VIENNETTA
doos a 2.35

nu 2 dozen voor 3.c00

GALL^GALL « M O L E N H O E K
JAGERMEISTER

fles 70 cl van 13.49

69
nu 11!

DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)

(0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VAN HENGELO

Sensire
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies 0900 - 8856
lokaal tarief, 24 uur per dag www.sensire.nl

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

TOT 60% KORTING BIJ DOTHLER

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

ien
urroy

iïoelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80 O 30 uur / Parkeren voor de deur / Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links



ACTIE-ACTIE-ACTIE!!!
In de maanden januari en

februari betaalt u voor elke
pannenkoek slechts € 5,00
en voor de specialiteiten

slechts € 6,00

(voor pannenkoeken die minder dan £ 5,00
kosten, betaalt u de normale prijs.)

Wij zijn tijdens deze maanden geopend
van donderdag t/m zondag

van 11.00 tot 21.00 uur.

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Ruurloseweg 64, Vorden
Telefoon (0575) 55 62 89

JUK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795!°voor

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

16 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

n.\Nc:i\G M Ï M S C O T I I K I . K

DancekeldeRfance, Trance en R&B
ARE A'S 1OO% FUN

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, kruising Voosterallee -Kapperallee

21:50 * Eefde, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30 *

Barcnem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,
Bonte Paard 22:35 * Bafhmen, Brink 22:45.

Let op!! Opstapplaats voor Wamsveld is verplaatst l
Voor meer info kijk op www.witkamp.com

ROOZEGAARDE Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461996

OPRUIMING SPORTSCHOENEN OPRUIMING DAMESMODE

Vrije tijd - Running - Tennis
Voetbal - Zaalsport

(ook jeugdschoenen maat 36 tot 39)

€ 10,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00

Kortingen van
20 tot 80%

Adidas Asics Kappa Lotto Nike ,Puma

Rokken - Blouse - Truien - Pantalons
Pully's - Pakjes - Coats - Jacks

€ 10,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00

Kortingen van
l O tot 80%

Setter Erfo Derofa Zerres Di Gianni
Freya Rossini Twin Life HS-fashion

OPRUIMING SPORTKLEDING OPRUIMING LINGERIE

Winterjacks - Trainingspakken
Sweaters - Truien

€ 20,00 - 30,00 - 40,00 - 50,00 - 60,00

Kortingen van
10 tot 70%

Twin Life Kappa Rucanor .
Adidas Hummel Fila

Beha's - Pyjama's - Slips

€5,00-7,50- 10,00-12,50

Kortingen van
10 tot 80%

Pastunette Elbrina Fila

ALTIJD LEUK OM TE SNUFFELEN

Uw auto peilsnel
voordeliger verzekerd!

Ook in 2004 blijft onze premie onveranderd laag!

De Consumentenbond raadt aan uw autoverzekering regelmatig te

verversen*. Tientallen autoverzekeringen zijn gepeild en Univé blijkt een

van de voordeligste. En we blijven voordelig want we verhogen onze

premie ook dit jaar niet. En de dekking? Die is perfect, ontdek het zelf.

Wilt u een uitstekende dekking voor een voordelige premie?

Bespaar peilsnel en kom bij ons langs. Natuurlijk kunt u ons ook bellen,

of u surft naar www.unive.nl. Daar kunt u direct uw premie berekenen en

zelfs de verzekering afsluiten.

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, tel. 0547 - 36 70 00
Ruurlo, Stationsstraat 12, tel. 0573 - 45 83 20

Delden, Langestraat 5, tel. 074 - 377 17 10
Lochem, Graaf Ottoweg 18, tel. 0573 - 29 81 00



Jan Lubbers 25 Jaar lid van het
Vordens Mannenkoor

naar Maagdenburg werd gemaakt,
koestert Jan als een mooie herin-
nering.

Zegt hij: "We sliepen toen in een
politieschool. Ook het optreden
daar was een ware happening". De
optredens in kerken met een goe
de akoestiek hebben bij Jan de
voorkeur.

Hij roemt dirigent Frank Knik-
kink:"Frank zorgt ervoor dat het
koor het plezier in het zingen be
houdt", zo zegt de jubilaris. Vorig
jaar kreeg Jan wat gezondheids-
problemen. Gelukkig is de situatie
nu stabiel. Het bestuur van het
Vordens Mannenkoor hoopt dat
Jan Lubbers nog heel lang bij het
koor zal blijven zingen.

Burgemeester Kamerling
gaat peuters van
"Peuterpret" in Wichmond
voorlezen

Op 5 Januari hield het Vordens
Mannenkoor in het Stampertje
haar jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie. Voorzitter Jan van Heug-
ten heette iedereen hartelijk
welkom waarbij ook de echtge-
notes c.q. partners van de koor-
leden. Onder de aanwezigen
ook erevoorzitter Leo Wester-
hof en zijn echtgenote. Tijdens
deze nieuwjaarsreceptie werd
Jan Lubbers gehuldigd vanwege
het feit dat hij 25 jaar lid was
van het Vordens Mannen-
koor.De voorzitter spelde Jan
de 25 jarige herinneringspeld
op.

Tevens ontving Jan Lubbers de bij-
behorende oorkonde beschikbaar
gesteld door het
Koninklijk Nederlands Zangersver-

bond. Jan's echtgenote werd door
Jan van Heugten
in de bloemen gezet. Ook sprak
voorzitter van Heugten waarde-
rende woorden richting dirigent
Frank Knikkink. Hij noemde de di-
rigent een grote aanwinst voor het
koor en bedankte hem voor de
prettige samenwerking. Ook voor
hem een boeket bloemen.
Ook bloemen voor Annie Schepers.
Zij verzorgt immers al jaren de
aankleding
van het Mannenkoor.

Jubilaris Jan Lubbers werd in 1927
geboren in Vorden, hij woonde sa-
men met zijn ouders in het huis
waar nu de familie Funke woont.
Zijn Vader had daar een handels-
bedrijf . Jan's vader was zeer muzi-
kaal en zong bij het Mannenkwar-

tet en was tevens lid van Sursum
Corda In 1947 ging Jan Lubbers als
dienstplichtig militair naar Indo-
nesië. Over deze periode in zijn le-
ven wil hij liever niet te veel kwijt.
"Zeg maar dat ik daar vreselijk
veel geluk heb gehad ".
Op 2 Mei 1950 keerde hij in Vor-
den terug.

In de tussenliggende periode was
Jan Lubbers nog een aantal jaren
lid van Sursum Corda.
In 1978 werd hij lid van het Vor-
dens Mannenkoor. Lichte klassie-
ke muziek ontroert hem, dat raakt
bij hem een gevoelige snaar. Jan
vindt het prachtig om bij het Vor-
dens Mannenkoor te zingen.
Tussen de baritons is hij een graag
gezien lid, rustig vriendelijk en al-
tijd opgewekt. De reis die destijds

Donderdagmorgen 30 januari
komt Burgemeester Kamerling
naar de peuterschool "Peuter-
pret" in Wichmond om daar de
peuters voor te lezen. De leiding
van "Peuterpret" zal hem dezer
dagen een boek opsturen zodat
hij zich alvast kan prepareren.
Deze voorleesbeurt vindt plaats
in het kader van de WE ("Voor-
en Vroegschoolse Educatie"), ter
stimulering van de taalontwik-
keling van de peuters.

Peuterleidster Rikie Besselink:" Al-
vorens de burgemeester zal voorle-
zen, staat er s'morgens voor de
peuters, leiding en vrijwilligers
om 8.45 uur een ontbijt klaar. We
gaan in die week eerst met de peu-
ters naar onze plaatselijke bakker
Wilfried Besselink om te kijken
hoe broodjes worden gebakken",
zo zegt ze.

Het "Boekenpretproject" is een
voorleesproject dat is bedoeld voor
kinderen van 0-6 jaar en hun ou-
ders. Maar ook voor mensen die
met kinderen werken zoals peu-
terleidsters, kinderopvang en leer-
krachten van basisscholen. Een
project dat in Vorden is geïnitieerd
door de gemeente, gecoördineerd
door de bibliotheek en uitgevoerd
door de leidsters van de peuter-
speelzalen en kleutergroepen.

Eind maart 2003 werd het project
bij peuterspeelzaal "Ot en Sien" in
Vorden, door wethouder Wim Wi-
chers geopend. Hij deed dit mid-
dels een voorleesbeurt.

(Overigens was de wethouder na
de start op onderdag 27 maart, een
dag later ook bij "Peuterpret" in
Wichmond aanwezig. Niet om
voor te lezen maar om het nieuwe
speelplein dat door een aantal ijve-
rige ouders was vergroot, te ope
nen. De ouders hadden tevens een
nieuw tegelplein aangelegd.)

Het belangrijkste onderdeel van
het project is de "prentenboekuit-
leen" op de peuterspeelzalen en de
basisscholen.
Bij de start van het "Boekenpret-
project" kregen de peuterspeelza-
len o.m. een krat met boeken opge-
stuurd zodat de kinderen weke-
lijks een boek kunnen lenen. Rilde
Besselink: "Bij ons in de peuter-
school wordt altijd al veel aan-
dacht geschonken aan het voorle-
zen, ledere morgen komt er ie-
mand (telkens een ander) naar
"Peuterpret" om de peuters voor te
lezen. Soms een half uurtje, soms
driekwartier, dat ligt aan het boek.
Het voorlezen gebeurt in kleine
groepen. De kinderen vinden het
prachtig, duimpje in de mond en
luisteren".
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50 plus info
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

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

Januari 2004
COMPUTERCURSUS
Op 17 februari a.s. gaan er weer
computercursussen van start. Af-
hankelijk van de aanmeldingen
gaat het om: een cursus voor be-
ginners, u leert met de computer
om te gaan en kunt dan als u zelf
geen computer heeft o.a. in de bi-
bliotheek informatie op internet
opzoeken. Ook is er de mogelijk-
heid voor een vervolgcursus, ge-
naamd Words en Windows, inter-
net en ook digitale fotobewerking
hoort tot de mogelijkheden.
Wilt u nog meedoen met de cursus
van uw voorkeur, meldt u zich dan
zo spoedig mogelijk aan Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Als u in-
spreekt op het antwoordapparaat,
vermeld dan uw naam en adres en
de cursus die u wilt volgen. Voor
informatie en aanmelding: SWOV,
tel. 55 34 05

WIJZIGING EIGEN BIJDRAGE
THUISZORG
Vanaf l januari zal voor een groot
aantal mensen de eigen bijdrage
die zij moeten betalen voor thuis-
zorg omhoog gaan. Iedereen heeft
daar inmiddels een brief over ont-
vangen. Helaas blijkt dit schrijven
veel verwarring te hebben ge-
sticht. Er wordt gesproken over
een uurtarief van € 11,80. Sommi-
ge mensen zijn daar zo van ge-

schrokken dat zij onmiddellijk de
thuiszorg hebben opgezegd. Dit
moet u zeker niet doen.
Het nieuwe berekeningssysteem
stelt een maximum eigen bijdrage
vast voor een periode van vier we-
ken. Komt het aantal uren dat u
hulp krijgt maal € 11,80 boven dit
bedrag uit, dan betaalt u toch niet
meer dan dit maximum bedrag.
Voor een aantal mensen betekent
dit wel een stijging ten opzichte
van vorig jaar, maar zeker voor de
mensen met lagere inkomens zal
die verhoging beperkt blijven. Op
de internetsite van sensire
www.sensire.nl vindt u een duide-
lijke tabel waar u aan de hand van
uw (bruto) inkomen kunt uitreke-
nen hoeveel u per vier weken moet
betalen. Ook op www.icare.nl kunt
u uw bijdrage berekenen.
U betaalt nooit meer dan het be-
drag dat is vastgesteld, hoeveel
uur hulp u ook heeft.
Zeg de thuishulp niet op en als u
niet in staat bent om zelf een bere-
kening te maken,neemt u dan con-
tact op met de SWOV. De SWOV
kan u geen financiële hulp bieden,
maar wel proberen samen met u
vast te stellen wat u moet betalen.
Tel. 55 34 05.

TERUGVORDERING
BELASTING 2O03
Als u alle uitgaven die u doet i.v.m.
ziekte bij elkaar telt dan komt u al

snel aan een flink bedrag, want
ook de ziektekostenpremie telt
mee, zowel de nominale premie
als het deel dat rechtstreeks wordt
ingehouden. Verder vallen hier al-
le eigen bijdragen onder: eigen bij-
drage thuiszorg, eigen bijdrage
voor medicijnen, vervoerskosten
die niet vergoed worden, tandarts-
kosten en alle onkosten die u
maakt voor hulpmiddelen, o.a. bril
en hoorapparaat Heeft u een laag
inkomen dan is het percentage dat
u moet halen om voor aftrek in
aanmerking te komen al snel be-
reikt. Via de belastingtelefoon
0800 0543 kunt u een zgn. T-büjet
aanvragen waarmee u de betaalde
belasting kunt terugvragen. Het
zal duidelijk zijn dat u nooit meer
kunt terugkrijgen dan u heeft be-
taald. Informatie over dit onder-
werp is te vinden op www.belas-
tingdienst.nl
Heeft u niemand in uw omgeving
die u kan helpen met het invullen
van dit formulier.neemt u dan
contact op met de SWOV en wij
zullen proberen om iemand te vin-
den die dit samen met u kan
doen.Tel 553405

SENIORENRIJTEST
Deze rijtest of rijvaardigheidsrit is
bedoeld voor senioren vanaf ca. 60
jaar die al vele jaren geleden hun
rijbewijs hebben behaald en die
vaak heel veel rijervaring hebben.

In de loop der jaren zijn er echter
veel zaken veranderd, niet alleen
is het verkeer veel drukker gewor-
den, er zijn ook veel nieuwe situ-
aties ontstaan, zoals bijvoorbeeld
de minirotondes. Ook zijn er in de
loop der jaren nieuwe verkeersbor-
den en nieuwe regels bijgekomen
of zijn er regels gewijzigd. Een op-
lettende krantenlezer kan van de-
ze wijzigingen wel op de hoogte
zijn, maar soms ontsnapt er toch
wel eens iets aan de aandacht. De
rijvaardigheidstest die afgenomen
wordt door een ervaren rij-instruc-
teur leert u hoe u het veiligst kunt
omgaan met nieuwe verkeerssitu-
aties. Bovendien zal de instructeur
u wijzen op foutjes die er bij het ja-
renlang rijden ingeslopen zijn. De
ze zijn meestal niet heel ernstig,
maar het is toch beter om ze te ver-
mijden. De instructeur is er alleen
op uit om uw rijstijl te verbeteren
en hij heeft niet de bevoegdheid
om uw rijbewijs in te trekken. Ook
is aan de rit een ogentest verbon-
den. Veel mensen zien minder
scherp dan ze zelf weten en heb-
ben eigenlijk een bril nodig, mis-
schien alleen maar voor het rijden
in de auto. U legt de test af in uw
eigen auto en hoeft dus niet eerst
te wennen aan een auto die u niet
kent. Kortom voor uw eigen en an-
dermans veiligheid kan het heel
goed zijn om aan deze test mee te
doen.

Om een inschatting te maken van
het aantal deelnemers voor de test
die bij voldoende deelname in het
voorjaar (waarschijnlijk in maart)
zal worden gehouden, vragen wij
u om zich alvast aan te melden bij
de SWOV, tel 55 34 05.

OPEN TAFEL
De Open Tafel biedt senioren van-
af 55 jaar de mogelijkheid om sa-
men met anderen in de zaal van
"De Wehme" de warme maaltijd
te gebruiken. Behalve een verant-
woorde maaltijd spreekt veel men-
sen de gezelligheid van het samen
eten aan. Vrijwilligers die als gat-
vrouw/heer optreden zorgen er-
voor dat de tafels worden gedekt
en afgeruimd en zij dragen bij aan
de gezellige sfeer. U kunt elke dag
meedoen, maar het is ook moge-
lijk om één of enkele malen per
week deel te nemen.
Kosten: u betaalt per maaltijd,
waarvoor u aan de balie van "De
Wehme" een bon koopt die u ver-
volgens inlevert.Wilt u deelnemen
dan dient u zich één dag van tevo-
ren voor 15.00 uur op te geven bij
de receptie van "De Wehme" Om
op zaterdag of zondag mee te
doen, moet u zich op vrijdag vóór
15.00 uur opgeven. Met diëten kan
rekening worden gehouden als dit
bij opgaven wordt vermeld. Tel.
Wehme 55 73 00.

OPENSTELLING KANTOOR
Het kantoor van de SWOV is geslo-
ten op 25 en 26 december en op
vrijdag 2 januari 2004.
Wel kunt u altijd een boodschap
inspreken op het antwoordappa-
raat.

Kantooruren: 9.00 uur tot 12.00
uur, tel. 55 34 05.



Een nieuw plafond in 1 dag!
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Zonder hak- en breekwerk
terwijl de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafondsrfNde Timmerije
Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)
bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

KENNISGEVING

Wijziging Algemeen reglement voor het waterschap
Rijn en IJssel
De provincies Gelderland en Overijssel maken het

volgende bekend:

Voor het waterschap Rijn en IJssel wordt een ontwerp-

besluit tot aanpassing van het algemene reglement

voorbereid. Met deze aanpassing wordt redactioneel

aangesloten op de terminologie van de Wet

verontreiniging oppervlaktewateren. Daarnaast wordt

om BTW-technische redenen in het reglement bepaald

dat de zuiveringstaak van het waterschap niet alleen

betrekking heeft op afvalwater afkomstig uit hun eigen

beheersgebied, maar ook op afvalwater dat het

waterschap zuivert voor aangrenzende waterschappen.

Het ontwerp-besluit met toelichting ligt van 14 januari

2004 tot l l februari 2004 op werkdagen tijdens

kantooruren ter inzage op:

• het kantoor van het waterschap Rijn en IJssel te

Doetinchem;

• de kantoren van de provincie Gelderland te Arnhem

en de provincie Overijssel te Zwolle;

• de kantoren van de gemeenten die geheel of

gedeeltelijk in het waterschap Rijn en IJssel zijn

gelegen.

Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van

terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het

ontwerp-besluit naar voren brengen bij Gedeputeerde

Staten van Gelderland, Postbus 9090,

6800 GX, Arnhem.

Arnhem, 6 januari 2004-

nr. MW2003.39387

provincie
Gl DEiRLAND

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

J. Kamminga - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretons

Wet ambulancevervoer
Op 24 oktober 2003 hebben Gedeputeerde Staten van

Gelderland onder meer kennisgegeven van de door de

Stichting Regionale Ambulancezorg Stedendriehoek

(RAS) ingediende vergunningaanvraag voor

ambulancevervoer vanaf de standplaatsen Borculo,

Doetinchem, Winterswijk en Wisch.

In aanvulling op die publicatie geven Gedeputeerde

Staten kennis van het volgende.

Gedeputeerde Staten hebben van zowel de Regionale

Ambulance Voorziening voor Noord- & Oost -

Gelderland, Regio Noordwest-Veluwe (RAV NOG)

als de Stichting Biba aanvragen ontvangen om een

vergunning als bedoeld in artikel 2 (eerste lid, aanhef en

onder a) van de Wet Ambulancevervoer voor het

verrichten van ambulancevervoer vanaf de standplaatsen

Borculo, Doetinchem, Winterswijk en Wisch.

Genoemde aanvragen met de daarop betrekking

hebbende stukken liggen tot en met vrijdag l 3 februari

2004 ter inzage in de centrale bibliotheek van het Huis

der Provincie, Markt l l in Arnhem.

De centrale bibliotheek is geopend van maandag tot en

met donderdag van 8.15 tot 17.00 uur en op vrijdag van

8.15 tot 16.30 uur.

KENNISGEVING

Belanghebbenden worden tot en met maandag 16

februari 2004 in de gelegenheid gesteld om hun

zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties

kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland,

t.a.v. de heer drs. D. Brethouwer, onderafdeling

Welzijn, Zorg en Cultuur, Postbus 9090, 6800 GX te

Arnhem.

Uw schriftelijke zienswijze wordt alleen in behandeling

genomen als deze is gedateerd en ondertekend en als

uw naam- en adresgegevens zijn vermeld.

Als u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen

of als u behoefte hebt aan nadere informatie, kunt u

eveneens terecht bij de heer Brethouwer,

te!.( 026) 359 86 57.
U kunt bellen op maandag tussen 10.00 en 16.30 uur

en op dinsdag tot en met donderdag tussen 8.30 en
16.30 uur.

Arnhem, 13 januari 2004

provincie
GI DEiRLAND

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

J. Kamminga - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

Warme Handen EfVaar Reiki!

Open dag
18 januari van 10 tot 16 uur
kunt u vrijblijvend kennis maken
met de ontspannende kracht
van Reiki.

Lia en Jan van 't Veen, Reikimasters
Dr. van der Hoevenlaan 18
Eefde - Tel. (0575) 51 33 80 - www.warmehanden.nl

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

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

PARTYCENTRUM LAN6ELER
SPALSTRAAT 5

7255AA HEN6ELO 6LD

ZATERDAG 27 MAART 2004

Organiseren wij een gezellige
Hengelose Dansavond.

Met een Koud-Warm buffet.drankjes
En Dansen op live muziek.

Back to the sixties

Dit alles voor de prijs van € 37.50 p.p all in
Aanvang 20.00 uur.

Deze Dansavond is een ideale gelegenheid
Voor buurten, families of verenigingen

Voor een fijne avond uit.

Voor informatie of reserveringen belt u ons
Gewoon even op 0575-461212
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Denkt u over

ADSL?
Vraag eens

naar de mogelijkheden
(alleen voor de zakelijke markt).

Telefoon (O575) 55 73 1O

Elke zaterdag overdekte

antiek-, trödel- en
vlooienmarkt

mlsselburg van 9-16 uur
7000 m2

Klanten welkom.
Standhouders gevraagd.

Tot zaterdag!

Industriestr. 1 • Isselburg (3 km van Dinxperlo)
Tel. 0049 2874 902 790 • Mobiel 06 50 21 85 84



15 jaar vakmanschap bij hoveniersbedrijfGebr. Arends: Cursus
'Aanleg tuin hoeft niet duur te zijn' Tibromyalgie, hoe verder.....'

VoorArnold (links) en Jan Arends staat het jubileumjaar in het teken van de nieuwbouw die zojuist gestart is

Veel mensen denken dat het
aanleggen van een tuin door
een hoveniersbedrij f flink in de
papieren loopt. Volgens tuinar-
chitect Arnold Arends van hove-
niersbedrijf Gebr. Arends in
Wichmond valt dat reuze mee.
"Wij hoeven natuurlijk ook niet
alles zelf te doen. De klant kan
om kosten te besparen bepaal-
de voorbereidende werkzaam-
heden heel goed van ons over-
nemen. Als het eindresultaat
maar goed wordt."

Deze maand is het precies vijftien
jaar geleden dat Arnold Arends sa-
men met zijn broer Jan de stoute
schoenen aantrok en voor zichzelf
begon. Daarvoor werkte hij acht
jaar bij een hoveniersbedrijf in Lo-
chem. "Maar het bloed kruipt toch
waar het niet gaan kan. Ik wilde
altijd al voor mezelf beginnen. Ik
ben een echte vakidioot", zo blikt
hij terug.

De twee broers hebben vanaf het
begin altijd een heel duidelijke
taakverdeling gehad binnen het
bedrijf. Arnold houdt zich bezig
met het ontwerpen van de tuinen
en de planning van het onder-
houd, terwijl Jan de boekhouding,
inkoop en de verwerking van het
dode materiaal op zich neemt.
"We zitten dus absoluut niet in el-
kaars vaarwater", lacht Arnold
Arends (39).

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends be-
gon vijftien jaar geleden met een
nagenoeg lege orderportefeuille.
"We hebben het altijd met name
moeten hebben van de mond-tot-
mond reclame. Een goed voorbeeld
is een van onze eerste projecten in
een nieuwbouwwijk in Zevenaar.

Wij werden aanvankelijk gewaagd
voor het ontwerp en de aanleg van
de tuin van één woning. Maar uit-
eindelijk werden dat er zes omdat
de buren hun tuin ook graag door
ons wilden laten verzorgen. Dat is
natuurlijk de beste reclame."

KWALITEIT
Het streven naar de hoogst moge
lijke kwaliteit is altijd het uit-
gangspunt geweest van hoveniers-
bedrijf Gebr. Arends. En dat probe-
ren de twee broers ook over te dra-
gen op het personeel. Het bedrijf
heeft in totaal vijftien werkne-
mers in dienst, allemaal gediplo-
meerde hoveniers die hun vak
meer dan verstaan. "Kwaliteit
heeft bij ons altijd voorop gestaan.

Niet alleen in het werk dat wij
leveren, maar ook als het gaat om
de materialen die wij gebruiken.
En dan heb ik het niet alleen over
de planten en struiken maar ook
bijvoorbeeld over de stenen. Je zult
bij ons bijna nooit betonstenen in
een tuin aantreffen. Dat is wel de
helft goedkoper maar de kwaliteit
van gebakken stenen is gewoon
veel beter", zegt Jan Arends (42).

Voor het ontwerp van een nieuwe
tuin gaat Arnold Arends altijd
eerst voor een vrijblijvende af-
spraak naar de klant toe. Aan de
hand van een uitvoerig gesprek
brengt hij de wensen van de klant
in kaart en begint hij met het ont-
werp. "Het is heel belangrijk om
goed te luisteren naar de klant. Na-
tuurlijk geef ik daar wel mijn ei-
gen interpretatie aan, maar de
klant moet zich er wel heel duide-
lijk in herkennen." Zijn broer Jan
Arends vult aan: "En het is een
groot misverstand dat wij alleen

maar grote tuinen doen. Daar ma-
ken wij geen onderscheid in. Het
ontwerpen van een kleine tuin is
misschien nog wel een grotere uit-
daging."

Opvallend is dat Gebr. Arends zo
min mogelijk onderaannemers
werkt. "Onze klanten vinden dat
altijd erg prettig. Wij houden alles
in één hand. Of het nu gaat om het
metselen van een ruïnemuur van
oude afgebikte stenen of het tim-
meren van een pergola, wij doen
alle werkzaamheden zelf."

Ook het onderhoud van de tuin
wordt tot in de puntjes verzorgd,
waarbij kleine details als het
schoonmaken van de dakgoten en
het winterklaar maken van de be-
regeningsinstallaties en de maai-
machines niet wordt vergeten.

NIEUWBOUW
Hoewel dit een jubileumjaar is,
staat 2004 voor hoveniersbedrijf
Gebr. Arends in het teken van de
zojuist gestarte nieuwbouw. Op
het terrein aan de Lankhorster-
straat 25 wordt een nieuw pand
gebouwd waar naast het kantoor
ook de kantine en de opslagruimte
worden gehuisvest. Met 625 vier-
kante meter wordt het gebouw
maar liefst een keer zo groot als
het huidige.

Verder zullen er enkele nieuwe
modeltuinen worden aangelegd
waaronder een fraaie binnentuin
die overloopt in een landschappe-
lijke tuin. "2004 staat voor ons in
het teken van hard werken. Precies
zoals we begonnen zijn", lacht Jan
Arends. Het is de bedoeling om na
de afronding van de nieuwbouw
een open huis te houden.

ET i d ge

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 7januari
Groep A: 1. Mw. E.M. Collenteur
Dhr. HAP. Collenteur 61,19%; 2.
Dhr. J.W. Costermans Dhr. H. Ent-
hoven 59,47%; 3. Mw. A.W. van
Gastel Mw. G. Rossel 54,94%.
Groep B: Top 10 : 1. Mw. A. Le
Grand Dhr. L. J. Sprey 63,75%; 2.
Mw. A.W. Terlouw Mw. M. Abeln
60,0%; 3. Mw. HJ. de Bruin Mw. P.
v.d. Vlugt 59,16%.

Voetbal

SOCIÏ NIEUWS
Zaterdagmorgen werd in de sport-
hal een zaalvoetbal toernooi afge-

werkt tussen Vorden, Sociï en
Steenderen voor C teams.
Hier ging Vorden Cl met de heer-
lijke slagroom taart lopen.

Zondagmorgen was het zaalvoet-
bal voor de selectie en werd er voor
de jeugd van Wichmond/Vierak-
ker weer de bekende boerenkool-
tocht georganiseerd door de groep
Akcie.
Meer dan 35 kinderen kwamen on-
danks het zeer slechte weer opda-
gen en werden in groepen met de
nodige begeleiders weg gebracht
om zo weer lopende terug te keren
na de Sociï kantine waar door ver-
schillende dames een heerlijke
boerenkool maaltijd was klaar ge-
maakt.
Met deze weersomstandigheden
en met zo'n grote groep laat men

de voorgezette warme maaltijd ex-
tra goed smaken.
De Groep Akcie kan ondanks het
slechte weer terug zien op een ge-
slaagde dag.

Sensire organiseert te Zutphen
de cursus Tibromyalgie, hoe
verder ' voor patiënten met fi-
bromyalgie, waarbij de diagno-
se door een arts is bevestigd.

De cursus is tevens bedoeld voor
partners of een andere direct be-
trokkene omdat fibromyalgie ook
gevolgen heeft voor de naaste om-
geving van de patiënt.
Voorafgaand aan de cursus vindt
er een gratis informatiebijeen-
komst plaats waar men kennis
kan maken met de docent. Verder
krijgt men informatie over doel en
opzet van de cursus.

WAT IS FIBROMYALGIE?
Fibromyalgie is een chronisch
pijnsyndroom. Chronische pijn is
ernstig en ingrijpend in het dage
lijkse leven. Veel fibromyalgiep-
atiënten hebben last van angst en
onzekerheid. Soms is er een lange
weg gegaan, voordat de diagnose
fibromyalgie werd vastgesteld.
Veel patiënten zijn daardoor gaan
twijfelen aan zichzelf en denken
dat ze zeuren. Door deze proble-
men voelt men zich soms alleen
staan. Door kennis over het li-

chaam en ziekte te verzamelen,
krijgt men meer inzicht in de situ-
atie. Door de pijn leert men de
grenzen kennen en de levensstijl
aan te passen.
Centraal in deze cursus staat het
leren omgaan met veranderingen
die door fibromyalgie zijn ont-
staan. De cursus bestaat uit negen
wekelijkse bijeenkomsten van
twee uur. Drie maanden na afloop
volgt een terugkom-bijeenkomst.
Op donderdagavond 29 januari is
er een gratis informatiebijeen-
komst in het Thuiszrgcentrum
Sensire, Ooyerhoekseweg 6,
Zutphen.
Bij voldoende belangstelling zijn
de data voor de cursus de donder-
dagavonden 12, 19 februari; 4, 18,
25 maart; l, 8,15, 22 april 2004 en
een terugbij eenkomst op donder-
dag 17 juni 2004. De bijeenkom-
sten worden alle gehouden in het
Thuiszorgcentrum van Sensire,
Ooyerhoekseweg 6, Zutphen.
Aanmelden voor zowel de infor-
matiebijeenkomst als de cursus,
via het telefoonnr. 0900-8856. (lo-
kaal tarief) Via dit nummer kunt u
ook nadere informatie krijgen
over de cursus.

Cursus 'Eerste hulp aan
baby's en kinderen'
Kusjes geven en pleisters plak-
ken kan men allemaal, maar
weet men precies hoe men
moet handelen in ernstiger ge-
vallen? Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland organiseert in
samenwerking met Rescue in
Winterswijk een cursus 'Eerste
hulp aan baby's en kinderen'.

De cursus is voor ouders/verzor-
gers van kinderen tot 14 jaar en be-
staat uit drie bijeenkomsten van
2,5 uur.Voor aanmelding en infor-
matie kan men contact opnemen
met Vereniging Kruiswerk Oost-
Gelderland tel.(0314) 36 81 81 of
e-mail cursus@verenigingkruis-
werk.nl. Men kant ook op de web-
site terecht: www.vereniging-
kruiswerk.nl
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land organiseert in samenwerking
met Rescue, een gespecialiseerde
organisatie voor spoedeisende
hulpverlening, een cursus van drie

avonden voor ouders en verzor-
gers van baby's en kinderen tot 14
jaar. Tijdens de cursus leert men
speciale kennis en vaardigheden
waarmee men in acute situaties
juist kan handelen. De onderwer-
pen die aan bod komen variëren
van schaafwonden tot koortsstui-
pen, van bloedneuzen tot levens-
bedreigende situaties. Men leert
welke gevaren bij welke leeftijd
horen en men inventariseert de ri-
sico's in en om uw eigen huis. Na
het volgen van deze cursus kan
men bewuster en met meer zelf-
vertrouwen handelen.
De cursus wordt gegeven in
Zutphen op 2, 9,16 februari
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land is op werkdagen 's morgens
te bereikenvia telefoonnummer
0314 - 36 81 81. Buiten deze tijden
kan men een boodschap inspreken
op het antwoordapparaat.
Het e-mailadres is
cursus@verenigingkruiswerk.nl.

Kanker betekent
lang niet altijd het einde.

Wordt lid van gymnastiek-
vereniging SPARTA!
Bewegen is immers gezond
voor jong en oud. Voor een be-
taalbaar bedrag is men lid van
SPARTA (zie Contactje).

Sparta nodigt uit om 2x gratis mee
te doen met een aerobic- of gym-
les. Daarna kan men beslissen of
men lid wil worden van de vereni-
ging.

WANNEER TRAINT MEN?
Woensdagmidda gkleuters 6-7 jari-
gen, 8-jarigen. 9-10 jarigen
Woensdagavond 11 jaar en oude,.
Damesgym, Dames-aerobic.
Waar: In de sporthal " 't Jebbink",
het Jebbink 13. Gymnastiek - zij-
ingang bij de peuterspeelzaal.
Aerobic - hoofdingang.
Graag tot ziens!

Organic
Move
Op zondagmorgen 18 januari
geeft Marlies Aartsen van Orga-
nic Move, praktijk voor holisti-
sche massage, een demonstratie
Thaise yogamassage tijdens de
open dag van Sportschool Stra-
da Sports aan de Burg. Gallee-
straat 67a te Vorden.

In de Thaise yogamassage is acu-
pressuur, yoga en reflexologie
verweven, dus met uitwerkin-
gen op alle organen van het he-
le lichaam. Het geheel kan een
zeer meditatieve en bijzondere
'dans' zijn met een helende en
diepgaande werking op allerlei
gebieden. De massage bestaat
uit veel rek- en strekoefeningen
en is met kleren aan. Deze mas-
sage maakt de mens lenig en
soepel.

Voor en na de demonstratie is er
ruimte om vragen te stellen
over de praktijk. Tevens is er in-
formatie verkrijgbaar over deze
of de andere massagevormen:
Chinese guasha, holistische
massages, voetreflexmassages
en babymassage. Voor inlichtin-
gen: Organic Move, Marlies
Aartsen (0575) 55 62 17.



de Bos Makelaardij og

De andere makelaar

voor uw regio!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

Gezocht:

50-plusser
timmerman/metselaar

(all-rounder)
voor ons bedrijf in Barchem,

2 of 3 dagen in de week.

Reacties en/of informatie:

Mipau bv
Lange Bisschopstraat 43

7411 KH Deventer
of mipau@planet.nl

of 0651593253

Wij zoeken voor ons kledingbedrijf
een

meisje/vrouw
die naast ophangwerkzaamheden

en sorteren ook schoonmaak-
werkzaamheden wil verrichten.

Reacties en/of informatie:

Mipau bv
Lange Bisschopstraat 43

7411 KH Deventer
of mipau@planet.nl

Of 06 22793799

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

STUNTVERKOOP
VAN PERZEN

MET 50% KORTING.
OP 15 - 16 - 17 JANUARI 2004

Jos v.d. Hurk Wonen heeft een enorme partij perzische
en andere oosterse tapijten weten te

bemachtigen bij een belangrijk importeur
wiens voorraden te groot werden.

Deze grote partij wordt verkocht voor

HALVE PRIJS
ALLE TAPIJTEN WORDEN VERKOCHT MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID EN ORIGINE.

Jos v.d. Hurk Wonen staat borg voor garantie en echtheid.
Bovendien kunt u tijdens de aktie nog ruilen of zelfs uw geld
terug krijgen. De verkoop geschiedt rechtstreeks aan particu-
lieren zonder enige opslag of bijkomende kosten
uitsluitend
tegen contante
betaling,
of pin.
Grotere kleden
worden gratis
thuis bezorgd of
op zicht gebracht.

Marokkaanse
en maarfZvpns verkoop van ong«

l evei a 4 2 kQ woi HC1 '" ~"Berber;5s= -̂
€ 66,- per

JOS VAN DEN HURK
Patronaatsstraat 1 • 7131 CD LICHTENVOORDE • Tel. 0544 373890 • Fax 0544 374202

We belpen u smakelijk
de winter door.

fen ook op de kl

Wintermenu a € 11,50
(geldig tot () april)

Kop hospddci bouillon
Reepeper met pur

verse groenten en
grootmoedersappelmoe^

Cassatta
met warme frcmibozinpausl

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 13 12

Al 60 jaar uw gastheer voor bruiloften,
partijen en catering.

Het plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

DELZjSPANNEVOGEL

ACTIES VAK 14 JANUARI T/M 28

SALSA-laminaat compleet
met vellingkant, bijna niet van echte
planken te onderscheiden!

VOUWGORDIJNEN
ROLGORDIJNEN
JALOEZIEËN horizontaal/vertikaal
gratis maatnemen + advies aan huis

TAPIJT - GORDIJNEN - VINYL
INBETWEENS - VITRAGE
gratis maatnemen + advies aan huis

KARPETTEN
V& Kueuwe' coll&ctle/ komt eraa/KV,

voorraad/

compleet gelegd/ met
cmden/lo&r, $trüiev\j,

49.95

-10%

-20%

A licén/ tn/ iKcnurootn/ Hewfrelo-:
BANKSTELLEN - KASTEN • TAFELS
en diversen

TAPIJTCOUPONNEN
GORDIJNEN - VITRAGES tot 60%!

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93 • Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
www.spannevogel.nl

OPRUIMING
2 halen l betalen*

het 2e artikel
GRATIS

Basler, Frankenwalder, Delmod, Gardeur,
Esprit, Claudia Strater Sport, Rosner, Olsen,

Gerry Weber, Hammer, Samoon, Zerres.

Mannenmerken
McGregor, Arrows, Camel, New Bondstreet.

* U betaalt slechts het hoogstgeprüsde artikel.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7201 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438



Uit de homeopathiepraktijk...
.... van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Wamsveld

In deze column bespreek ik el-
ke twee weken de zienswijze en
werkwijze van de klassieke ho-
meopathie. Daarmee wil ik u
een duidelijker beeld geven van
wat klassieke homeopathie is,
wat het niet is, en aandacht be-
steden aan veelvoorkomende
klachten die vaak goed te be-
handelen zijn door homeopa-
thie op een juiste wijze toe te
passen.

HOMEOPATHISCHE KIJK OP
KOORTS
In mijn praktijk is er geen licha-
melijk symptoom waarvan ik zo
vaak blijf benadrukken dat het
niet vanzelfsprekend onderdrukt
dient te worden, namelijk koorts.
Dit klinkt misschien wat vreemd
maar ik zal het uitleggen aan de
hand van het volgende.

In principe is koorts niet gevaarlijk
voor het lichaam en geeft het geen
beschadiging van bijv. de herse-
nen. Koorts is een slimme en effec-
tieve (afweer)reactie van het li-
chaam op het binnendringen van
bacteriën en virussen. Door de ho-
ge temperatuur wordt namelijk de
groei van virussen en bacteriën ge
remd, wat nuttig is voor het gene
zingsproces.

Koorts stijgt zelden boven de 41 °C
uit. Zeer hoge temperaturen ko-
men alleen voor indien de warm-
teafgifte van het lichaam wordt be
lemmerd bijv. door te warme om-
geving, te warme kleding of te
warm beddengoed.
Ook kan koorts een heel positief
teken zijn bij mensen met een ch-

ronische aandoening. Ik zal dit il-
lustreren aan de hand van het vol-
gende voorbeeld.

Een jongen van 6 jaar oud komt
anderhalfjaar geleden bij mij met
astma. Hij gebruikt hiervoor Vent-
olin, maar ondanks dit heeft hij
het nog heel vaak benauwd. Hij
zou graag op voetbal willen, maar
dit is voor hem niet haalbaar. Na
inspanning krijgt hij vaak hoest-
buien die zo heftig zijn dat hij er-
van moet overgeven. Verder kan ik
weinig duidelijke symptomen ont-
dekken.
Ik geef hem gedurende een aantal
maanden verschillende homeopat-
hische middelen, maar niets lijkt
een verbetering van zijn klachten
te geven.

Het symptoombeeld is niet erg hel-
der. Ik heb te weinig specifieke
symptomen die een duidelijk ge
neesmiddelenbeeld geven.
Totdat hij een lichte koorts krijgt
en de moeder mij opbelt of ik iets
kan doen. Mijn advies luidt: niets
doen, laat de koorts zich ontwikke
len en onderdruk deze vooral niet!
Geef geen koortsverlagende mid-
delen als paracetamol. Ook advi-
seer ik om langs te komen als de
koorts hoog blijft.
Twee dagen later zie ik hem. Hij is
moe, ziet er bleek uit en transpi-
reert veel. Hij hangt slap over de
schouder van zijn vader en hij
hoest flink. Er is een duidelijk
slijmgereutel te horen maar hij
krijgt het bijna niet opgehoest.
Lukt dit wel, dan ademt hij direct
wat vrijer.
De symptomen die hij nu heeft

zijn duidelijker dan voorheen en
op dit acute beeld geeft ik een ho-
meopathisch geneesmiddel. Hij
neemt dit een paar keer in, en als
de koorts na 2 dagen is gezakt lij-
ken zijn luchtwegen rustiger.

De weken erna gaat het telkens
een stukje beter met hem. Af en
toe gebruikt hij reguliere medica-
tie, maar dit wordt geleidelijk aan
minder in hoeveelheid en frequen-
tie.
Door de koorts niet te onderdruk-
ken kreeg deze jongen de moge
lijkheid om een meer acuut beeld
te ontwikkelen. Het lichaam had
dus de kracht gevonden om koorts
te ontwikkelen.
Als iemand met chronische klach-
ten koorts ontwikkelt betekent dit
dat die chronische klachten aan
het verschuiven zijn naar acute
klachten.
Dit is een heel gunstige verande
ring. De conditie van deze jongen
werd heel geleidelijk aan beter.

Door de lichaamseigen reactie, de
koorts, niet te onderdrukken was
het mogelijk dat het lichaam dui-
delijker symptomen ging ontwik-
kelen. Hierdoor kon alsnog een
goed homeopathisch middel voor
deze jongen gevonden worden.

Tot over twee weken!

Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat. NVKH geregistreerd - vergoe
ding door zorgverzekeraars.

Gezondheidscentrum 'De Gaik-
horst', De Gaikhorst 2 7231 NB
Warnsveld. Tel. (0575) 52 64 76.

Tonnie Nijenhuis en Jan Tijssen
erelid van Stichting Oranje-
comité Vierakker/ Wichmond
Voorzitter Hank Rietman van
de "Stichting Oranjecomité
Vierakker/ Wichmond" had het
er zaterdagavond maar druk
mee in camping " De Kleine
Steege". Speeches houden, bloe-
men en geschenken aanbieden
aan een viertal leden, die deze
avond afscheid namen van het
plaatselijk Oranjecomité. Le-
den met een staat van dienst
om "U" tegen te zeggen! Hoog-
tepunt van de avond de bekend-
making dat Jan Tijssen en Ton-
nie Nijenhuis tot ere-lid waren
benoemd. Dit alles onder luid
applaus van de aanwezigen.

Tonnie Nijenhuis heeft in totaal
22 jaar in het bestuur zitting ge
hand, waarvan 14 jaar als sekreta-
ris. Bovendien had hij 21 jaar zit-
ting in de commissie die zich jaar-
lijks onder meer bezig houdt met
de feestweek in Vierakker/ Wich-
mond. Jan Tijsen, de man die vorig
jaar tot vrijwilliger van het jaar
2002 in Vorden werd gekozen,
heeft 12 jaar in het bestuur en 28
jaar in de commissie zitting ge-
had. Zowel Tijssen als Nijenhuis
zijn nog niet helemaal "verloren"
voor het Oranjecomité. Voorzitter
Rietman: "Ze hebben ons beloofd
dat wanneer we "verlegen" zitten,
we nog wel een beroep op hen kon-
den doen"!

De twee bestuursvacatures zullen
worden opgevuld door Dick Som-
sen en Renate Leisink. Deze avond
werd tevens afscheid genomen
van de commissieleden Maria
Wenneker en Bennie Hiddink. Zij
hadden resp. 30 jaar en 8 jaar zit-
ting in de reeds genoemde com-

missie. Om deze commissie qua Ie
dental weer op peil te krijgen gaat
het bestuur "de boer" op. Hank
Rietman: "De gemeenschap wordt
benaderd met de vraag of er men-
sen zijn die in de commissie zit-
ting willen nemen. Het is namelijk

net zoals bij veel andere verenigin-
gen dikwijls een probleem om
mensen te vinden, maar ik heb er,
de gemeenschap in Wichmond en
Vierakker kennende alle vertrou-
wen in dat het ons lukt" zo sprak

GGD informeert rokers met
goede voornemens voor 2004
Het Infopunt Stoppen met Ro-
ken van de GGD Regio Steden-
driehoek informeert rokers
die willen stoppen met roken
middels een infopakket.

Het Infopunt heeft vanaf l decem-
ber 2003 al ruim 100 infopakket-
ten verstuurd naar mensen die
willen stoppen met roken. Dit inf-
opakket bevat verschillende fol-
ders over waarom het belangrijk is
om te stoppen met roken en welke
verschillende ondersteuningsme
thoden er zijn. Daarnaast ontvan-
gen deze mensen ook een lijst met
verschillende instanties uit de re
gio Stedendriehoek die ondersteu-
ning of begeleiding kunnen bie
den bij het stoppen met roken.

Stivoro, voor een rookvrije toe-
komst, meldt dat ruim 950.000
mensen bij de jaarwisseling ge-
stopt zijn met roken. Ook scoort
stoppen met roken hoog wanneer
gekeken wordt naar de goede voor-
nemens voor het jaar 2004. Wan-
neer u besluit om ondersteuning
te zoeken bij uw stoppoging of u
wil stoppen met roken, dan kunt u
contact opnemen met de GGD Re

gio Stedendriehoek. De GGD heeft
de ondersteuningsmogelijkheden
om te stoppen met roken in de regio
Stedendriehoek in kaart gebracht.
Het infopakket over stoppen met
roken kunt u aanvragen bij de
GGD Regio Stedendriehoek, tele
foon (0570) 664 664 of via de websi-
te www.ggdstedendriehoek.nl

Uit onderzoek is gebleken dat stop-
pen met roken met behulp van
een ondersteuningsmethode op
de langere termijn vaak veel suc-
cesvoller is dan wanneer men 'al-
leen' stopt met roken.

Hoewel alom bekend is dat roken
slecht is voor de gezondheid,
steekt toch zo'n 35 procent van de
inwoners in de regio Stedendrie
hoek met regelmaat een sigaret
op. Dit percentage komt overeen
met het landelijk gemiddelde.

Het infopunt van de GGD sluit aan
bij de landelijke campagne van St-
ivoro 'Nederland gaat door met
stoppen' die mensen ertoe wil bewe
gen te stoppen met roken en hen
hierbij ook kan ondersteunen www.
nederlandgaatdoormetstoppen.nl

Biej ons in
d'n Achterhook
Tine van 't Hagendiek kek nog 's goed. Jao, dit was net zo'n
fruitbeksken as den ze gistren van eur vriendinne had ekregen.
Ok toovallig, of ok weer neet. 't Kwam uut dezelfde winkel
zaog ze wel. Den van vandage kreeg ze veur 'bewezen diensten'
zoat ze dat nuumt van 'n domeneer.

Den was kots biej eur op bezimk ewes umme eur wat op te
beurn in dit donkere jaorgetiede. Ze sukkeln nogal met eur
gezondheid, volle las van de rimmetiek en hele dage piene.
Dan woj wel 's een betjen zwaormoedig en ko-j bes een betjen
belangstelling gebruukn. En de domeneer was een fijne be-
gripvolle man die eur wat op kon beurn. Maor wat ze neet wis:
den domeneer had las van suukerziekte.

En schienbaor had hee zich den dag neet goed an de millesienen
eholn. Want hee was daor biej eur an taofel in mekare ezakt,
helemaols buutn westen. Met de grootste moeite had ze zien
agenda vanonder zien hande weg konnen trekken en zuuken
daor zien telefoonno in op.Toen had Tine zien vrouw opebeld.
Die was buutn aosem an kommen vlechten. Die wis wat t'r an
de hand was en zo was 'n domeneer weer gauw op-ekalefaterd.

Vandaor dit fruitbeksken. Now had ze twee dezelfden. Maor
wacht 's. Daor kon ze d'r mooi ene van an eur werkster geven
met de kasdage. Ze mos al genog krabben umme in december
rond te kommen. Dat was jao zo'n dure maond. Zo gezeg, zo
gedaon. De werkster nom 't fruitbeksken dankbaor an en nom
't met nao huus.

Een paar dage later kwam ze onvewachs weer langs. Jao zie,
d'r had een tientjen onder in 't fruitbeksken eleagen. Tine wis
zo gauw neet wat ze zeggen mos. Dat was natuurlijk dat beksken
van 'n domeneer ewes. Ze hing een onsamenhangend verhaal
op van eur zoon die dat daor wel in zol hemmen eleg. De werk-
ster, een nogal haostig type luustren maor half nao 't gestuntel
van Tine en was al gauw weer weg.

Maor Tine van "t Hagendiek was t'r nog neet tevreane met, die
lei d'r nog nachten van wakker. Wat zol eur werkster, of in
moderne taaljnterieurverzorgster, wel denken. Maor die dach
schienbaor niks want die hef t'r nooit weer oaver epraot. 'n
Domeneer wel, die kwam vraogen of ze 't tientjen ok wel evonnen
had. Schienbaor was e bange dat 't tientjen met 't leuge beksken
in de container was ekommen. Maor dat was dus neet 't geval,
biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

www.contact.nl
Raad Van Kerken Vorden
Onder de naam KERKBALANS
doen zeven kerken sinds 1973
jaarlijks in de maand januari
gezamenlijk een beroep op
hun leden voor een financiële
bijdrage.

Dit jaar wordt deze actie gehou-
den onder het motto: "KOERS-
VAST".
De kerk is ervoor bedoeld een
Godshuis te zijn, waar een ieder
die daar behoefte aan heeft Gods
aanwezigheid kan ervaren en
daar kan deelnemen aan zijn ge
meenschap van gelovigen.
Want daar ben je kerk voor: sa-
men vieren sterkt je geloof in het
dagelijkse leven.
Vanuit die gemeenschap wil de
kerk een levend middelpunt zijn
van waaruit christenen kunnen
deelhebben aan de goedheid van
God.

De bestuurders van de diverse
kerken kunnen er niet om heen
dat je zonder geld deze doelen
niet kunt verwezenlijken. Een
kerk moet "in stand en overeind"

gehouden worden en dat doen
we met elkaar. Al eeuwen lang
staan kerkleden een deel van
hun inkomen af om daarmee het
kerkgebouw als ook de bediena-
ren als dominee, pastoor en kos-
ter en overige activiteiten te kun-
nen betalen. Ondanks het vele -
onbetaalde en onbetaalbare vrij-
willigerswerk staan de kerken
voor steeds meer toenemende
lasten.

Daarom doen wij ook dit jaar
weer een hernieuwd beroep op u
onder het motto KOERSVAST.
Koersen op je geloof brengt met
zich mee dat je ook naar vermo-
gen geeft aan jouw kerk. Jullie
bijdragen maken het de kerken
mogelijk om op koers te blijven.
Elke kerk doet op haar eigen ma-
nier een beroep op haar leden.
Wij hopen dat ieder daar ook zijn
eigen en gepast antwoord op
geeft.

Van harte aanbevolen.

Raad van Kerken.



Gezellige Nieuwjaarsreceptie
gemeentebestuur Vorden olitie varia GROEP VORDEN

De heer en mevrouw Harmsen.

"Voor ons als jury geen eenvou-
dige taak de winnaar aan te wij-
zen. Het waren immers alle-
maal "kanjers". Uiteindelijk
toch een unaniem oordeel,
Geurt Harmsen is gekozen tot
vrijwilliger van het jaar. Ik
hoop dat deze uitverkiezing
een stimulans is voor de vele an-
dere vrijwilligers in Vorden.
Waar zouden we zijn zonder
vrijwilligers?", zo sprak jury-
voorzitter Jan Tijssen, de man
die vorig jaar de titel "vrijwilli-
ger van het jaar 2002" in de
wacht sleepte en die vorige
week maandag in het Dorps-
centrum, tijdens de receptie
van het gemeentebestuur, de
naam van zijn opvolger bekend
maakte! De jury bestond uit
Wim Wichers, Jan Tijssen, Ria
van Vleuten en Erna Roeterd-
ink.

Wethouder Wim Wichers had een
rekensommetje gemaakt en
kwam tot de conclusie dat er in
Vorden in totaal zo'n duizend vrij-
willigers actief zijn. "Dat is 10-15
procent van de bevolking. Veelal
wordt erop gewezen dat het bijna
allemaal "ouderen" zijn die vrij-
willigerswerk doen. Dat is niet hè
lemaal waar, want ik heb tijdens
de receptie deze avond gelukkig
heel veel jongeren gezien die zich
daar ook mee bezig houden", zo
sprak hij. Alle genomineerden te
weten Geurt Harmsen, Dien Schot,
Pieter Kramer, Gerrit Brummel-
man en Ria Klein Kranenbarg kre-
gen uit zijn handen namens het
gemeentebestuur bloemen en een
dinerbon aangeboden. "Daarvoor
hebben we wel het reglement
moeten aanpassen", zo grapte Wi-
chers.
Winnaar Geurt Harmsen kreeg bo-

vendien een geldbedrag van 250
euro en een oorkonde aangebo-
den.

Wim Wichers vertelde tijdens de-
ze geanimeerde receptie die muzi-
kaal werd opgeluisterd door het
"Boulevard Jazz Quartet", dat het
college van B&W onlangs besloten
heeft dat er eigenlijk voor alle vrij-
willigers in de gemeente Vorden
"iets" gedaan zou moeten worden.
"Dat willen we eind van dit jaar
doen wanneer de vrijwilliger van
het jaar 2004 bekend zal worden
gemaakt. De laatste "vrijwilliger
van Vorden" want per l januari
2005 wordt zoals bekend Vorden
"opgenomen" in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst. Dus tijdens
deze laatste verkiezing een feest,
waarvoor alle vrijwilligers in Vor-
den worden uitgenodigd", aldus
wethouder Wim Wichers.

Lang zal je leven!?
Al 850.OOO mensen met diabettsl

Een lang en gezond leven, dat wil iedereen wel.
Maar iedereen kan diabetes krijgen, jij ook. Steun daarom
het Diabetes Fonds in de strijd tegen deze 'stille epidemie'
en investeer in een gezonde toekomst voor iedereen.

Word nu donateur en oei 033 462 20 55 afgeef aan de collectant.

Levensverwachting weten?
Check www.langzaljeleven.nl en win!

giro 5766
t.n. v. Diabetes Fonds, Amersfoort é^,_

Geef aan diabetes en geef om jezelf j£

Woensdag 31 december
Er werd op diverse locaties op het
gebruik van alcohol gecontro-
leerd. Een 31-tal bestuurders heb-
ben geblazen, geen van hen had te
veel gedronken.
Oudejaarsnacht is rustig verlopen.
Er werden twee vernielingen ge
constateerd. Een verkeersbord aan
Het Hoge werd vernield en er werd
een prullenbak vernield.

Vrijdag 2 januari
Aan de Galgengoorweg vond een
ongeval plaats. Een bestuurder van
een personenauto zag in de berm
twee reeën staan. Een van de reeën
liep plotseling de rijbaan op. De be-
stuurder kon een aanrijding niet
voorkomen en botste tegen de ree
aan. De ree was zodanig gewond
dat deze later werd afgeschoten
door een jachtopziener.
Aan de Enkweg werden een tweet-
al vernielingen gepleegd. De bui-
tenspiegel van een personenauto
werd vernield en een container
werd vernield.

Maandag 5 januari
Aan de Stationsweg werd ingebro-
ken in een bestelbus. De achterruit
werd verwijderd en er werd ge
reedschap weggenbomen.
Aan Het Kerspel werd ook een in-
braak gepleegd. Hier werd een por-
tier van een personenauto openge
broken en de radio-cd-speler werd
weggenomen.

Dinsdag 6 januari
Op de Ruurloseweg vond een aan-
rijding met een ree plaats. De ree
stak plotseling de rijbaan over. Een
bestuurder kon de ree niet ontwij-

ken. Een jachtopziener heeft het
gewonde dier afgeschoten.
Op de Horsterkamp werd met be
hulp van een radarauto een snel-
heidscontrole gehouden. Er pas-
seerden tussen 14.00 en 18.00 uur
1401 voertuigen waarvan 162 be
stuurders te hard reden. Zij kun-
nen een acceptgiro tegemoet zien.
De hoogst gemeten snelheid was
81 km/u waar 50 km/u is toege
staan.

Dinsdag 8 januari
Tijdens een verkeerscontrole wer-
den divese overtredingen gecon-
stateerd. Er werd 3 procesverbaal
opgemaakt voor het niet dragen
van een gordel, 6x voor het niet
voeren van verlichting en 4x voor
het voeren van mistverlichting.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van l december
Gevonden:
- sleutels aan gele hanger
- portemonnee, grijs stof met ro-

de letters met inhoud, twee sleu-
telhangers met foto

- fietssleutel

Verloren:
- kentekenplaat
- wieldop - Volkswagen Polo
- 2x portemonnee, allebei bruin
- Dart-pijlen, 2 setjes
- Sleutelbos, rode kaart aan han-

ger
- Sleutel, muntenhanger

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur. Het algeme
ne telefoonnummer is: 0900-8844.

G E N D A V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Country-
line dancing les. Slankklup cur-
sus.
ledere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

JANUARI:
14 EHBO Vorden Herhalingslessen.
14 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
14 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
15 Bejaardenkring Dorpscentrum.
15 Klootschieten bij de Vordense

Pan.

19 Bridgeclub Vorden in 't Stam-
perrje.

21 Bridgeclub BZR in't Stamperrje.
21 HVG Dorp Jaarvergadering.
21 Handwerkmiddag/kraamverkoop

Welfare. Rode Kruis de Wehme.
21 HVG Wichmond Ledenjaarver-

gadering. %
21 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
22 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 ANBO goedkope rijbewijskeu-

ring t.b.v. 70-plussers in woon-
en zorgcentrum 'De Wehme',
Nieuwstad 32 te Vorden.

26 Bridgeclub Vorden in 't Stam-
perrje.

27 Passage Chr. Vrouwenvereni-
ging. Thuiszorg Sensire.

28 EHBO Vorden Herhalingslessen.
28 ANBO klootschieten bij de Klei- >

ne Steege.
28 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
28 Seniorensoos Vierakker/Wich-

mond, 's middags Nieuwjaars-
borrel met daarna bingo in het
St. Ludgerusgebouw in Vierak-
ker.

29 Klootschieten bij de Vordense
Pan.

29 PCOB jaarvergadering met ver-
rassing en koffietafel in 't
Stampertje.

Vakanties met het Reumafonds iReumafonds
"̂ Sterk in beweging

Het Reumafonds organiseert al
45 jaar onbezorgde vakanties
voor mensen met reuma. Ook
heeft het Reumafonds een eigen
hotel en bungalowpark
Groot Stokken op de Veluwe:
T 038 • 447 24 oo

U kunt de vakantiegids

Reizen 2004 bestellen via

onze afdeling Reizen:

T 020 -589 64 85



SUPER DE BOER Grotenhuys
steekt Dames 2 in nieuw tenue

Praxis Lochem in de prijzen

Sponsor SUPER DE BOER Gro-
tenhuys heeft het 2e dames
team van de volleybalverening
Pelgrum Makelaars/DASH in
nieuwe shirts en broekjes gesto-
ken.

Wilbert Grotenhuys/ SUPER DE
BOER is al een aantal jaar team-
sponsor van volleybalvereniging
DASH. Dames 2 komt uit in de pro-
motieklasse regio Oost van de Ne
vobo (evenals Dames 1).

A.s zaterdag 17 januari speelt Da-
mes 2 weer de Ie wedstrijd van de
2e helft van de competitie en wel
een streekderby tegen DVO om
15.00 uur in sporthal 't Jebbink te
Vorden.

Staand v.l.n.r.: Carlo Schutten(trainer/coach), Tineke Elbrink, Susan Rexwinkel, Ilse Limpers, Elly Nijenhuis, Die-
wertje Pelgrum, Wilbert Grotenhuys (sponsor).
Zittend v.l.n.r.: Lisette Eskes, Marieke Coppiens, Joyce Wentink, op foto ontbreekt Regina Leferink.

Vrijwilligerswerk doe je ook voor jezelf:

Ontdek je tweede ik
Iedereen in Nederland heeft wel
een idee wat vrijwilligerswerk
is, en iedereen heeft hier ook
wel een positief beeld van.
"Heel zinvol werk. Maar niks
voor mij, meer iets voor ande-
ren". Hoor je vaak. Daar denkt
SIRE anders over. Er zijn veel
vrijwilligers in Nederland,
maar er zijn er ook heel veel no-
dig. En vrijwilligerswerk doe je
niet alleen voor anderen, maar
ook voor jezelf!

Vrijwilligerswerk geeft je namelijk
de mogelijkheid om -naast je dage
lijkse werkzaamheden- jezelf op
andere gebieden te ontwikkelen.
Op gebieden die je ook leuk vindt
om te doen. Die je inspireren. Die
passies in je losmaken. Die je vol-
doening geven.

Maar vrijwilligerswerk biedt je ook
de uitdaging van het onbekende.
Het avontuur. De kans om echt het
verschil uit te maken. Of mis-
schien wel een opstap tot een nieu-
we carrière. Elke motivatie is de
juiste motivatie. SIRE wil iedereen
uitdagen om hierover na te den-
ken en hun tweede ik te ontdek-
ken, op de speciale website:

www.vrijwilligerswerk.nl
CAMPAGNE
SIRE (Stichting Ideële Reclame) is
een onafhankelijke stichting die
onderwerpen die voor de samenle-
ving belangrijk zijn, aan de orde
stelt. Vrijwilligerswerk is voor heel
Nederland van groot belang, en
vrijwilligers vind je overal. Sport,
welzijn, jeugd- en jongerenwerk
en de zorgsector zijn allemaal af-
hankelijk van vrijwilligerswerk.
Het wordt echter steeds moeilijker
om vrijwilligers te vinden. Het is
dan ook al de tweede keer dat SIRE
campagne voert over dit onder-
werp.
Aan de campagne is door alle be-
trokkenen belangeloos meege-
werkt. Het reclamebureau, de pro-
ductiemaatschappij, de fotograaf,
de regisseur, televisie en radiozen-
ders, kranten en tijdschriften, ie
dereen werkt voor niets mee aan
de SIRE campagne.
De campagne bestaat uit televisie
commercials, radiocommercials,
advertenties in magazines en
kranten en allerlei overige midde
len zoals posters op scholen, ban-
ners op websites en freecards in
uitgaansgelegenheden. In al deze
uitingen wordt verwezen naar een

speciaal ontwikkelde campagnesi-
te: www.vrijwilligerswerk.nl
Hier kunnen geïnteresseerden de
'Ontdek je tweede ik-test' doen.
Door vragen in te vullen over hun
interesses kunnen ze ontdekken
wie hun tweede ik is. Vervolgens
kunnen ze op zoek gaan naar een
passende vacature. Misschien leuk
om zelf ook eens op de site te gaan
kijken.
Bij de ontwikkeling van deze cam-
pagne heeft SIRE samengewerkt
met twee landelijke organisaties
voor het vrijwilligerswerk: NOV en
Civiq. Vereniging NOV is het bran-
chenetwerk van vrijwilligersorga-
nisaties in Nederland. CIVIQjs het
kenniscentrum en adviesbureau
voor vrijwillige inzet in Nederland.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over vrijwilli-
gerswerk, dan kunt u natuurlijk
kijken op www.vrijwilligerswerk.nl
Kan men geen gebruik maken van
internet, dan kan menbellen met
0900-8998600. U wordt dan auto-
matisch doorgeschakeld naar een
vrijwilligerscentrale in uw regio.
Meer informatie over de campag-
ne en over SIRE vindt u op de web-
site www.sire.nl

Gymwedstrijd Rayon
'de Hanzestreek'
in 't Hooge Wessel
Op zaterdagochtend 17 januari
zullen voor 6 en 7 jarigen wed-
strijden georganiseerd worden in
de sporthal in Steenderen. Dit
gebeurt door DOG Baak en de
SGV Steenderen voor het rayon de
Hanzestreek. De kinderen van
R.G.V. Ruurlo, Achilles Hengelo,
S.V. Harfsen, G.V. Veldhoek, W.S.W
Warnsveld, D.I.O. Keyenborg, Sparta
Vorden, D.O.S. Barchem, en de eigen
verenigingen uit Baak en Steende
ren zullen daar hun beste beentje

voorzetten. De Ouders, groot-
ouders en andere belangstellenden
kunnen de kinderen aanmoedigen.
Iedereen is van harte welkom.

Kairosavond met
als thema Tarot
Op 20 januari a.s. organiseert Kai-
ros een open spirituele avond bij
Pillen 't Zwaantje in het Zwane
wiek, Zieuwentseweg l in Lichten-
voorde. Op deze avond komt Elly
Spronk en zij geeft een uitleg over
Tarotkaarten, hoe ze gebruikt wor-
den en wat ze betekenen. Bij bin-
nenkomst mag iedereen een kaart

trekken en na de pauze zal ze een
persoonlijke uitleg daarover ge
ven. Verder zal deze avond in het
licht staan van Stichting Relief en
UNIP, deze Nederlandse en Keny-
aanse organisaties hebben een pro-
ject in Nairobi, waar gewerkt
wordt aan persoonlijke ontwikke
ling.
De Kairosavond steunt dit project
door de opbrengst van de boeken-
stand aan hen te geven. Zoals altijd
kan men voor aanvang en in de
pauze kennis maken met Reiki,
Kristaltherapie, Tarot, magnetise
ren, NEI/NLP en Gestalttherapie en
APS (pijnbestrijdings-therapie). Zie
de advertentie voor meer informatie.

Praxis Lochem is 2de geworden
in de mysterie shopper onder-
zoek. Dit is een onderzoek dat
wordt gehouden onder alle 120
Praxis bouwmarkten.

Dit geldt dus voor de kleinste vesti-
ging van 1100 m2 tot de grootste
14.000 m2. Praxis Lochem heeft
een verkoop vloer oppervlak van
4000 m2. Er wordt gekeken naar
verschillende aspecten in 5 ver-
schillende hoofdgroepen.

DEZE GROEPEN ZIJN:
1. exterieur/interieur; 2. acties; 3.
presentatie/assortiment; 4. bezet-
ting ; 5. kassa afhandeling

Binnen deze groepen wordt er
gekeken na of de actie artikelen

aanwezig zijn, of ze goed te vinden
zijn. Of er voldoende medewerkers
aanwezig zijn en of deze goed te
herkennen zijn. Tevens worden er
verschillende vragen gesteld om
de kennis van zaken te testen. Ook
wordt er na de netheid gekeken
zoals ruime parkeerplaats en is dit
schoon. De winkel zit die er netjes
uit en is het toilet ook schoon.

Beide kassa wordt er artikelen ge
kocht en gekeken of er gevraagd
wordt naar aimiles en of er tijdig
een kassa bij wordt geopend zodat
de klant niet te lang hoeft te wach-
ten. In totaal wordt er beoordeeld

.op 72 verschillende punten. Dit
zijn een paar voorbeelden. Praxis,
Kwinkweerd 4 Lochem. Open op
maandag t/m vrijdag en zaterdag.

Ook Marokkaanse Berbers tegen halve prijzen

Stuntverkoop Perzische
en Oosterse tapijten
Vanaf 15 januari a.s. ligt er bij
Jos van den Hurk Wonen in
Lichtenvoorde een grote partij
Oosterse en Perzische tapijten
en een partij Marokkaanse Ber-
bers. Deze verkoop is exclusief
in deze regio.

Een belangrijke importeur van dit
soort tapijten had zijn magazijn te
vol en heeft daarom Peter Blokker
van Jos van den Hurk Wonen be-
naderd voor de verkoop hiervan.
Zo'n 400 tapijten worden hier af-
geleverd en mogen verkocht wor-
den tegen de helft van de werke-
lijke waarde. Alle tapijten worden
verkocht met certificaat van echt-
heid en origine. De importeur
staat hier samen met Jos van den
Hurk Wonen garant voor. „Er is
duidelijk nog steeds vraag naar dit
soort tapijten, maar het is tevens
een beperkte markt. Voor de

dichtstbijzijnde winkel moet u
toch al vele kilometers rijden. Dat
is een van de redenen waarom ik
besloten heb om gedurende twee
weken deze tapijten te verkopen.
Begin februari gaan de tapijten
weer terug naar de importeur en
dan stopt de verkoop bij ons", al-
dus Peter Blokker. „Wie van plan
is een tapijt te kopen kan er het
beste wel snel bij zijn, want de
keus wordt beperkter naarmate er
meer verkocht is. Grotere tapijten
worden gratis thuisbezorgd of op
zicht gebracht.

Als u een tapijt gekocht heeft en
deze toch wilt ruilen, dan is dit
geen enkel probleem, mits u dit
wel doet tijdens deze actieweken.
Zelfs geld terug behoort tot de
mogelijkheden (ook gedurende de
actieweken)." Meer informatie
leest u in de advertentie.

voor het allerlaatste
plaatselijke nieuws kijkt u

•̂ w natuurlijk op

www.contact.nl

WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl



rada Sports

OPEN DAG STRADA SPORTS VORDEN
Zondag 18 januari 2004 organiseert Strada Sports
Vorden een Open Dag. Kom langs en profiteer van leuke
aanbiedingen! De gelegenheid om kennis te maken met
fitness in topvorm.

Tussen 10.00 en 1400 uur bent u van harte welkom om
kennis te maken met ons centrum, onze faciliteiten en
ons personeel.

Word lid op de Open Dag en betaal geen inschrijfgeld.
Daarnaast ontvang je ook een leuk presentje. Als je een
jaarabonnement afsluit krijg je ook nog een maand
gratis sporten cadeau!

Weet je niet precies wat spinning inhoudt? Geen nood!
Kom en ervaar het tijdens onze demonstraties. Om 10.00
en 11.00 uur kunt u onze spinning-demomstratie
bekijken. Bent u daarna nog niet overtuigd? Geef u dan
op voor een gratis proefles.

Tot ziens bij de Open Dag van Strada Sports Vorden!

Strada Sports Kouwenaarspad 18, 8172 EA Vaasen, T 0578 56 00 60, F 0578 56 07 87

Strada Sports Burg. Galleestraat 67a, 7251 EA Vorden, T 0575 55 40 91, F 0575 55 40 97

www.stradasports.nl

SHOW
Een vertrouwde traktor, een nieuwe naam en een nieuwe kleur.
Een goede reden om een show te houden op:

donderdag 15 januari
van 10.00 uur tot 22.00 uur
vrijdag 16 januari
van 10.00 uur tot 22.00 uur
zaterdag 17 januari
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Te zien zullen zijn diverse Claas traktoren, machines voor landbouw,
tuin- en parkmachines, stalinrichting e.d.

U bent van harte uitgenodigd

Landbouwmechanisatie- en konstruktiebedrijf

Fa. Wensink
Haarweg 3, 7261 LE Ruurlo • Tel. (0573) 45 12 48

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft.

Weevers Net

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

Weevers

e cyclo cross
kasteel Vorden

www.rtwierakkerwichmond.nl

revanche
zondag 18 januari

Programma:
1 0.30 uur Nieuwelingen / Vrouwen / Junior-

vrouwen / Nieuweling-meisjes
1 0.32 uur Vrouwen , ,f- .....
11.30 uur Masters
1 2.30 uur Amateurs
13.30 uur Junioren
1 4.30 uur 1 ronde, 1 start voor jongens en meisjes 6 t/m 12 jr. uit

Vorden en omgeving
15.00 uur Elite / Beloften

Sfeervolle omgeving - overzichtelijk parcours -
gezellige muziek - heerlijke winter hap

Info of aanmelden
Rudi Peters: 0575
voor de start!

Sponsoren:

voor de meisjes en jongens van 6 tot 12 jr. bij
441678. Inschrijven is mogelijk tot een half uur

Gildenweg 1, Zelhem
Tel. 0314 - 62 36 58

Indoor Sport Vorde SCHEPPER KEUKENS^)
J Rabobank

Graafschap-West

Overweg 16 - 7251 JS Vorden
Tel: OS7S.S53433 - Fax: 0575.55434*

ndoor-jport.nl

Peters



GEGARANDEERD

ERGENS
OEDKOPER

Kipfilet
KiloJ Î?

499
BESTSELLER l

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Spaanse wijn
Sendas del Rey
Fles 75 cl. 3.99

2 halen
1 betalen

l GEGARANDEERD

NERGENS

Grote
Bloemkool
Per stuk

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

. //„
PLUS Us
Diverse smaken
Bak 1 liter

) O U W E
G B E R T S

Douwe Egbcrts
Koffie Aroma rood

Grove of snelfiltermailing
Pak 500 gram 2.49

2 pakken

9832

Unox
Chicken Tonight

Diverse smaKen
Pot 500 gram JU6T

Fyffes
Bananen

19

Pampers
Airsoft of Easy-Up

Diverse maten
Per pak 44^9"

1O299

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn herkenbaar aan het
garantiestempel:

Treft u Bestsellers elders in
dezelfde week voor een lagere
prijs aan? Het prijsverschil wordt
direct aan u terugbetaald.

LGEGA*ANOEEIIO\

NERGENS>
GOEDKOPER j

UiEGARANDEERD^V
SIERGENS
30EDKOPER

Uniekaas
Jonge kaas

Vers van net mes.
Aan het stuk

Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

99

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

PL
03/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 januari 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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