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John Bos, een kwart eeuw beheerder van het dorpscentrum

Een man met 'hart' voor de zaak!
G e m e e n t e V o r d e n

John Bos achter de computer

"Een goed lopend bedrijf', zo
omschreef Ria Aartsen onlangs
in "Contact" het dorpscentrum,
dat inmiddels het 25 jarig be-
staan al achter de rug heeft.
Geen officieel "gedoe" maar een
hapje en een drankje voor de
verenigingen die al die jaren ge-
bruik maken van het dorpscen-
tram. En spreek je over een
goed lopend bedrijf dan moet
daarbij in één adem de naam
van beheerder John Bos ge-
noemd worden. Sinds de ope-
ning van het dorpscentrum (l
april 1978) zwaait hij de scepter.

Op eigen verzoek geen officiële re-
ceptie tijdens zijn 25 jarig jubi-
leum. "Ik hou niet zo van recep-
ties, waarbij mensen zich ver-
plicht voelen om je een handje te
komen geven", zo zegt hij. ( Veel
gebruikers van het dorpscentrum
denken daar overigens anders
over, want John Bos staat bekend
als een sociaal voelend iemand die
altijd klaar staat om je te helpen,
te adviseren e.d.)

Als je met hem praat over een
"kwart eeuw beheerder" dan komt
tijdens het gesprek telkens de
naam van zijn vrouw Hullie op de
proppen. "De mensen hebben
geen idee wat ook zij allemaal
voor het dorpscentrum doet.
Neem alleen al de talrijke telefoon-
tjes die ze afhandelt. Ook zij heeft
eigenlijk al 25 jaar in het dorps-
centrum gewerkt. Ik heb wel eens
het idee dat de inbreng van mijn
vrouw onderschat wordt", zo zegt
John Bos, die daarbij wijst op een
nare gebeurtenis in zijn leven,
waardoor hij maanden uit de rou-
latie was en waarbij meer dan ooit
zijn vrouw een grote steun en toe-
verlaat was. Daarnaast wordt John
Bos geassisteerd door zijn collega
Boudewijn Kortbooijer, met wie
hij het goed kan vinden.

PLANNING
We spreken John Bos "boven" in
zijn kantoor. Hij zit achter de com-

puter. Terwijl hij met één oogop-
slag de videocamera in de gaten
houdt, waardoor hij precies kan
zien wat er zowel voor het dorps-
centrum als in het dorpscentrum
gebeurt, wordt het gesprek een
paar keer door de telefoon onder-
broken. "Op donderdag 29 januari
tussen 15.30 en 17.30 uur, zegt U?
Dat kan, U kunt dan in de " Del-
denzaal " terecht", zo zegt John,
terwijl hij de afspraak in de P.C.
vast legt.

"Daar ben ik zo'n drie dagen in de
week mee bezig, planning, boek-
houding, administratie, waaron-
der ook wat secretariaatswerk-
zaamheden behoren. Hartstikke
leuk om te doen. Daarbij komt als
beheerder het "keukenwerk" bij.
Deze week veel hapjes klaar moe-
ten maken voor onder meer de ver-
enigingen die hier een nieuwjaars-
bijeenkomst hebben. Exclusief "t
Stampertje" en de grote zaal zijn
er nog acht vertrekken waar regel-
matig wat te doen is", zo zegt Bos
die deze week in feite behoorlijk in
"overtreding" is. Als we met hem
de uren doornemen, dan komt hij
aan een werkweek van pakweg 65
tot 70 uren. Dagen van soms wel
13 uur!

" Och, zo relativeert John, dat ge-
beurt nu eenmaal bij dit vak. Er
zijn altijd wel extreme weken bij",
zo zegt hij. Eigenlijk moet hij het
wat kalmer aandoen en dat voor-
nemen heeft hij ook wel, maar
lukt niet altijd. John Bos heeft in
2003 op privé gebied nogal wat
voor de kiezen gehad. John over
deze periode: " Ik heb vorig jaar
maart een hartinfarct gehad. Ik
ben iemand die alles tot in de pun-
tjes geregeld wil hebben. Alles
"strak" verzorgt. En dat geeft in
het vak van beheerder soms wel
eens wat stress.

HARTINFARCT
Ik had al wel eens wat pijn in de
borst gevoeld. Dan zei ik tegen mij-
zelf, maak je daar toch niet zo

druk om, laat ik mij toch niet zo
aanstellen. Ik weet het nog goed,
ik was aan het dweilen, opeens
weer pijn in de borst. Toch maar
eens tijd om de dokter te raadple-
gen. Je hebt een hartinfarct gehad,
zo luidde de diagnose. Dan schrik
je wel even. Het gekke was, ik had
daar nooit rekening mee gehou-
den, terwijl ik toch echt wel wist
wat een infarct is. Ik heb vroeger
namelijk vier jaar als chauffeur op
een ambulance gewerkt en dan zie
je de symptomen wel. Je denkt er
niet aan dat het jezelf ook kan
overkomen. Dus toch!

Eerst wat medicijnen gehad. Vijf
maand later, september jongstle-
den, ben ik gedotterd. Momenteel
ben ik weer volop aan het werk Ik
zei het straks al, in al die maanden
veel steun van mijn vrouw gehad".
John Bos hanteert de leuze "mijn
werk is mijn hobby". Hij praat met
heel veel respect over Nel Sikkens,
de vrouw die tot vorig jaar voorzit-
ter was van het dorpscentrum.

"Een pracht mens waarmee ik zeer
goed kon overleggen. Ik ben zelf
een man van het overleg. Eigenlijk
wist ik precies wat het bestuur
dacht", zo formuleert John.
Hij denkt nog met weemoed terug
aan de tijden dat hier in het dorps-
centrum optredens waren van de
band "Normaal", " Chris Barbers
Jazzband". Een optreden van Kitty
Jansen en André v.d. Heuvel. " Een
dag voor het gebeuren kwam er
een grote truck met oplegger voor-
rijden met daarin de attributen
die voor de voorstelling nodig wa-
ren. Het was hartstikke koud,
twintig graden onder nul. De
chauffeur moest in de truck sla-
pen. Tachtig man publiek in de
zaal. Kon natuurlijk nooit uit.
Maar hoe ging dat in die tijd, der-
gelijke programma's werden door
de overheid flink gesubsidieerd",
zo zegt John.

VERENIGINGSLEVEN
Een belangrijk onderdeel die bij

John zijn taak hoort, even met de
mensen een praatje maken. "Heeft
natuurlijk wel weer als nadeel dat
er dan weer "werk" ingehaald
moet worden. Wat mij momenteel
wel zorgen baart, het teruglopen
van het verenigingsleven. Het Vor-
dens Dameskoor is opgeheven, de
volksdansgroep WIK bestaat niet
meer. Geen goeie zaak. Toen ik
destijds vanuit Nieuw Buinen naar
Vorden kwam, (toen ik solliciteerde
wist ik echt niet waar Vorden lag),
werd ik getroffen door het dorp.
Een echt plattelandsdorp dat een
bepaalde rust uitstraalde. Thans is
het "gemoedelijke" wat verdwe-
nen. En wat mij erg stoort, sommi-
ge mensen komen het dorpscen-
trum binnen en zeggen elkaar niet
eens goedendag. Daar kan ik echt
niet tegen. Eigenlijk zouden men-
sen die zich vanuit een andere
plaats in Vorden vestigen, een cur-
sus moeten volgen. Een cursus in
de trant van " elkaar goedendag
zeggen". Het zou er heel wat vrien-
delijker op worden".

Los van deze kritische noot, con-
stateert John Bos dat hij zich al die
jaren uitstekend in Vorden heeft

rui
repareren?
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thuis gevoeld. In de toekomst na
zijn pensioen weer terug naar het
"hoge noorden"? ( John was voor
zijn komst naar Vorden, beheerder
in een dorpshuis in Nieuw Buinen)
John: " Ik zou best weer terug wil-
len, maar ik denk dat mijn vrouw
liever hier blijft. Bovendien wonen
onze kinderen hier".
Het echtpaar Bos heeft drie doch-
ters, Marjan, Gea en Mieke en twee
kleinkinderen Joran en Merel.
John mag in zijn vrije tijd graag
hardlopen en fietsen en dan met
name op de racefiets naar de staca-
ravan in Loenen, om daar weer
"bij te tanken". Wat ik soms wel
mis, het fietsen boven in Gronin-
gen met die felle harde wind op de
kop"!

Contact niet ontvangen?
Klachtenlijn voor bezorging:

(0571)274058
NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENS T 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 januari 10.00 uur ds. LD. Horjus (Didam).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 januari 10.00 uur ds. C. Gros (Aalten);
19.00 uur ds. AA van der Spek (Enter).

R.K kerk Vorden
Zondag 25 januari 10.00 uur F. Hogenelst, Eucharistieviering m.m.v.
30+koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 januari 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. herenkoor.
Zondag 25januari 10.00 uur Woord/Cbrnmuniedienst ramv. dameskoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of 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
huisartsenpost 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw 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
24-25 januari PJ. Waart, Barchem, telefoon 0573-44 17 44. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

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 héle-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. PAAZ ma.
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 13.0C 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
Thuiszorgwinkel 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. 09006228724 (lokaal tarief).

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

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 Aartsen,
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-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 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 Brombergen' 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.
MaaltijcJver/.orging 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.
55 34 05.
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 hobDyruimte 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 zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.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) 4613 32.

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. Schriftel i jke 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.

• Een onvergetelijke vakan-
tie met Gea Voettochten.
Voor jong en oud: avontuurlijk
wandelen in het stille, romanti-
sche Natuurpark van Tsjech.
Bohemen. Kleine groepen met
begeleiding, www.voettoch-
ten.net of bel (0575) 45 17 18
0651254578.

• 2004 goede voornemens?
Slank af met Herbalife. Ge-
zonde voeding op natuurlijke
basis! 30 dagen niet goed geld
terug garantie. Nieske 06 543
26669.

• Gebruikt u al Aloë vera
producten? Jannie Nijkamp,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13
16 of 55 36 32.

• Workshop paneelschilde-
ren op mooie boerderij in
Ruurlo. Inl. Annette Geertsma,
tel.(0573)491756.

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.

• Tarot-cursus. Wie belang-
stelling heeft in het leren leg-
gen en gebruiken van Tarot-
kaarten: binnenkort start ik
weer met een cursus voor be-
ginners. De cursus bestaat uit
6 lessen van 2 uur per keer. In
deze lessen worden de bete-
kenissen van de kaarten uitge-
legd. Er is de mogelijkheid voor
een ochtend- of avondcursus.
Voor meer informatie of opga-
ve: Energetisch therapeute Jo-
ke Kempers, tel. (0575) 44 19
39, e-mail: jokekempers@ te-
Ie2.nl

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

• 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.

• Yoga in Vorden. Nieuwe
cursus 12 lessen €84,- vanaf
27 januari (di.avond) in Strada.
Tevens in Brummen, Groenlo,
Doetinchem. Inl. Theo de
Gans, tel. (0573) 44 11 38.

• „Deelverkoop" zaterdag 24
januari van 10.00 tot 15.00 uur.
Komvonderlaan 6 te Vorden.

• Gezocht: woonruimte door
dierenarts (v) met hond(je) (en
event. paard). Voor korte of
langere tijd. Tel. 06 51437721.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• Ik ben dringend op zoek
naar (zelfstandige) woonruim-
te. Hebt u die ruimte beschik-
baar? Schrijft u mij dan onder
W 51-1 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• Te huur gevraagd: schuur
(ex kippen- of veeschuur) voor
enkele klassieke auto's. Tel.
(0575) 52 25 65.

• Op zaterdag 14 februari be-
gint Hondenschool „Klein
Weetink" uit Velswijk weer
met de nieuwe cursussen. Ook
fly-ball en behendigheidsbaan.
Inlichtingen en/of opgave: Lu-
cia Mullink (0314) 62 23 61; Ap
Peters (0314) 64 14 36.

• Voor huisslachtingen: Kel-
derman Keijenborg, tel. (0314)
64 1855.

• Wie wil op de vrijdag, op
mijn dochter (2,5 jaar) en
zoon (10 maanden) passen?
Karin (0575) 55 43 64.

• Te koop: studiepiano merk
Rosenblatt, klassiek model,
glanzend zwart, met oefenpe-
daal. Prijs €1250,- (incl. kruk).
Tel. 55 42 84.

• Familieassistente. Wie wil
in ons bruisende gezin assiste-
ren met 4 kids, het huishou-
den, boodschappen en de
was? Uren en salaris in over-
leg. Graag bellen met (0575)
55 41 40.

• Te koop: mooie ezel en
merrie, 8 maanden oud. Tel.
(0575) 46 53 76.

Het plaatselijk

nieuws in

Weekblad Contact

verhoogt de waarde

van uw advertentie!

Lever nu uw
overtollige munten

van het
Wintercircus in bij

Super De Boer
Grotenhuys.

Maak kans
op een mooie prijs.

ETJ-Wïtgoedservice
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

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

SLANK - 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

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs!

Bij de Echte Groenteman Vorden
Geldig woensdag 21 januari t/m dinsdag 27 januari.

Vers gesneden...

koolraap
500 gram
Boeenbakgemak...

boer'nbakschotel

Lekkerrr!

Vordense salade
200 gram €

049
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?

DECORS/GA/
Decorsign wetnolutions & computers
Grocnlotmwg 48
7261 RN Ruurto
Potibus32
7260 AA Ruurto
T* 0673-454109
E-omt i

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
On-Site Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Intemetoplossingen

Nieuwe computer7

Vraag vrijblijvend ten offerte aan!
In Ruurto gratis geïnstalleerd'

mfo@decorsign.nl

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

De woonwinkel
van Warnsveld

•l

voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wi] ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Dagmenu's
21 jan. t/m 27 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 21 januari
selderijcrèmesoep / andijviestamppot met spekjes, ribbetjes en jus.

Donderdag 22 januari
tafelspitz met bieslooksaus, rösti aardappels en spinazie / aardbeien-
mousse met slagroom.

Vrijdag 23 januari
erwtensoep, roggebrood en spek / kaisserschmarrn met compote
(Sissi's recept!)

Maandag 26 januari gesloten.

Dinsdag 27 januari
wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Wendie en Thomas



Hoera, hier ben ik!

ROOS Ireen

Ik ben geboren op 13 januari 2004.

Mijn ouders en broertje zijn
Bert, Louise en Liam
Wagenvoort-van der Stelt

Riethuisweg 2
7251 RC Vorden

Wij rusten van 12.00 -15.00 uur.

Hieke

18 januari 2004.

Wim Bielderman, Monique Engberts en Rinske

Weppel 6

De zon heeft voor jou nooit mogen schijnen,
het was nog geen tijd om uit mama's buik te verdwijnen.
Wij hebben nooit met z'n vijven mogen zijn.
Daarom doet afscheid nemen zoveel pijn.
Opeens werd jouw zorgeloze leven verstoord,
maar lieve Raymon, in ons hart leef jij eeuwig voort.

Op 12 januari 2004 is tijdens zijn geboorte van ons
weggenomen onze lieve zoon en broertje

Raymon

Ronny en Marina Berentsen
Kayleigh, Michael

de Voornekamp 9
7251 VK Vorden

Wij hebben in besloten kring afscheid van Raymon
genomen.

Aan een lange wandeling is nu een einde gekomen.

Na een periode van afnemende gezondheid is toch
nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve zus,
schoonzus en tante

Geertruida Johanna
Jonkers-lmmink

tante Truus
weduwe van Leonardus Jonkers

op de leeftijd van 79 jaar.

Namens de: Familie Jonkers en
Familie Immink

Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend
personeel van „De Bundeling".

Ruurlo, 18 januari 2004.

Correspondentieadres:
Mieke Wijgerink
P. Potterstraat 11
7141 XK Groenlo

Wij willen Truus gedenken in de avondwake, die zal
worden gehouden op woensdag 21 januari om 19.00
uur in de parochiekerk St. Willibrordus, Groenlose-
weg te Ruurlo.

Daarna is er gelegenheid om afscheid van haar te ne-
men en het condoleanceregister te tekenen in „De
Sprankel", Domineesteeg 12 te Ruurlo.

De uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 22 januari
om 10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna de
crematieplechtigheid zal plaatshebben om 12.30 uur
in crematorium „Slangenburg", Nutselaer 4 te Doet-
inchem.

U kunt de familie condoleren na af-
loop van de crematieplechtigheid in
zaal De Luifel, Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

Helaas is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij onder-
vonden na het overlijden van mijn vrouw, onze moe-
der, schoonmoeder en Beppe

Wil Jeeninga-Stuivenberg

Daarom willen wij op deze wijze laten weten dat de vol-
le uitvaartdienst, de bloemen, de kaarten en de tele-
foontjes ons erg goed hebben gedaan.

Wij willen u hiervoor hartelijke danken.

Jip Jeeninga
kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 2004

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van onze
lieve vader en opa

Herman Hiddink

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

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te be-
danken, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Fam. Groot Wassink
Fam. Langelaar

Ruurlo, januari 2004

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

xoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'IX1 Mars' t.o. Woonboulevard Kijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / ()6 20247581

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

Financieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

-% ~r yx T** -w-v T^l ^PNfYRDF l1>| \J 1\±J Lj M

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

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

"Lekker toch,
Hongarjje in de EU?

Goulash is in feite een soep. Wat wij in Nederland
goulash (vleesstoofpot) noemen, heet in Hongarije

pörkölt (stoofvlees). Urenlang, al roerend berein in 'n
ketel boven houtvuur. Dan hebt u 't met onze panklare

en net zo lekkere goulash toch maar makkelijk.

Vleeswarenspecial

Schwarzwalder
100 gram

Keurslagerkoopje

gekruid gehakt
per kilo

Special

Limburgse
varkensoester
100 gram

Weekaanbieding

scharrelsalade
100 gram

Weekaanbieding

bieflappen
100 gram

1.89

400

€ 1250

89

15

5£1 Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)55 13 21
(0575) 55 22 87

2
c

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

DE MCLLE
Burg. Galleestraat 38 • Vorden

Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Apfelstrudel

J halen ^f betalen

Winterslofje

van € 6.75 voor €

Bauernbroodje
heerlijk gevuld met vijgen.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.



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.

Omleidingen op N316 in
Vorden. Hengelo en Ruurlo
door snoeiwerkzaamheden

Automobilisten uit Vorden, Doetin-
chem, Zelhem en Zutphen die ge-
bruik maken van de provinciale
weg N316 krijgen van maandag 26
t/m vrijdag 30 januari a.s. te maken
met omleidingen. In deze week
gaat de provincie Gelderland de
bomen langs de Kruisbergseweg,
Rondweg, Vordenseweg, Hengelose-
weg en Rondweg N316 in de ge-
meenten Hengelo (Gld.), Vorden en
Ruurlo snoeien. De omleiding staat
ter hoogte van de werkzaamheden
op borden aangegeven. Buslijn 51
van Syntus rijdt tussen Hengelo en
Vorden een alternatieve route.
Reizigers moeten rekenen op zo'n
10 minuten extra reistijd. Fietsers
hoeven geen rekening te houden
met de omleiding. Zij worden langs
de werkzaamheden geleid.

Lekker makkelijk:
aanvraagformulieren
op www.vorden.nl
Op de website van de gemeente
staan een groot aantal aanvraag-
formulieren (zie www.vorden.nl/
Gemeente/Aanvraagformulieren),
waarmee u producten en/of dien-
sten van de gemeente kunt aan-
vragen. Verschillende formulieren
kunt u elektronisch naar ons
toesturen, zodat u de gang naar
het gemeentehuis niet hoeft te
maken. Onder meer het aanvra-
gen van een collectevergunning,
standplaatsvergunning of een
ontheffing winkelopenstelling
kan nu direct vanuit huis. Andere
formulieren zijn zogenaamde pdf-
formulieren. Deze kunt u thuis
uitprinten en invullen en bij de
gemeente inleveren. Uw afspraak
bij de gemeente verloopt dan
sneller. Er staan pdf-formulieren
op de site voor bijvoorbeeld het
aanvragen van een bouwvergun-
ning, kapvergunning, uittreksel
burgerlijke stand of het door-
geven van een verhuizing. Over de
meeste producten/diensten waar
de formulieren betrekking op
hebben, vindt u in de Gemeente-
lijke Producten Catalogus op de
website een uitgebreide omschrij-
ving. Raadpleeg deze altijd eerst.

Nieuw

Sinds kort zijn weer enkele
nieuwe formulieren toegevoegd,
onder meer aanvraagformulieren
voor een kampeervergunning- en -
ontheffing, het plaatsen van een
tijdelijke reclameaanduiding en
het organiseren van kansspellen.

Lekker makkelijk: aanvraagformu-
lieren op www.vorden.nl. Neem
gauw eens een kijkje!

Alleen klein web in bakken
Vordense winkeliers
Klein wit- en bruingoed (web), zoals een koffiezetapparaat, weeg-
schaal, elektrische tandenborstel of broodrooster, hoort niet in de
grijze container, maar kunt u inleveren op verschillende plaatsen in
Vorden. Hiervoor staan bakken bij Super De Boer, kadoshop Sueters,
ijzerwarenbedrijf Barendsen en de Welkoop.

Wat u hier inlevert wordt gere-
cycled. Voor het recyclen betaalt
u via de milieuheffing die u
betaalt bij aanschaf van een
nieuw apparaat. Het klein web
dat u bij de winkeliers kunt
aanbieden, moet in een linnen
tas passen. Veel mensen bieden
het juiste afval aan, maar helaas
is gebleken dat ook (te) groot

De nieuwe Wet werk en bijstand. Werk staat voorop!

wit- en bruingoed in de bakken
verdwijnt (bijvoorbeeld
computers, beeldschermen en
koelkastjes). Dit is niet toege-
staan. Met groot web, waaronder
ook-wasmachines, vriezers en
fornuizen, kunt u terecht bij
kringloopbedrij f De Omloop op
de Hanzeweg 20 in Lochem of de
Skagerakstraat la in Zutphen,
tel. (0573) 25 13 90, van
maandag t/m vrijdag van 08.00
tot 13.00 uur. Zij kunnen het
tevens aan huis ophalen. Ook
kunt u ermee naar de regionale
afvalbrengpunten in Lochem en
Zutphen.

"Met de Wet werk en bijstand gaat het niet meer alleen om het verstre-
kken van uitkeringen. We zijn het er in Nederland over eens dat zelf-
redzaamheid belangrijk is en dat bijstand waar mogelijk tijdelijk moet
zijn. "Werk' staat in de nieuwe wet niet alleen om economische reden
voorop. Werk betekent meedoen in de samenleving en een betere toe-
komst. Werk betekent erbij horen. Dat moet voor iedereen bereikbaar
zijn." Dat zegt Mark Rutte, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, over de nieuwe wet

Vanaf l januari 2004 is er een
nieuwe bijstandswet: de Wet werk
en bijstand (WWB). Daarmee
verandert een aantal zaken op het
gebied van de bijstand en de
terugkeer op de arbeidsmarkt. De
belangrijkste veranderingen zijn:

In de loop van 2004

• Algemene sollicitatieplicht
Vanaf l januari 2004 geldt de
sollicitatieplicht in principe voor
iedereen met een bijstandsuitke-
ring. Alleen als er dringende rede-
nen zijn, kan de gemeente beslui-
ten dat u tijdelijk niet hoeft te
werken. Ook alleenstaande ouders
(ook met kinderen jonger dan vijf
jaar) moeten voortaan sollicite-
ren. De gemeente moet er wel re-
kening mee houden dat u het
werk moet combineren met de
zorg voor uw kinderen. Vindt u
dat er dringende redenen zijn
waardoor u tijdelijk zelf voor uw
kinderen moet zorgen, dan kunt
u dit aangeven. De gemeente
moet die wens meenemen bij de
beslissing of u moet werken of
tijdelijk niet hoeft te solliciteren.
Bent u 57,5 jaar of ouder, dan
moet u ook solliciteren. De ge-
meente moet wel bekijken of het
voor u mogelijk is om een baan te
vinden.

• Steun bij het zoeken naar werk
Als het niet lukt om op eigen
kracht werk te vinden, krijgt u
ondersteuning van de gemeente.
Voorbeelden daarvan zijn een sol-
licitatiecursus, een taalcursus,
een opleiding, een werkervarings-
plaats of een eenmalige premie.
De gemeente kan u ook gesubsi-
dieerd werk laten doen, zoals bij
de vroegere ID-banen. Maar het
einddoel is altijd ongesubsidieerd
werk.

• Algemeen geaccepteerd werk
Volgens de Wet werk en bijstand
moet u solliciteren naar 'algemeen
geaccepteerd werk', ofwel werk
dat door vrijwel iedereen als
normaal wordt gezien. U moet dus
ook banen aannemen die niet
aansluiten bij uw opleiding en
werkervaring.

• Niet nakomen van verplichtingen
De Wet werk en bijstand kent
maar één soort straf voor het niet
nakomen van verplichtingen: het
(tijdelijk) verlagen of stopzetten
van de uitkering. Daarmee
vervallen de boetes en maatrege-
len uit de Algemene bijstandswet.

Per direct

• Bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand voor
groepen mensen met een laag
inkomen ('categoriale bijzondere
bijstand') is per l januari 2004
afgeschaft. Onder de nieuwe wet
moet de gemeente per persoon
bekijken of iemand bijzondere
bijstand nodig heeft en in welke
vorm hij dat ontvangt. De moge-
lijkheid om categoriale bijzondere
bijstand te verlenen aan mensen
van 65 jaar en ouder blijft wel
gehandhaafd. Gemeenten mogen
ook groepsgewijs bijzondere
bijstand blijven verlenen voor de
kosten van een chronische ziekte
of handicap, tot de invoering van
het nieuwe zorgstelsel in 2006.

• Deeltijdwerk en een
bijstandsuitkering

De regel dat u inkomsten uit een
deeltijdbaan gedeeltelijk mag
behouden, wordt afgeschaft. Als u
eind 2003 nog in aanmerking
kwam voor gedeeltelijke
inkomstenvrijlating, wordt dit in
2004 in vier stappen afgebouwd.

Vanaf l januari 2004 is er een nieu-
we, beperkte regeling voor inkom-
sten uit een deeltijdbaan. Deze
nieuwe regeling geldt als de ge-
meente vindt dat uw deeltijdbaan u
helpt om uit de bijstand te komen.

• Langdurigheidstoeslag
Heeft u al lange tijd (meerdere
jaren) een bijstandsuitkering, dan
kunt u mogelijk een langdurig-
heidstoeslag ontvangen. Deze
toeslag is nieuw en geldt vanaf l
januari 2004. Om in aanmerking
te komen, moet u aan een aantal
voorwaarden voldoen.

Meer weten?

Algemene informatie over de Wet
werk en bijstand vindt u op de
website van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid: www.szw.nl en in de brochu-
re 'De nieuwe Wet werk en bij-
stand. Zo snel mogelijk aan het
werk'. Deze is verkrijgbaar bij de
sociale dienst van de gemeente.
Ook kunnen de medewerkers van
deze afdeling u vanzelfsprekend
vertellen over de nieuwe wet en de
gevolgen. Meer informatie vindt u
ook op www.vorden.nl/ plannen en
projecten.

Nieuw gemeentelijk beleid

De gemeente is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Wet werk
en bijstand. Hoe dit in Vorden
ingevuld gaat worden, wordt in de
loop van dit jaar duidelijk De
gemeente gaat samen met Hengelo,
Steenderen, Hummelo en Keppel
en Zelhem nieuw beleid maken. Dit
moet in ieder geval vóór l januari
2005 gereed zijn. Als dat nieuwe
beleid er is, gaat de nieuwe
sollicitatieplicht voor bestaande
bijstandsgerechtigden pas in.
De wijzigingen op het gebied van
bijzondere bijstand, inkomsten-
vrijlating en langdurigheidstoeslag
gelden per direct. Als u al een
bijstandsuitkering heeft, infor-
meert de sociale dienst u over de
manier waarop uw uitkering de
komende tijd wordt voortgezet.
Nieuwe aanvragen vallen direct
onder de nieuwe wet.
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De gemeenteraad vergadert
besluitvormend op donderdag
22 januari a.s. om 20.00 uur in
het gemeentehuis. U bent van
harte welkom deze openbare
vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
• Gemeenschappelijke regeling

veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland

• Wijziging gemeenschappelijke
regeling Regio Stedendriehoek

• Stand van zaken rond gemeen-
telijke herindeling Bronckhorst

• Verlenging aanwijzingsbesluit
Wïw met Stichting De Graafschap

• Plan van aanpak GGD
preventie zedendelicten

Hieronder zijn enkele
onderwerpen nader belicht:

Gemeenschappelijke regeling
veiligheidsregio Noord- en
Oost Gelderland
Burgemeester en wethouders
vragen de raad in te stemmen
met de gemeenschappelijke
regeling veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland.
De drie regio's Stedendrie-
hoek, Noordwest-Veluwe en
Achterhoek willen voor wat
betreft de brandweer en de
GHOR (Geneeskundige Hulp-
verlening bij Ongevallen en
Rampen) gaan fuseren in één
veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland. De brand-
weer en de GHOR gaan dan op
dezelfde schaal als de huidige
politieregio's functioneren.
Dit om de rampenbestrijding
te versterken.

Wijziging gemeenschappe-
lijke regeling Regio Steden-
driehoek
Een van de redenen om de
huidige regeling Regio Steden-
driehoek te wijzigen is de tot-
standkoming van de nieuwe
veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland. Op dit
moment hebben de regio's
Stedendriehoek, Noordwest-
Veluwe en Achterhoek nog (ei-
gen) bevoegdheden die straks
tot de nieuwe veiligheidsregio
gaan behoren, waaronder het
beheer van een Centrale Post
Ambulancevervoer met be-
voegdheden en het beheer van
de regionale brandweer met
bevoegdheden.

Plan van aanpak GGD
preventie zedendelicten
Een aantal kinderen in Vorden
heeft te maken gehad met
ernstige zedendelicten. Daar-
op heeft de gemeente verschil-
lende acties ondernomen om
de slachtoffers en andere
betrokkenen op te vangen en
verder te helpen. Daarnaast is
de hulp ingeroepen van de
GGD voor het opstellen van
een structureel, meersporig

en preventief plan ter voor-
koming van zedendelicten
tegen kinderen in de gemeen-
te. Het plan bevat onder meer
de invoering van specifieke
lesmethoden op scholen en de
uitvoering van een extra
preventief verpleegkundig
onderzoek op scholen. Burge-
meester en wethouders vragen
de raad hiervoor een extra
krediet beschikbaar te stellen
van € 11.000,-. Eerder was al
een krediet beschikbaar
gesteld van € 15.000,-.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uit-
zondering: u mag geen onder-
werp aan de orde stellen dat
op de agenda staat. U kunt u
uiterlijk woensdag tot 17.00
uur voor de raadsvergadering
aanmelden bij de griffier, de
heer G. Limpers, onder opgave
van het agendapunt waarover
u wilt spreken.

MILIEU
Ander websitenieuws:
vwvw.berkelmilieu.nl
in de lucht
Berkel Milieu in Zutphen, de
inzamelaar van het afval in de
gemeente Vorden, is sinds
kort met een gloednieuwe
website in de lucht. Op
www.berkelmilieu.nl kunt u van
alles vinden over afval in het
algemeen en hoe de inzameling
in Vorden is geregeld. Weet u
bijvoorbeeld niet meer wanneer

uw groene en/of grijze afval
wordt opgehaald, kijk dan eens
op deze site bij 'Hoe kom ik van
mijn afval af?'. U typt uw woon-
plaats, straat en de afvalsoort in
(restafval = grijze container) en u
krijgt een overzicht van de eerst
volgende data dat in uw straat
het betreffende afval wordt
opgehaald.

Praat mee over de landschapsvisie voor
het nieuwe provinciale Streekplan
De provincie gaat een nieuw
Streekplan opstellen. Dit is een
soort 'groot bestemmingsplan'
voor de hele provincie Gelder-
land, waaraan straks alle ge-
meentelijke plannen worden
getoetst. De provincie vindt het
belangrijk om bij het opstellen
van dit nieuwe ruimtelijke beleid
rekening te houden met uw
mening. Daarom zijn twee infor-
matieavonden georganiseerd.
Op 22 januari in het Dorpshuis,
Schoolstraat 14 in Voorst (0575 -
502756) en voor de Achterhoek
op 27 januari in 't Zwaantje,
Zieuwentseweg l in Lichten-
voorde (0544-371236). Inmiddels
is een landschapsvisie opgesteld
met bouwstenen die een basis
kunnen vormen voor het Streek-
plan. Over de landschapsanalyse
krijgt u tijdens de bijeenkomsten
uitleg. Daarna krijgt u de gelegen-
heid uw mening te geven over
hoe u 'uw' landschap ervaart, wat
u daar waardevol in vindt en wat

in uw ogen het streekeigen
karakter is. Verder kunt u ook
aangeven hoe de landschaps-
kwaliteit in de regio volgens u
nog verbeterd kan worden en
welke ontwikkelingsmogelijk-
heden u voor het landschap
ziet, zonder de kwaliteiten aan
te tasten.

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

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
• Ambachtsweg 14, voor het bouwen van een bergruimte
• Heidepolweg 4a, voor het vernieuwen en veranderen van een bergruimte

K a p v e r g u n n i n g e n
• Sportpark W Vorden, Oude Zutphenseweg, voor het vellen van ongeveer

3.000 m2 dennenbos

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het houden van de Batavierenrace op 24 april 2004
• Vergunning verleend voor het innemen van een standplaats voor het mobiele

informatiekantoor van Amicon aan de Kerkstraat in Vorden, elke maandag van
09.00 tot 10.00 van l januari t/m 31 december 2004

• Vergunning verleend voor het venten met scharreleieren van l januari t/m
31 december 2004 in de gemeente Vorden

• Ontheffing verleend voor het houden van oriëntatieritten door De Graafschap-
rijders op 25 januari, 29 februari, 6 juni en 5 september 2004 in de gemeente
Vorden

• Vergunning verleend voor het plaatsen van 9 reclameborden in de gemeente
Vorden voor de vlooienmarkt in Ruurlo

• Vergunning verleend voor het plaatsen van 5 reclameborden in de gemeente
Vorden om het nieuwe dansseizoen van dansschool Vieberink aan te kondigen

• Vergunning verleend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van
groente en fruit iedere zaterdag in 2004 van 09.45 tot 12.00 uur

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.

Kadernota Wet Werk en Bijstand in te zien op het
gemeentehuis

Per l januari 2004 is de nieuwe bijstandswet ingegaan. Deze Wet Werk en Bijstand
(WWB) komt in de plaats van de 'Algemene bijstandswet'. De nieuwe bijstandswet
geeft gemeenten meer beleidsvrijheid. Gemeenten moeten nu zelf gemeentelijk
beleid ontwikkelen voor bijvoorbeeld het voorkomen van fraude met bijstand, het
bevorderen van uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk en voor het
terugvorderen van ten onrechte verstrekte bijstand. Gemeenten krijgen van het
ministerie een jaar de tijd om dit beleid te ontwikkelen. De gemeenten van de
aanstaande gemeente Bronckhorst hebben besloten dit jaar te gebruiken om
gezamenlijk nieuw beleid te ontwikkelen. Gedurende dit jaar blijft het oude beleid

zoveel mogelijk intact. Deze uitgangspunten staan in de 'Kadernota Wet Werk en
Bijstand' die de gemeenteraad op 18 december jl. heeft vastgesteld. Belangstellen-
den kunnen de nota desgewenst op afspraak komen inzien, of tegen vergoeding
van de onkosten een kopie opvragen. Voor informatie kunt u tijdens kantoor-
tijden contact opnemen met mevrouw D. Meijer van de gemeente Vorden,
tel. 55 74 74.

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 . 4 1 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 23 januari t/m 20 februari 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Boerstoel BV Schildersbedrijf, Dorpsstraat 7 - 9, 7251 BA Vorden voor het

oprichten van een inrichting voor het behandelen van diverse onderdelen van
woningen etc., het opslaan van verf, verdunningen en glas voor het
schildersbedrijf en een kantoor- en presentatieruimte, volgens het Besluit bouw-
en houtbedrij ven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Bedrij ven weg
10 in Vorden.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op dinsdag 27 januari 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 8 januari t/m
22 januari 2004, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
29 januari behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door
de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf 23 januari 10.00 uur ter
inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de
lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 22 januari om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de bouw-
plannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de indieners
van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen van de
voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen
uit het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve
locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de Vordense plannen
kunt u op de dag vóór de zitting informatie inwinnen bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.



Geslaagde Kastelencross

Veel publiek, goede veldrijders,
een spannende strijd, mooi weer
en een prachtige omgeving wa-
ren de elementen die er voor
zorgden dat de tweede Kastelen-
cross georganiseerd door RTV
Vierakker-Wichmond prima is
verlopen.

Om iets over half werd het eerste
startschot gelost voor de Dames.
Het zonnetje kwam er toen al
lichtjes door. De Dames moesten
40 minuten lang rondjes rijden
rondom het kasteel in Vorden. Een
rondje was bijna drie kilometer.
Winnaar bij deze categorie was
Loes Gunnewijk uit Rekken gevolgd
door Laura Turpijn. Loes Gunne-
wijk is vooral een topper op de weg
en Laura Turpijn is een zeer goede
mountainbikester. Gretha Klein
Brinke uit Vorden was twaalfde.

Daarmee was ze niet tevreden. Vol-
gens haar had er meer ingezeten.
Om half twaalf werden de Masters
weggeschoten. Dit zijn de heren
op al wat gevorderde leeftijd maar
met een ijzersterke conditie en
een enorme wilskracht. Eerste bij
de Masters werd Ton van Korven
uit Diessen, gevolgd door Michel
van Wezel uit Terborg en Adriaan
van Londen uit Tiel. Dat er bij de
Masters gestreden is, blijkt wel uit
het feit dat de Nederlands Kam-
pioen Bonnie Leemreise uit Bel-
trum pas als vierde over de streep
kwam. Good-old Rudi Peters uit
Vorden passeerde als tiende de fi-
nishlijn.
Bij de amateurs stonden er heel
wat sterke toppers aan de start
waaronder John Slot uit Borner-
broek, Marco Loman uit Laren en
Bart Bezemer uit Leuveheim. Al

l

Thijs van Amerongen.

GEFELICITEERD

direct in de eerste ronde konden
John Slot, Andre Schrader uit
Spankeren en Jos Kaal uit Heteren
zich losmaken van de grote groep.
Alleen Marco Loman kon nog bij
Andre Schrader komen. Maar toen
was Schrader al uit de kopgroep
gelost. Uiteindelijk kon Jos Kaal als
eerste het zegegebaar maken, ge
volgd door John Slot. Andre Schra-
der wist nog net voor de moege-
streden Marco Loman te eindigen.
Bart Bezemer heeft ook een in-
drukwekkende koers gereden en
kwam als zevende over de finish.
Bart doet voor het eerst dit jaar
mee aan nationale veldwedstrij-
den. Dit betekent dat hij nog kan
groeien.
Na de Amateurs was het de beurt
aan de Junioren. Dit zijn mannen
van 18 en 19 jaar. Onder hen ook
Thijs van Amerongen uit Vorden.
Thijs is de kersverse Nederlands
kampioen bij de Junioren. Alle
ogen waren dan ook op hem ge-
richt. Na een spannende strijd tus-
sen Rik Dijkshoorn en Thijs van
Amerongen kon*Thijs in de laatste
ronde bij zijn belager wegrijden
en als eerste onder het finishdoek
doorkomen. Thijs had zwaarder af-
gezien dan tijdens het Nationaal
Kampioenschap in Heerlen. De
veldrijder uit Vorden is zich aan
het voorbereiden voor het Wereld-
kampioenschap over twee weken
in Frankrijk. Volgende week rijdt
hij in het Belgische Hoogstraaten.
Junior Richard Sleumer eveneens
uit Vorden kwam als viertiende
over de streep.
De dag werd afgesloten met de Eli-
te. De echte toppers zoals Richard
Groenendaal en de Belgen Bart
Wellens en Sven Nys waren er niet,
maar de subtop was er wel. Daar-
door was de strijd ook spannend.
Een hele lange tijd zag het er naar
uit dat een groep van zeven ren-
ners gelijktijdig naar de finish zou-
den rijden. Maar door pech en ver-
moeidheid bleven er daar maar
vier van over. In een ultieme sprint
finishte Eddy van IJzendoorn uit
Tiel als eerste. Daar net achter
kwam Kenny van Hummel uit El-
den. Derde was Sebastiaan Lange
veld. Tussen de wedstrijden van
Amateurs en Elite kon de jeugd
van 7 tot 12 uit Vorden en omge
ving ruiken aan het veldrijden. Zij
reden onder leiding van de moun-
tainbiker Jan Weevers een rondje
over het parkoers. Al met al een
geslaagde dag en volgend jaar zal
RTV Vierakker-Wichmond zeker
weer proberen om voor de 3e keer
de Kastelencross te organiseren.

De winnares bij de dames Loes Gunnewijk.

Volop gezelligheid.



Sla nu uw slag want onze showroommodellen MOETEN weg
voor de LAAGSTE prijzen! Wees er snel bij want op=op!

Zitcombinatie MEPPEL
Heerlijk ontspannen in deze zit-
combinatie. Past in elk interieur.

Uitgevoerd in een uitstekende
stofkwaliteit. Verkrijgbaar in

diverse kleuren.
3 + 2 zitcombinatie normaal

1289.- Nu 1099.-

Zitcombinatie CUBA
Uitstekend zitcomfort mede
door de originele binnen-
vering. Kwaliteitsleder
verkrijgbaar in vele kleuren.
3 + 2 zitcombinatie
normaal 1895.-
Nti 1695.-

WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL
Baltic keuken- en traptapijt
400 breed, forrest of oker van 54,45 nu

Frisé tapijt 'Fashion'
Grijs 400 breed OP=OP van 89.85 nu

Bouclétapijt 'Sportivo'
Grijs 400 breed van 37,50.- nu voor

Woonkamertapijt 'Malta'
in terra 400 breed OP=OP van 79,95 nu

Bouclétapijt 'Mira'
In rood 400 breed OP=OP van 49,95 nu

UITZOEKEN! Diverse dessins Vinyl
200 breed per meter van 29,-/24,- nu

Trapmaantjes 13 stuks van 55,00 nu voor

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l
H E L A/l l N K MAAKT HET

39.-
39.95

29?5

29.95

29?5

12?5

29?s

En... nog meer dan 300 tapijtcouponnen in 200,300

en 500 breed van i tot 12 meter, (meet snel uw kamer

en kom bij ons langs want uw maat is er vast bij.)

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD!
(met uitzondering van trappen en couponnen)

UITZOEKEN Karpetten 160 x 230 cm
diverse dessins per stuk nu 59.-

HELMIMK

Jersey hoeslakens in diverse kleuren
90 x 200 en 90 x 210 van 16,95 nu voor

95

Libelle dekbedden i-persoons div. soorten OP=OP

NU MET 25% KORTING
Elite donsdekbedden div. maten en soorten OP=OP

NU MET 25% KORTING
90% Donzen puntstepdekbedden OP=OP
Katoenen tijk
eenpersoons 140 x 200 van 119,- voor

tweepersoons 200 x 200 van 170,- voor

litsjumeaux 240 x 200 van 195,- voor

89.-
135.-
159.-

VIJFENVEERTIG IAAR

SUPERPRIJZEN IN LAMPEN, KLEEDJES EN SIERKUSSENS!

VORDEN ZUTPHENSEWEG 24 TEL 0575-551514

MOOIER B I J U THUIS!

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Tonny

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval <

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575)46 74 20
• ook op zaterdag •

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels • sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

Uw advertentie in

Weekblad Contact

valt beter op!

MikeOoms
SCHILDERS- EN AFWERKINGS&EDRIJF

Bonendaal 18
V.C.A. Gecertificeerd 7231 GG Warnsveld

Tel.(0575)565411
Fax(0575) 56 54 13

Van 17 november 2003
19 maart 2004

winterwinst € 30,-
per man per dag

WmterWmst houd fcunttl»

UITNODIGING

Praat mee over het landschap in de Achterhoek
Wat vind u kenmerkend voor het landschap in uw
regio? Welke kwaliteiten zijn belangrijk of zelfs
onmisbaar en mogen beslist niet veranderen?
Of welke ontwikkelingen en veranderingen zouden juist
welkom zijn? En nog belangrijker levert dit een mooi
landschap op?

De provincie Gelderland is benieuwd naar
uw antwoord op deze vragen !

U bent daarom van harte uitgenodigd om op
dinsdag 27 januari onder leiding van burgemeester
Van Rijckevorsel van de gemeente Lichtenvoorde mee
te praten. De bijeenkomst vindt plaats in zaal
't Zwaantje aan de Zieuwentseweg l in Lichtenvoorde
en start om 20.00 uur. Rond 22.00 uur wordt de avond
afgesloten.

Waarom is meepraten belangrijk?
Uw antwoorden worden gebruikt bij het maken van een
landschapsvisie voor Gelderland.

Deze visie is een bouwsteen voor het streekplan en
beschrijft hoe verschillende ontwikkelingen in uw
leefomgeving in kunnen werken op het landschap.
Het gaat dan om de afweging van het gebruik van
vrijkomende agrarische bedrijven en andere gebouwen
op het platteland, maar ook om eventuele nieuwe
bedrijventerreinen langs snelwegen. Welke gevolgen
heeft dit nieuwe gebruik voor de kwaliteit van het
landschap.

Dus woont u nu in de stad, in een dorp of op het
platteland, uw visie is belangrijk, want het gaat
uiteindelijk om uw directe omgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de provincie Gelderland, mevrouw R. Dumont,
tel. (026) 359 95 19, mail: m.dumont@prv.gelderland.nl
of de heer A. Schenk, tel. (026) 359 83 16,
mail: a.schenk@prv.gelderland.nl

provincie
Gl DEiRLAND



Hoe berucht was de Elfstedentocht in 1963?

Schaatsen op natuurijs
overschat jezelf niet!

Jaarvergadering
N.B.van Plattelandsvrouwen

Aandachtige toehoorders bij Free-Wheel

Het zijn zware rijden in Neder-
land voor de liefhebbers van na-
tuurijs. Regen en wind, wordt
het ooit nog winter? Daar waar
normaliter in deze tijd een ijs-
baan moet liggen, alleen maar
een plas water.

Dinsdagavond liep de aanwezigen
in de tjokvolle kantine van Free-
Wheel , bijkans het water uit de
mond toen daar informatie werd
gegeven over schaatsen op natuur-
ijs en dan met name over de Weis-
sensee in Oostenrijk waar volgen-
de week weer enkele duizenden
Nederlanders naar toe gaan voor
het maken van tochten, 40,50,100,
200 kilometer wat men maar wil.
De meeste schaatsers kiezen voor
de langere afstanden.

Hoe aanlokkelijk de "plaatjes" er
ook uitzien, strakblauwe lucht,
heerlijk temperatuurtje, hoe an-
ders kan de realiteit zijn. De
schaatsers en met name de men-
sen die voor de eerste keer een flin-
ke tocht gaan maken doen er goed
aan zich terdege voor te bereiden.

Raymond Mars, die samen met
Martin Pater het bedrijf Free-
Wheel runt, heeft net als zijn com-
pagnon, al diverse tochten op de
Weissensee gemaakt.

"Vooral opletten dat je je zelf niet
overschat. Voorop rijden in een
groep? Nooit doen. Het kost 40 pro-
cent van je energie en die energie
heb je later op de dag hard nodig.

Bij nul graden en een beetje wind,
is de gevoelstemperatuur al gauw
min zes of min zeven graden en
vaak is het nog kouder", zo zegt
Raymond Mars, die vervolgens
"pakken" kleding uit de kast haalt
die een schaatser, wil hij zich goed
beschermen, aan moet trekken.

Een "greep": kniebeschermers,
windvangers, shirts die "ademen",
schaatsmaillot, shirt pulli's bivak-
muts plus extra muts, jacks, sok-
ken, handschoenen etc.

En dat alles aangetrokken of over
elkaar heen. Word niet overmoe-
dig, wanneer je de finishlijn pas-
seert, steek niet bij de hoempapa

orkesten de handen in de lucht
om "even mee te doen", want dan
lig je patsboem op de rug met de
benen in de lucht. Het publiek
langs de kant met de grote pullen
bier in de hand, vindt het prachtig,
maar voor jou zelf dikwijls "einde
verhaal".

Martin Pater over de voeding:
"Blijf eten, blijf drinken. Je hoeft
zelf niet al teveel mee te nemen.
Overal langs het parcours staan
verzorgingsposten. De voeding on-
derweg is vaak nog beter verzorgd
dan in de hotels. Een sanitaire stop
maken ? Geen probleem, overal op
het ijs staan "tonnetjes", netjes af-
geschermd. Vooral niet zomaar in
de openlucht, dat geeft proble-
men", aldus Pater.

Het schaatsen zelf, bij voorkeur op
een Free-skate schaats, waar je bij-
voorbeeld uitstekend mee over de
hobbels kunt schaatsen, want
schaatsen op natuurijs is natuur-
lijk niet te vergelijken met de baan
in Heerenveen, zo kregen de aan-
wezigen te horen.

ELFSTEDENTOCHT
Dat schaatsen op natuurijs nog
een andere kant van de medaille
kent, bleek uit het verhaal van Pim
te Wechel, die in 1963 één van de
69 toerrijders was, die toen onder
erbarmelijke omstandigheden de
Elfstedentocht heeft uitgereden.

Hij zag anno 2004 de beelden nog
voor zich: ijs, ijs, scheuren in het
ijs, ploeteren door de sneeuw, vallen
weer opstaan en dat vele malen.

Zijn verhaal over een tocht op het
Leekster meer, door het ijs zakken,
kopje onder, een weg banen door
de ijsschotsen en nu nog steeds de
littekens op zijn borstkas. Ook dat
is schaatsen op natuurijs.

De aanwezigen in de cantine bij
Free- Wheel werden er stil van. En
Pim te Wechel? Terugdenkend aan
die tocht sprongen hem deze
avond de tranen weer spontaan in
de ogen!

Onder de aanwezigen in de canti-
ne bij FreeWheel ook twee Vor-
denaren die eveneens in 1963 in

deze Elfstedentocht van de partij
waren. Derk Besselink en Wim
Vruggink. Twee leeftijdsgenoten,
beiden opgegroeid in het buurt-
schap Delden en beiden "gek" van
sport.

Schaatsen en voetballen waren
hun favoriete bezigheden. Ten tij-
de van hunmilitaire dienst veel ge
schaatst in die jaren. Derk Besse-
link werd voor zijn prestaties op
het ijs door zijn militaire "superi-
euren" geselecteerd om mee te
doen aan deze inmiddels beruchte
Elfstedentocht.

Derk Besselink terugkijkend op 40
jaar geleden: "Wij starten s'mor-
gens om acht uur in onze dienst-
kleding. In het groepje waarin ik
reed, passeerden wij onderweg
een lange sliert schaatsers. En toen
de hevige sneeuwbuien, het werd
steeds moeilijker.

Tussen Bolsward en Harlingen
mochten we niet verder. Te gevaar-
lijk Eigenlijk had ik er geen moeite
mee, want ik had op dat moment
de "knollen" echt op", zo zegt hij.

Wim Vruggink verging het wat be
ter. Ook hij mocht als militair aan
de start verschijnen. Zegt hij: "We
reden een hele tijd in een groepje
van zes man. Beurtelings op kop.
Natuurlijk werden de omstandig-
heden onderweg steeds slechter.

Het was denk ik s' middags tegen
kwart voor vier. We lieten onze
kaarten afstempelen bij de contro-
lepost in Franeker. Maar wat ge-
beurde er, men hield onze kaarten
in. We mochten niet verder, we
werden als het ware van het ijs ge
trokken.

We waren ontzettend kwaad, con-
ditioneel konden we best verder.
Hebben we ook gedaan, nog zeven
kilometer doorgereden.

Toen kwamen we tot bezinning en
besloten we om toch maar naar
Franeker terug te keren. Zonder
stempelkaart verder schaatsen,
had totaal geen zin. We zijn toen
vanuit Franeker met de trein naar
Leeuwarden gegaan", aldus Wim
Vruggink

N.B.V.P. vrouwen van nu houden
a.s. woensdag avond hun jaar-
vergadering in de Herberg.

Na alle jaarverslagen van de inte
resse groepen o.a. cursussen.reis-
jes, kegelclub, leeskring, tuinclub,
agrarische commissie, contact-
groep en volksdansgroep.

Bestuursverkiezing aftredend en
herkiesbaar zijn Riet Vruggink-
Pardijs en Elly Teeuwen-Oskam.

Na een jaar neemt de secretaris
Janny Bosch-Velhorst al weer af-
scheid het was niet te combineren
met haar andere functies.

Wij zoeken binnen onze vereniging
nog naar een geschikte kandidaat
of wie zich daarvoor aanmeld.

In de pauze verloting door de
Handwerkgroep t.b.v. Lief en Leed.
Na de pauze een Vordense verras-
sing...

Concertstukken en non-stop
'Carribean Music' tijdens
Nieuwjaarsconcert van
muziekvereniging 'Concordia'
Het Nieuwjaarsconcert van de
muziekvereniging "Concordia"
kenmerkt zich al jarenlang
door twee tradities. Dat is bij de
aanvang het nummer "Uren,
dagen, maanden" en tot slot
immer de "Radetzkey Mars" van
Johan Strauss.

Daar tussendoor kiest het harmo-
nieorkest onder leiding van Hugo
Klein Severt steevast voor een af-
wisselend repertoir. Deze zondag
in het Dorpscentrum, voor de pau-
ze een aantal conceitstukken en
na de pauze "Non- stop Carribean
Music". Dit alles gadegeslagen
door onder meer burgemeester Ka-
merling en wethouder Wichers.
Ook was de "Musikverein Kranen-
burg" uit Duitsland met een af-
vaardiging aanwezig.

Het orkest opende met "Victory",
een nummer dat Jan de Haan com-
poneerde naar aanleiding van het
wereldkampioenschap voetbal in
1998 in Frankrijk Bij "Prima Luce"
van Jan v.d. Roost voerde het or-
kest de aanwezigen muzikaal mee
naar het hoge noorden, daar waar
het noorderlicht schijnt. Het mo-
ment dat de zon na een lange don-
kere winter voor het eerst door-
breekt Hier tijdens het concert de
jeugdige lila Bunkers in de rol van
Lucia. Met een grote brandende
kaars in haar hand bracht deze fee
het "licht" de zaal binnen.

In "Virginia", een nummer met
veel slagwerk, hoorn- en trompet-
geschal, belichtte "Concordia" op
muzikale wijze het ontstaan en de
ontwikkeling van deze Ameri-
kaanse staat. Het publiek genoot,
blijkens het "hoi" en "jeetje" ge-
roep van een wel zeer enthousias-
te supporter in de zaal. De drum-
band van "Concordia" stond de af-
gelopen elf jaar onder leiding van
Bert Lamers. Ook de drumband
van "Apollo" uit Laren stond onder

zijn leiding. Vanwege drukke
werkzaamheden moest Lamers on-
langs zijn taak als instructeur
neerleggen.

Vorig jaar hebben de beide drum-
bands al eens gezamenlijk opge-
treden tijdens festivals in Barchem
en Arnhem. Deze zondag deden ze
het onder de noemer "De Slagwer-
kers" nog eens "dunnetjes" over.
Een vijftal nummers met het ac-
cent op de samba en de bongo. Een
15-tal enthousiaste drummers
waaronder een paar "jonkies"
zorgden met o.a. " Samba Queen",
Samba Fire", "Bongo Solomatic"
en "Bongo Solero" voor opzwepen-
de muzikale klanken in een "lek-
ker" tempo.

Buiten een paar graden boven het
vriespunt, in het Dorpscentrum
even de fantasie laten werken. Ha-
gelwitte stranden, wuivende palm-
bomen, mooie Latijnse dames, dat
alles wilde "Concordia" de aanwe-
zigen na de pauze doen geloven in
non- stop "Carribean Music" met
nummers als het pittige "El Pu-
eblo", "Brasil" , de "Latin Suite"
etc. Tijdens het luisteren tevens
kijken naar Ellen Heutink en Rut-
ger Wonink, die zich als danspaar
op het toneel konden uitleven.

Na afloop bloemen voor onder
meer Sandra Oonk, die het publiek
tijdens het concert door het pro-
gramma "loodste". Voorzitter
Mark Heuvelink die memoreerde
dat "Concordia" in verband met
het 135 jarig bestaan op zaterdag-
avond 8 mei een "galaconcert"
geeft, deelde mede dat de bloem-
stukken die de zaal opfleurden,
aangeboden worden aan "De Weh-
me", "De Weppel" en het Dorps-
centrum. Hugo Klein Severt, Lila
Bunkers, Ellen Heutink en Rutger
Wonink mochten het hun aange-
boden bloemetje gewoon mee
naar huis nemen!

Volleybal

Uitslagen van 16 en 17 januari
Dames
Avanti D4 - Pelgrum Dash D5: 3-2;
Avanti D2 - Pelgrum Dash D4: 3-1;
Sparta D2 - Pelgrum Dash D3: 2-3;
Pelgrum Dash D2 - DVO Dl: 2-3;
Pelgrum Dash Dl - Sparta Dl: 1-3
Heren
Sv Harfsen Hl - Pelgr. Dash H2:3-1;
Pelgrum Dash H3 - Dijkman/WSV
H3: 2-3
Jongens
Dash/Wik JB1 - Victoria XB1:4-0
Meisjes
Pelgrum Dash MA1 - Sv Harfsen
MA1:04; Pelgrum Dash MC3 - RW
Tornax MCI: 1-3; Pelgrum Dash
MB1 - Halley MB1: 0-4; Pelgrum
Dash MC2 - Verhoeve Focus MCI:
2-3; Pelgrum Dash MCI - Sparta
MCI: 2-3

Turnen

SPARTA-VORDEN
Afgelopen zaterdag waren er gyrn-
wedstrijden voor 6 en 7-jarigen in
Steenderen. Er kon geturnd wor-
den op 2 niveau's: niveau 11 en 12.

De meisjes van SPARTA behaalden
goede resultaten. Bij niveau 12 be
haalde Aster Taken en gedeelde
3de plaats samen met Anne Bul-
ten.

De 2de plaats was voor Sifra Oeve
ring, en de 1ste plaats was voor Te
cula Rabelink

Het hele podium was dus bedekt
met SPARTA leden. Bij niveau 11
viel Jet Golstein in de prijzen, en
wel de 1ste plaats!
Klasse, meisjes!



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

Hollandse andijvie
500 gram €

Hollandse witlof
500 gram O 9

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 gewoon Edah

RESTAURANT

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
E-mail: info@heteethuus.nl

Januari / februari-actie
3-gangen
keuzemenu ooso
inclusief 2 consumpties voor maar € mm mm •

U kunt zelf uw menu samenstellen
uit meer dan 30 voor-/hoofd-/nagerechten.

Voor reserveringen tel. (0575) 43 13 36

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

Mennings Onderhoudsbedrijf
Doetinchem / Hengelo (GId.)

Het plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!

Reparatie van alle merken
TV}Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v.a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
Tel: 0575462120
mob: 0633784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

&ZONC POCCMH

Elektra-
en water-
leiding-

materiaal
voor vakman

en doe-het-zelver

nrr̂ i

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (GId.)
Tel. (0575)46 1220

Is uw tuin
toe

aan een
voorjaars-

beurt?

Wij verzorgen:

tuinontwerp
aanleg en onderhoud
sierbestrating
vijveraanleg
muurtjes en pergola's
beregeningsinstallaties

Voor zowel particulieren als bedrijven
hebben wij diverse onderhoudscontracten!

Lid van de vereniging van hoveniers
en groenvoorzieners

Lankhorsterstraat 25
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 35 07 • Fax (0575) 46 55 13
www.gebr-arends.nl

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

fl/ PB4PÉfl
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SALK
SALE
SALK
SALK

w
G AA
DOOR

L
WINTER-
COLLECTIE

SALE
SALK

SALE

mode voor het héle gezin LAGER
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Kaalte
Rheden - Terborg - Tubbergen - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



'Maak een stoomboot'

Op 16 januari jl. was bij Profile
Bleumink te Zutphen de prijs-
uitreiking van de 'Maak een
Stoomboot' actie.

Hierbij moesten de kinderen zelf
een stoomboot in elkaar knutselen.
De hoofdprijs die je kon winnen

was een speelgoed pakket ter
waarde van € 50.00 van Top l Toys.

De gelukkige winnaar van deze
actie is: Fleur Hofman, 6 jaar uit
Zutphen (zie foto).

Naast de hoofdprijs hebben Profile

Bleumink Vorden en Zutphen ook
nog een aantal mooie troost-
prijzen ter beschikking gesteld en
deze zijn gewonnen door: Lisanne
Westerneng uit Vorden, Samuel
Fwale Nikkels uit Zutphen, Luuk
van Zeyst uit Vorden en Andu
Vollema uit Zutphen.

Arjan Mombarg hoopt in
Oostenrijk op goede klassering
Donderdag 22 januari vertrekt
Arjan Mombarg naar de provin-
cie Karinthië in Oostenrijk.

Daar wordt aanstaande zaterdag
op de Weissensee het open Neder-
lands kampioenschap marathon
schaatsen op natuurijs gehouden
over een afstand van 100 kilome-
ter.
Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg, vorige week nog een beetje
grieperig, hoopt komend weekend
het kunststukje van vorig jaar te
herhalen. "Toen werd ik na een
massasprint tiende. Je moet realis-
tisch blijven, gezien het sterke
deelnemersveld dat aan de start
verschijnt, ga ik voor een klasse-
ring bij de eerste vijftien. Het mag
van mij gerust een beetje "slecht

weer" zijn, dan kom ik het beste
tot mijn recht Tijdens zo' n mara-
thon op natuurijs komt natuurlijk
ook een portie geluk om de hoek
kijken. Je kunt zomaar ineens bij
een valpartij betrokken raken, ge
blesseerd raken, of het materiaal
raakt defect. Allemaal factoren die
mee kunnen spelen", zo zegt Arjan
Mombarg.

Zaterdag 31 januari kan Arjan op-
nieuw vol aan de bak Dan wordt,
eveneens op de Weissensee de al-
ternatieve Elfstedentocht, over
een afstand van 200 kilometer, ver-
reden.

Tussen de bedrijven door komt de
Vordense veehouder ook nog tij-
dens een aantal criteria in actie.

Volgende week staat er bijna elke
dag een wedstrijd over een afstand
van 50 kilometer op het program-
ma.

Afgelopen zaterdag (Eindhoven)
en zondag (Geleen) is Arjan zonder
kleerscheuren uit de marathon ge-
komen. In beide marathons ein-
digde hij in de middenmoot. "Ik
heb tot dusver alle marathons uit-
gereden. De vorm is er en nu maar
proberen deze vast te houden", zo
zegt hij. In Oostenrijk wordt niet
alleen geschaatst. "Zodra er gele-
genheid voor is, dan gaan Diana en
ik nog even de piste op om te skiën.

Misschien zaterdag al wel, direct
na de marathon", zo zegt hij. Over
conditie gesproken!

Musical Jozef verschoven
naar 2005
De bedoeling van de commissie
Vorming en Toerusting' om in
april aanstaande de musical
'Jozef op te voeren is niet haal-
baar gebleken en wordt ver-
schoven naar volgend jaar.

De commissie heeft de afgelopen
jaren een behoorlijke reputatie
opgebouwd, wanneer het gaat om
het brengen van musicals met
soms meer dan honderd mede-
werkers. Telkens een spectaculair
gebeuren in de Hervormde Dorps-
kerk

Üeneke Ruller die samen met de
commissie de musicals coördi-
neert, vertelde dat het uitstel voor-
namelijk heeft te maken met het
vertrek van Marianne Beitier, de
echtgenote van dominee Beitier,

die vorig jaar elders in Nederland
als predikant werd beroepen.

Lieneke van Ruller: "Marianne
Beitier was de vrouw die alles re-
gelde. Zij was zeer muzikaal, ei-
genlijk een soort duizendpoot. On-
der haar regie werden de afgelo-
pen jaren de musicals "Onder-
maans Huis"," Esther" en "Jacob"
opgevoerd.
We zijn de afgelopen maanden di-
verse keren bijeen geweest met als
uitgangspunt de musical " Jozef "
dit voorjaar te brengen. Vele be-
sprekingen gevoerd. We hebben
inmiddels een aantal personen be-
reid gevonden regiewerk te doen.
Voor het muzikale gedeelte heb-
ben we Piet Piersma benaderd en
die wilde deze taak wel op zich ne-
men. Ook het vinden van decor-

bouwers, acteurs, zangers e.d. gaf
geen problemen.

Ook aan deze musical zullen zo'n
100 personen meewerken. Men wil
de zaak echter niet overhaasten,
rustig de tijd nemen. Het is inmid-
dels zeker dat de musical door-
gaat, de opvoering vindt in 2005
plaats", aldus Lieneke van Ruller.

In feite is de musical "Jozef, het
vervolg op "Jacob". Het verhaal
gaat dus over Jozef, de verwende
zoon van Rachel en Jacob. Jozef de
dromer, de ijdeltuit en zelfs onder-
koning van Egypte. De musical be-
gint met zijn begrafenis. Door de
ogen van Dina, zijn halfzus en zijn
twee zonen Manasse en Efraïm en
zijn broers, wordt op het leven van
Jozef terug gekeken.

(nieuwe show - nieuw repertoire)

Beggars Row
opnieuw bij Erve Kots

Op zondagmiddag 25 januari
a.s. staat de wereldberoemde
Schotse 5-mans formatie Beg-
gars Row weer op het podium
van Erve Kots. Dat is dan al
weer voor de 3e keer.

De organisatie is letterlijk over-
spoeld met verzoeken voor een
heroptreden van deze band. Een
verzoek waaraan men graag ge-
hoor geeft De liefhebbers kunnen
hun borst natmaken. De groep
komt terug met een nieuwe show
en met nieuw repertoire al zal
men ook de klassiekers niet verge-
ten. In eigen land noemt men hen
het beste export product van
Schotland.

De lezers van het internationale
folkblad "New Folk Sounds" kozen
deze groep voor de tweede keer als
de meest indrukwekkende, live-
optredende folkband. Elk optre-
den is een ware gebeurtenis. Voor
wie van gezelligheid houdt (en wie
doet dat niet?) is dit een uitsteken-
de gelegenheid om de dagelijkse
zorgen even van zich af te zetten.

Het publiek wordt meegenomen
op een muzikale reis door de
Schotse hooglanden. In de muziek
van Beggars Row zit hun erfenis.
De Schotten zijn nog net als vroe-
ger, ruige feestgangers die trots
zijn op hun verleden.

Gekleed in traditionele, geruite
kilts en plaids trakteert Beggars
Row het publiek op een weergaloze
show in een mix van meeslepende
Schotse en Ierse ballades en mee-
zingers zoals 'Sons of Scotland',
Scotland the Brave, Loch Lomond,
en Schots/Ierse meezingers als
Waltzing Matilda, My Irish Rose,
enz. Beggars Row bestaat uit Bob
Ferguson (Leadzang, Gitaar, Mond-
harmonica, Fluit), David Ritchie
(Great Highland Bagpipes, Bas-
gitaar, Harmoniezang), Ricky Mur-
ray (Percussion, Harmoniezang),
Angus Spanky (Viool, Mandoline)
en Neil Nocholson (Keyboard,
Gitaar, Basgitaar, Mandoline,
Bouzouki, Leadzang). Organisatie:
Stone Valley Concerts. Voor infor-
matie over aanvang, entreeprijs,
etc. zie contactjes.

Nieuwe cursussen
muziek, dans & theater
Het nieuwe cursusaanbod van
de Muzehof is uit! Ook dit voor-
jaar kan men daar weer terecht
voor een groot aantal cursussen
voor kinderen en volwassenen.

Van O (Muziek op Schoot) tot 90
(AMV voor volwassenen. Daarnaast
zijn er ook cursussen voor bijvoor-
beeld peuters en kleuters (Muziek&
Bewegen), kinderen (Op weg naar

een instrument; Algemene dans
Vorming; Kindertheater), jongeren
(Theatersport; gitaarakkoorden).

Nieuw dit voorjaar is de cursus
Get Rhythm. Dit is een cursus voor
beginnende instrumentalisten om
te leren in een band te spelen.
Daarnaast wordt er weer een aan-
tal dansworkshops georganiseerd
(Turkse dans, Afrikaanse dans).



Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Ribbetjes
Boerenkool

kilo

zak 300 gram van 1.69 voor

2.2

O."
PERLA MILD

SNF
4-pack van 4.89

3."voor

LOTUS
KEUKENPAPIER
6 rollen van 4.55 voor

99

LAY'S
SUPERCHIPS
zak 200 gram, diverse smaken

79
van 0.97 voor O.7

on
WASMIDDELEN
ULTRA + COLOR

pak 1,35 kilo a 4.85 diverse soorten

700
tm

SINAASAPPt LSAP

1 liter van 0.79 voor
59

PAMPERS
diverse maten, pak a 14.99

nu 2 pakken voor 23199

GALL^GALLBM O L E N H O E K

WARSTEINER
krat 24 flesjes

van 12.79 nu
99

DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX(0575)464612
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VAN HENGELO

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

KLEINSCHALIG MET GROOTSE M O G E L I J K H E D E N SMALL SCALE BUT WITH GREAT OPPORTUNITIES

OPEN HUIS ISENDOORNCOLLEGE
31 JANUARI 2004 10.00 - 14.00 uur WARNSVELD

TTO, tweetalig onderwijs > tvwo en thavo

In het jaar 2000 is het Isendoorn College begonnen
met een tweetalige vwo-opleiding. Sinds september
2003 kunnen ook leerlingen op havo-niveau tweetalig
onderwijs op onze school volgen.

I S E N D O O R N C O L L E G E

LAGE WEIDE l 7231 NN WARNSVELD TEL.: 0575 468520 INFO@ISENDOORN.NL WWW.ISENDOORN.NL

Uw advertentie in Weekblad Contact
valt beter op!



Wordt lid van gymnastiek-
vereniging SPARTA!

Bridgen

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
gymles. Daarna kan men beslissen

* of men lid wil worden van de vere-
niging.

WANNEER TRAINT MEN?
Woensdagmiddag kleuters 6-7 jari-
gen, 8-jarigen. 9-10 jarigen.
Woensdagavond 11 jaar en ouder,
damesgym, dames-aerobic.
Waar: In de sporthal 't Jebbink, het
Jebbink 13. Gymnastiek, zij-ingang
bij de peuterspeelzaal. Aerobic,
hoofdingang. Graag tot ziens!
Info tel. 55 14 84 en 55 33 76

PCOB afdeling Vorden
Op donderdag 29 januari a.s.
's middags om 1430 uur vindt
de Jaarvergadering plaats in het
Stampertje.

Tijdens deze vergadering zullen
<. de gebruikelijke jaarverslagen

van secretaris en penningmeester
plaatsvinden. Dan zal ook de start
van de ledenwerfcampagne plaats-
vinden.

Daarna wacht ons een verrassing
met een bijdrage van 2 leden.

Vervolgens vindt een drankje en
hapje plaats, waarna een koffietafel
volgt. Hiervoor moet men zich
wel aanmelden bij dhr. J. Jeeninga
(tel. 55 16 40; kosten € 9,50).

Belangstellenden zijn van harte
welkom voor deze bijeenkomst

Toneeluitvoering
De toneelgroep Vierakker-
Wichmond heeft deze maand
weer haar jaarlijkse uitvoering-
avonden. Er word weer druk ge-
repeteerd,-getimmerd en ge-
schilderd om alles er weer
goed uit te laten zien.

Het toneelstuk dat wordt opge-
voerd is geschreven door Hans van
Wijngaarden en heet 'Voorzichtig
....breekbaar'. Jonkheer en Jonk-
vrouw van Wateringen willen hun
laatste levensjaren doorbrengen
op de Bahaba's. Ze willen hun

landgoed niet onbeheerd achter-
laten. Omdat ze zelf geen kinderen
hebben willen ze dit laten beheren
door een neef die nogal een losbol
is. Daarom besluiten ze zelf een
oogje in het zeil te houden als deze
neef zich vestigt op het landgoed.
Hoe zij dat oogje in het zeil houden
is heel verrassend

Wil men zien hoe dit afloopt dan
is men van harte welkom op vrijdag-
30 en zaterdagavond 31 januari
in het Sint Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Uitslagen en stand 3e periode
GROEP: A
1. Dhr. J.W. Costermans/Dhr. H.
Enthoven 58,33%; 2. Mw. L Polstra/
Dhr. S. Polstra 54,58%; 3. Mw. E.M.
Collenteur/Dhr. HAP. Collenteur
54,16%.

GROEP: B
1. Mw. H. Stertefeld/Dhr. F. Sterte-
feld 62,50%; 2. Mw. G. Bouma/Mw.
AW. van Manen 57,50%; 3. Mw. HJ.
de Bruin/Mw. P. v.d. Vlugt 55,00%.

PC de Graafschap
Zondag 11 januari jl. was er een
springwedstrijd voor pony's in
Didam, daar behaalde Sebastiaan
Hamer met Yvonne een Ie prijs in
de klasse L, caL B.

Zondag 11 januari jl. was er een
dressuurwedstrijd in Lochem, daar
behaalde Bart Hartman met Sirik
een Ie prijs in de klasse L2.

Zaterdag 17 januari jl. was er een
springwedstrijd in Brummen, daar
behaalde Sebastiaan Hamer een 2e
prijs in de klasse L

Zaterdag 17 en zondag 18 januari
jl. was er een dressuurwedstrijd
in Barchem, daar behaalde Iris Be-
renpas met Jasmine een Ie prijs in
de klasse B met 179 punten en Bart
Hartman met Erwin een Ie prijs in
de klasse M2 met 159 punten.

Zondag 18 januari jl. was er een
dressuurwedstrijd te Gorssel, daar
behaalde Iris Berenpas met Jasmine
een Ie prijs in de klasse B met
169 punten en linda Berenpas met
Jasmine een Ie prijs in de klasse L2
met 167 punten.

Sponsor voor squash Vorden 2

V.Ln.r. staand Andié Balvert, Richard Martens, Bart Goodin en zittend Hajo Stok en Gerjan Wagenvoort.
Op de foto ontbreken: Harkjan Hoekerswever, Erik Reindsen en Jan Wemer Sobering

Squash Vorden 2 speelde vorig
weekend thuis tegen Sportcen-
trum Aerofitt uit Hengelo Gld.
en tegen Citadel uit Enschede.

De Vordenaren mochten in een
nieuwe outfit van de sponsor Fal-
kor Holding BV Vorden aantreden
en wilden uiteraard hun kopposi-

tie zien te behouden. De ploeg
van onze buren spelen dit jaar
voor het eerst in deze competitie
mee en zij werden zonder winst-
partij naar huis gestuurd.

Bart, Hajo, Richard en Gerjan wis-
ten ieder hun partij met 3-0 te win-
nen. Tegen Citadel begon Gerjan

met een 0-2 achterstand maar het
lukte hem toch nog de wedstrijd
met 3-2 te winnen.

De overige 3 van Vorden gaven
Citadel ook geen kans en wonnen
allen met 3-0. Vorden 2 blijft zo
één van de kanshebbers voor het
kampioenschap.

Passage
Alle feestdagen zijn achter de
rug en we gaan met frisse moed
weer verder in het nieuwe jaar
met de verenigingsavonden.

Op 27 januari zal de avond worden
verzorgd door de Thuiszorg (Sensire).
Twee zorgmanagers (Anne-Marie

Elings en Marja Sasse) zullen ons
alles vertellen over hun werk 'De
Thuiszorg'. Ook mogen wij na-
tuurlijk van alles vragen.
Alle leden zijn hartelijk welkom,
maar ook iedereen die in het onder-
werp is geïnteresseerd, is bij deze
uitgenodigd.

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:
21 Bridgeclub BZR in't Stampertje.
21 HVG Dorp Jaarvergadering.

21 NBvP Vrouwen van Nu in de
Herberg

21 Handwerionkklag/kraamverkoop
Welfare. Rode Kruis de Wehme.

21 HVG Wichmond Ledenjaarver-
gadering.

21 AMBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

22 Klootschieten bij de Vordense
Pan.

24 ANBO goedkope rijbewijskeu-
ring tb.v. 70-plussers in woon-
en zorgcentrum 'De Wehme',
Nieuwstad 32 te Vorden.

26 Bridgeclub Vorden in 't Stam-
pertje.

27 Passage Chr. Vrouwenvereni-
ging. Thuiszorg Sensire.

28 EHBO Vorden Herhalingskassen.
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 Vierakker.

29 Klootschieten bij de Vordense
Pan.

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

olitie varia GROEP VORDEN

VRIJDAG 9 JANUARI
In een woning aan de Pastorieweg
vond een insluiping plaats. Terwijl
de bewoonster sliep kwam iemand
de woning binnen via een niet af-
gesloten deur. Er werd geld en een
sieraad meegenomen. Naar aan-
leiding van de insluiping heeft de
wijkagent de volgende dag een
buurtonderzoek verricht. Daaruit
bleek dat aan De Delle ook een
insluiping is geweest. Ook hier
was de bewoonster in de woning
aanwezig en werd er geld wegge-
nomen.

ZATERDAG 10 JANUARI
Er werd een alcohol controle ge-
houden. Een 14-tal bestuurders
hebben geblazen. Een van hen had
teveel gedronken. Tegen hem
wordt proces-verbaal opgemaakt

WOENSDAG 14 JANUARI
Op de Vierakkersestraatweg vond
een eenzijdig ongeval plaats. Een
bestuurder van een personenauto
verloor de macht over het stuur.
De auto raakte beschadigd en
werd weggesleept. De bestuurder
bleef ongedeerd.

VRIJDAG 16 JANUARI
Op de Wildenborchseweg vond in

de nachtelijke uren een ongeval
plaats. Een personenauto met aan-
hanger stond dwars op de weg. De
bestuurder van de auto was niet
meer aanwezig. Mogelijk is de aan-
hanger van diefstal afkomstig.
Naar de bestuurder wordt een on-
derzoek ingesteld.

In Vorden gaat gecontroleerd
worden op de schoolgaande jeugd
van het voortgezet onderwijs. Er
gaat opgetreden worden tegen de
jeugd om de overlast die zij veroor-
zaken langs de schoolroutes terug
te brengen. Er worden op grote
schaal verkeersovertredingen ge-
pleegd en er wordt afval op straat
gegooid. De jeugd zelf is via de
school ingelicht over de controles
die gaan plaatsvinden.

Gevonden/verloren voorwerpen
met ingang van l december
Gevonden:
Portemonnee (grijze stof met rode
letters met inhoud, twee sleutel-
hangers met foto); fietssleuteL
Verloren:
Sleutelbos (rode kaart aan hanger);
sleutel (muntenhanger); armband
(goud met witgouden schakeltjes);
hondenriem (1,80 m lang).

Lang zal je leven!?
Al 850.000 mensen met diabetes!

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.

Levensverwachting weten?

Check www.langzaljeleven.nl en win!

Word nu donateur tn bel 033 462 20 55 of geef aan de collectant.

j Diabetes Fonds

giro 5766
t.n.v. Diabetes Fonds, Amersfoort ~*

Geef aan diabetes en geef om jezelf j?



Lekker de groentew<M!

VERSE ANDIJVIE
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g, fruit-

2" lekkerst bij

Winterwonderland

Tel. (0573)47 1653

Waai van de week:

Aardbeienbavaroisevlaai
6-8 stukken € 5.95

Donderdag = brooddag:

3 bruin tijger € 4.00
Weekendaanbiedingen:

Amarobrood € 1.95
donker meergranenbrood met mals- en tarwekiemen

Boterkoek
pakje met 4 roomboterpunten €

Hef plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Kijk voor
nieuws
ook op;

Varkenslappen
H.o.h. gehakt

Gehaktschnitzels
Gevulde schnitzels
Gebr.gehaktballen

Elke week op de
markt in Vorden
uw vakslager

2."^1 kilo €

1kilo c

2ki,o€5?°

199•
,O994stuks €fc«

2 99•

Wees waren voordeel

Alle voorgesneden
soorten vleeswaren

150 gram €

DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

bloemen en planten

# 1 bos tulpen
«3 primula's
«20 rozen

199
!•

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

www.compusystem.nl
Internet/Office PC ĵ Hft v-a* € 489>"
AMD 2000+, 256 MB DDR, 52 speed CDROM, 6 -Ja. € 489,-
AMD2000+, 512MBDDR, ; € 529,-

TopPC (met Asu|A7N8X moederbord) V.3. € 599,-
AMD XP 2400+, 256 MB DDR 400, GF4 video l € 599,-
AMD XP 2600+, 512 MB DDR 400, GF4 video i € 679,-
AMD XP 2800+, 512 MB DDR 400, GF4 video I € 749,-

Luxe miditower ATX, 5.1 sound, 16 x 48 DVD-speler, 100 Mbit ethernet, stille koelers,
6 x USB 2.0, 1.44MB diskdrive, logitech keyboard, logitech scrollwheelmuis,

Actie: ~ - o
USB 2.0 flash drive 128 MB, slechts * *ö.-

USB 2.0 flash drive 256 MB, slechts € 72.-

Meerprijzen:
Windows XP home € 89,- • Cordless desktop € 17,- • Lito( >ri.rv>x32x52 CDRW € 43,- •

HP DeskJet 3550 € 65,- • 17 inch TR € 449,- • Canon flatbedscanner 4s^^
• 17 inch monitor € 119 • NEC DVD +/- brander €106,-

• Andere onderdelen op aanvraag.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
22 januari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

SCHOENMODE

Spittaalstraat 42 • 7201 EE Zutphen
Telefoon (0575) 51 25 32

Ja, ja u leest het goed:
nu 10% extra korting

op onze reeds afgeprijsde
collectie schoenen.

Herenschoenen
€30.- €35.- €40.-

Helioform, Rieker, Van Hulst

Leren dameslaarzen
hoe bestaat het:

€ 25.- € 32.50 € 42.-

Dames, heren, kinderpantoffels
zie de grote collectie.

Extra 10% korting!



Wouter Mullink wandelde 2400 kilometer naar het Spaanse Santiago de Compostela

Op Kerstavond stuk droog
brood met sardientjes uit blik!

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Wouter onderweg in Frankrijk

"Ik was ergens in het noorden
van Spanje, in de buurt van
Burgos, in een gehucht met de
naam Hontana. Het piepkleine
dorpje stelde niets voor. Tien
huizen en een "revugio".

Dat is een herberg voor pelgrims
(mensen die van plek naar plek
trekken) en die daar kunnen over-
nachten. Niemand te zien, geen
enkel teken van leven. Ja toch wel,
een oud vrouwtje had mij zien lo-
pen. Ze gaf me een fles wijn en
brood. We konden elkaar niet ver-
staan, wel begrijpen.

En daar zat ik in mijn dooie eentje
op kerstavond met sardientjes uit
blik en een stuk brood. Ik vond het
eerst wel humoristisch, maar dan
gaan toch de gedachten terug naar
huis, naar Vorden waar de mensen
kerst vieren. De afstand die ik nog
had te gaan bedroeg nog ruim 500
kilometer. Met name die avond
dacht ik bij mijzelf, waar ben ik
aan begonnen. Wie houdt mij te
gen om een taxi aan te houden en
terug te gaan naar Vorden. Ook in
zuid Frankrijk speelde ik een paar
maal met de gedachte om met de
wandeltocht te stoppen. Ja, in
Frankrijk had ik een absolute
downperiode, alleen al de gedach-
te met kerst en "oud- en nieuw"
ben ik er niet

Dan ga je nadenken, fysiek was ik
niet moe en als ik nu op zoek moet
naar een taxi dan moet ik of vijf-
tien kilometer terug lopen of 15 ki-
lometer verder gaan, dat schiet
niet op, dus dan maar gewoon
doorgaan. Qua weersomstandighe
den heb ik van alles meegemaakt,
regen, sneeuw, ijzel. Geslapen in
een tentje bij 7 graden onder nul.
Met m'n fysieke gesteldheid ging
het prima. In totaal ben ik 97 da-
gen onderweg geweest, inclusief
zes dagen rust Dus een gemiddelde
afstand van pakweg 25 kilometer
op een dag. Soms ook wel dagen
van 40 tot 50 kilometer.

Slechts één blaar opgelopen! Afge
lopen zomer tijdens de vierdaagse
in Nijmegen had ik drie blaren.
Onderweg in Zuid Frankrijk kreeg
ik een lichte peesontsteking. Een
dagje rust en het ging weer. Wel
zat ik op gegeven moment over
mijn hele lichaam onder de bul-
ten. Ik dacht jeetje, ik zit onder de
vlooien. Gelukkig niet, zo bleek al
snel, het was een allergische reac-
tie. Waar het vandaan kwam? Ik
zou het niet weten", zo zegt de 27

jarige Wouter Mullink die inmid-
dels van de voettocht naar Spanje
in Vorden is teruggekeerd

SPANDOEKEN
Bij het huis van Wouter, aan de Be
rend van Hackfortweg staan span-
doeken in de tuin. Eentje met de
Spaanse tekst "Bien Venidos En
Casa" en "Bien Venue" (frans) met
daaronder de Nederlandse vert-
aling "Welkom thuis". Familie,
vrienden, buren toonden op deze
manier hun blijdschap over de be
houden terugkomst van "hun"
Wouter. Hijzelf voorziet ons van
een heerlijke cappucino. Pakt en-
kele Spaanse en Franse kranten,
waarin interviews met hem staan.

Eén artikel met een zeer bijzonde
re foto. Wouter Mullink in zijn
"wandelkloffie" in het franse Leon
als eregast aan het diner met de
burgemeester van die stad. Om
zijn hals draagt Wouter een ket-
tinkje met het kruis van de Heilige
Jacob.

Een voor de hand liggende vraag
"wat bezielt iemand in vredes-
naam om alleen een wandeltocht
van 2400 kilometer te gaan ma-
ken. Wel met een doel: een pel-
grimstocht naar Santiago de Com-
postela, een bedevaartsplaats in
het noorden van Spanje, dichtbij
de grens met Portugal. Wouter
Mullink: " Afgelopen zomer was ik
op een bruiloft in Zwitserland.
Daar ontmoette ik mijn nichtje
Petra, Nederlandse van geboorte
maar thans met de Zwitserse na-
tionaliteit.

Deze Petra is al overal in de wereld
geweest. Zij vertelde mij over San-
tiago de Compostela. Haar verha-
len spraken mij erg aan. Ik had al
geruime tijd het gevoel, tijd voor
mij zelf te willen hebben. Alles in
het leven een plaats geven. De had
de afgelopen jaren een bak ellende
over mij heen gekregen. Scheiding
van mijn ouders, waarna ik na de
scheiding bij pa bleef wonen. Pa
werd ziek en overleed toen ik 23
jaar was. Ik had een goeie band
met hem. Ik was in die tijd onrus-
tig maar wel vol energie. Ik had
een baan als groepsleider, (jeugd-
hulpverlener) bij de Lathmer.

TIEN GEBODEN
Het contract bij Lathmer liep af. Ik
dacht toen bij mijzelf, ik ga nu
stoppen met werken en ik ga naar
de bedevaartplaats Santiago de
Compostela lopen. Ik wil op mij-

zelf aangewezen worden. Ik ben
wel katholiek, maar niet praktise
rend. Iedereen die mij kent weet
dat ik tot dusver in mijn leven niet
bepaald de tien geboden heb nage
leefd. Tenslotte heeft ieder mens
zijn eigen kerk! Ik had een relatie
met Janny. Zou ik niet "iets" gaan
doen, in dit geval dus lopen, dan
zou de relatie waarschijnlijk zijn
verbroken.

Janny weet ook dat wat ik in mijn
hoofd heb gezet, ik dat ook doe. Zij
steunde mij zelfs bij mijn besluit.
Ik ben dan ook vertrokken met bei-
den hetzelfde gevoel, als ik terug
ben uit Spanje zien we wel hoe het
tussen ons verder gaat. Onderweg
hebben we elkaar wekelijks ge-
beld. Toen bleek ook dat ik Janny
ging missen. Dat ze toch mijn gro-
te liefde is. Dus is deze tocht ook
wat onze relatie betreft, heel erg
belangrijk voor mij geweest

Ik ben begin oktober vertrokken.
Letterlijk ons huis aan de Berend
van Hackfortweg uitgelopen rich-
ting het eerste doel, het Pieterpad
naar Maastricht volgen. De rugzak
op (13 kilo) gevuld met camping
spulletjes (tent, slaapzak, slaap-
matje, vier paar sokken, enkele
shirts en twee onderbroeken), een
tas met allerhand praktische spul-
letjes, zoals een toilettas, wat "in-
standfood". Ik deed elke dag een
"handwas" en hing de onderbroek
dan aan de rugzak De wind wap-
perde de broek dan wel weer droog!

Na tien dagen was ik in Maast-
richt. Vandaar op weg naar Véze
lay. Dat is de startplaats van de ou-
de historische pelgrimsroute naar
Santiago de Compestela. Ik had
van het Nederlands Genootschap
van Sint Jacob (pelgrimsorganisa-
tie) een routebeschrijving gekre-
gen. Ik heb onderweg overal gesla-
pen, in kloosters, maar ook veel in
mijn tentje. Veel pelgrims uit alle
delen van de wereld ontmoet Ook
heel veel vriendelijke mensen.
Sommigen gaven me geld, druk-
ten me soms een biefstuk in de
hand. In een restaurant kreeg ik
zomaar gratis een 6 gangen diner
aangeboden.

HEILIGE JACOB
Ondanks de vele ellende die er
overal heerst, heb ik tijdens m'n
tocht toch ook veel goedheid in de
wereld gezien. Onderweg was de
Heilige Jacob (die waakt immers
over de pelgrims) een keertje heel
dicht bij me. Ik stond op een verla-
ten plek langs de weg. Plotseling
sprak "een stemmetje in mij" en
nu oversteken. Ik deed het en nog
geen dertig seconden later vloog
precies op de plek waar ik eerst
stond, een auto uit de bocht!

En dan de binnenkomst in de im-
mense kathedraal in Santiago de
Compostela. Ik was helemaal door-
weekt, de regen kwam met bakken
uit de lucht Je hebt een dubbel ge
voel, bent emotioneel. Je omarmt
het beeld van de Heilige Jacob en
je denkt op dat moment toch ook
wel een beetje "al mijn zonden
zijn vergeven". Je wilt een kaarsje
in de kathedraal aansteken. Dan
merk je tegelijkertijd dat ook hier
de commercie behoorlijk heeft
toegeslagen. Wel een euro in de
gleuf doen. Dan gaat er wel "iets"
branden, geen kaarsje maar een
electrisch lampje". Wouter laat
mij zijn oorkonde zien, een bewijs
dat hij de tocht heeft volbracht.
Het eerste wat hij bij thuiskomst
in Vorden deed, was een 'patatje
oorlog' halen. En een wijze bood-
schap voor een ieder die het maar
horen wil: "Mensen als je plannen
of dromen hebt, verwezenlijk ze
maar, want de tijd is o zo kort"!

De beurs in 2004:
rally tot
renteverhoging

Na drie slechte beursjaren was
2003 weer eens een goed jaar voor
aandelenbeleggers. De rente bleef
laag, het economisch herstel zette
door en bedrijfswinsten trokken
weer aan. Voor 2004 verwachten
wij een verder doorzettend econo-
misch herstel. Op de beurs zal het
allemaal wat minder hard om-
hoog gaan. Wij rekenen namelijk
op de eerste renteverhogingen in
de Verenigde Staten en Europa.

ECONOMISCH HERSTEL
Onder invloed van aantrekkende
investeringen én aanhoudend ho-
ge consumentenbestedingen liet
de Amerikaanse economie in 2003
een indrukwekkend herstel zien.
Zowel de centrale bank als de over-
heid droeg zijn steentje bij aan het
herstel. De centrale bankiers
brachten de rente naar het histo-
risch lage niveau van 1% en de
overheid verlaagde de inkomsten-
belasting. In het derde kwartaal
van 2003 groeide de Amerikaanse
economie ten opzichte van dezelf-
de periode in 2002 met 3,3%. Ver-
geleken met het tweede kwartaal
van 2003 kwam de groei op 1,8%.
Andere sterke groeiers waren
China en Japan. Vooral de groei
van China viel op. De schade van
de SARS-epidemië bleef uiterst be-
perkt Met een groei van ruim 8%
deed de Chinese economie het op-
nieuw beter dan andere landen
in de regio. De meeste Europese
landen zitten nog wat vroeger in
hun economische cyclus, waar-
door de groeicijfers achterbleven.
Nederland, maar ook grote landen
als Duitsland, belandden zelfs
kortstondig in een recessie.

KANSEN IN EUROPA
EN DE PACIFIC
Mede vanwege verder aantrekken-
de investeringen door bedrijven
rekenen analisten voor 2004 op
een groei van de Amerikaanse eco-
nomie van 2 tot 4%. Ook voor de re-
gio Pacific verwachten wij weer
mooie economische groeicijfers.
De Chinese economie groeit al ja-
ren onstuimig, met gemiddeld
percentages van 7 a 8% per jaar.
Voor 2004 zou zelfs een groeicijfer
van 10% mogelijk moeten zijn.
Euroland moet het opnieuw met
minder groei doen (+2%), maar

herstelt wel. Toch is Euroland, sa-
men met de Pacific, een van de
meest interessante regio's om in te
beleggen in 2004. De economie
van de Verenigde Staten is welis-
waar de sterkst groeiende grote
economie ter wereld maar juist de
economieën van Euroland en
Japan profiteren hiervan via hun
export naar de Verenigde Staten.
Over de recente heisa rond het
Groei- en Stabiliteitspact maken
wij ons geen zorgen. Het pact is te
ambitieus en onrealistisch omdat
het uitgaat van een 0% financie-
ringstekort over de hele cyclus.
Bovendien heeft Euroland als ge
heel een overheidstekort van 2,6%
in 2004, tegen Japan 6,8% en de
Verenigde Staten 5,1%. Naast de
Pacific-regio en Euroland blijven
opkomende markten een interes-
sante belegging.

WINSTEN VERDER IN HERSTEL
Als we wat nader inzoomen op het
bedrijfsleven, dan ziet het plaatje
er goed uit. De bedrijfswinsten
hebben in 2003 een herstel laten
zien. De cijfers waren zelfs zo goed
dat analisten gedurende augustus,
september en oktober hun taxa-
ties voor de verwachte winsten ver-
hoogden. Dat komt bijna nooit
voor. Mensen zijn van nature opti-
mistisch en dat geldt ook voor ana-
listen. De afgegeven ramingen zijn
dan ook meestal al aan de hoge
kant Alleen in tijden van extreem
hoge economische groei of na een
recessie blijken de taxaties wel
eens te laag. Voor 2004 is de ver-
wachting dat de winsten wereld-
wijd met bijna 20% zullen toene-
men. Dat is veel, maar naar onze
mening wel haalbaar. Wij ver-
wachten echter niet dat de positie
ve verrassingen van de afgelopen
maanden herhaald zullen worden.
De goede winstvooruitzichten heb-
ben zich nog niet vertaald naar to-
renhoge waarderingsniveau's op
de beurs. De koers-winstverhou-
ding op basis van de verwachte
toekomstige winsten bedraagt on-
geveer 20. Dat zijn waarderingsni-
veaus die we ook begin jaren ne
gentig zagen.

SAMENGEVAT
De beurs richt zich voorlopig nog
op de goede economische cijfers
en een fraai winstherstel bij het
bedrijfsleven. Onze favoriete secto-
ren zijn onder meer op basis van
het herstel van de economie gese
lecteerd. Maar na de eerste verho-
ging van de korte rente zal het be
sef komen dat de mooiste beleg-
gingsfase van de economische cy-
clus erop zit. Wellicht dat defensie
ve aandelen dan een kleine inhaal-
slag kunnen maken.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een ge-
zamenlijke onderneming van de
Rabobank en de Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Vakanties met het Reumafonds ifteumafonds
"̂" Sterk In bewein

Het Reumafonris organiseert al
45 jaar onbezorgde vakanties
voor mensen met reuma. Ook
heeft het Reumafonds een eigen
hotel en bungalowpark
Groot Stokken op de Veluwe:
1038-4472400

U kunt de vakantiegids
Reizen 2004 bestellen via
onze afdeling Reizen:
T 020 • 589 64 85



Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

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

•

Zondag 8 februari

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

HetJebbink 13, Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel.(010)4328696

Strada Sports Vaassen
Kouwenaarspad 18, 8172 EA Vaassen

T (0578) 56 00 60 / F (0578) 56 07 87
Strada Sports Vorden

Burg. Galleestraat, 67a, 7251 EA Vordert
T (0578) 56 00 60 / F (0578) 56 07

Amuseer je Slank bij Strada
Vol goede voornemens dit jaar?

Wij helpen u een handje!
Geef u nu op voor de nieuwe Amuseer Je Slank-cursus.
Acht weken lang gaat u in groepsverband aan de slag

o.b.v. een voedings- en trainingsplan.
Dit alles onder begeleiding van een ervaren instructeur.

De cursus start woensdag 28 januari.
Liever op individuele basis? Ook dat kan.

Bel dan nu voor het maken van een afspraak.
Voor meer informatie of opgave neem contact op

met één van onze medewerkers.

Ontwerp en
realisatie internetsites

Weevers Net

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

niscc n in

Aanstaande Zaterdag
v \ \ MM

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

TE HUUR:
opblaasbare

SARAH - ABRAHAM
4 meter hoog
OOIEVAAR

4.5 meter hoog
SPRINGKUSSENS
Spiekker-Zemann

Boschlaan 8
Lichtenvoorde
0544-376014

Bouwkundige
Inbraakpreventie
Zutphen

r o L i T i c
KEURMERK

VEILIG
WONEN

Gratis preventieadvies Vriibliivende Offerte

&

Woningonderhoiid Franken
Voor het onderhoud aan uw woning.

Ook adviseren en leveren wij de bouwmaterialen voor uw doe het zelf klus.

Weg naar Voorst 31 Tel: 0575-515825
7205 CL Zutphen Fax: 0575-519694

www.woninqondeihoudfuTiiken.nl

£*

Dancekelderance, Trance en R&B
FUN

mww.
Bobbus opstapplaatsen

\/orden, 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 *

Barchem, 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 * Bathmen, Brink 22:45.

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

Donderdag in Hengelo f G/d. j:

GRATIS* RUIT REPAREREN
LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK

Donderdag 22 januari kunt u terecht
op de parkeerplaats van het
marktterrein in Hengelo (Gld.)
en wel van 09.00 tot 16.30 uur.

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten.
N.B.: Kenteken graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u
een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen,
waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven:
betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen,
dan moet hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT:
BIJ VORST MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS!
Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ijs-
en zoutkristalien (pekel!) zetten uit en doen kleine barst-
jes/sterretjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens
technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan
50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij
de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de
voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren.
Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico meest-

al € 1 36,-!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit.
Laat uw ruit niet barsten!

* Reparatie van een sterretje/breukje in de voorruit door middel
van harsreparatie is daarom voor bijna alle WA-Plus, Casco en
All-Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel
goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar
uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-

claim verlies. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij re-
paratie wel uw laatste groene kaart meenemen.
Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden
van Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere ver-
zekeraars, dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Auto-
mark, specialist in harsreparaties. Meldt u zich bij aankomst
direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een
vrijblijvend en deskundig advies.

* 'Reflectielaag', 'Automark', het 'STOP1 logo, de kleur 'geel', de 'vorm tent' en 'Safe Sight' zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst



Samenwerkingsovereenkomst tussen
ABC - Automotive Business Consultancy
en MTC - Milius Training & Consultancy

Maandag 26 t/m vrijdag 30 januari

Omleidingen op N316 in
Hengelo, Vorden en Ruurlo

Fred Milius (L) enjur Ooijman

Fred Milius van MTC en Jur
Ooijman van het ABC kantoor
Midden- en Oost-Nederland
hebben een samenwerkings-
overeenkomst afgesloten.

MTC is met name actief in Sales-
en communicatietrainingen en
biedt daarnaast, net als ABC, con-
sultancy en interim management
aan voor de automotive branche.
Vanaf l januari 2004 zal MTC nu
ook regelmatig haar diensten on-

der de vlag van ABC aanbieden.
Voor beide partijen is dit een ver-
ruiming van het dienstenaanbod,
terwijl optimaal gebruik wordt ge-
maakt van eikaars kennis, erva-
ring en personele capaciteit.

Deze samenwerking levert voor de
afnemers het voordeel op van nog
meer expertise, beschikbaarheid
van meerdere trainers/consultants
en natuurlijk een breder diensten-
pakket.

De voordelen voor ABC van deze
kruisbestuiving zijn de uitbreiding
van het bestaande dienstenpakket
met CRM trainingen en personal
coaching.

Het ABC netwerk kent, naast de 3
partnervestigingen, meerdere sa-
menwerkingsverbanden met in de
markt bekend staande en bewezen
zelfstandige adviseurs en is mede
daardoor een landelijke speler in
de consultancy wereld.

PKV-nieuws
Het Achterhoeks Verband or-
ganiseert op zaterdag 7 februa-
ri a.s. een Achterhoekse Fok-
kersdag. Nadere inlichtingen
bij de secretaris.

Behaalde resultaten van onze le-
den op onderstaande shows.

PEKLO LOCHEM
Hoenders, Lakenvelder: E.H. Rue-
sink 3x G. Wyandotte: HJ. Beren-
pas lx G, 2x ZG. Australorp: E.H.
Ruesink 2x G, lx F. Mod. Eng.
Vechthoen: H. v.Heerde lx G, lx
ZG, lx F. Holl. kriel: Sil Ruesink 2x
ZG, lx F. Vorwerk kriel: Sil Rue-
sink 2x G, lx ZG; H. v.Heerde lx
G, lx ZG. Wyandotte kriel: HJ. Be-
renpas 2x G, 3x ZG. New Hamps-
hire kriel: M.JA Jansen 3x G, 3x
ZG, lx F. Amrock kriel: HJ. Pardijs
2x G, 3x ZG, lx F. Oud Eng. Vecht-
kriel: H. v.Heerde 2x ZG, lx F.
Mod. Eng. Vechtkriel: H. v.Heerde
lx G, 5x ZG.
Watervogels. Kwaker: M.JA Jansen
4x G, 3x ZG.
Konijnen. Vlaamse Reus: A. Dijk-
stra 2x G, 2x F. Frans Hangoor: R.
Bruinsma 3x ZG, lx F; Bram
Bruinsma 2x G, lx F; D. Kuiper lx
G, lx ZG. Nieuwzeelander wit: M.
Boersbroek 3x G, lx ZG. Gele van
Bourgondië: W. Boersma 2x G, 3x
ZG, lx F. Rode Nieuwzeelander:
G. Lenselink lx G, 2x ZG, 2x F.

Alaska: H. Pardijs 2x G, 2x ZG. An-
gora: Comb. 't Wolletje lx G, 4x
ZG, lx F. Klein Lotharinger: Th.
Janssen lx G. Tan: L. Jansen lx G,
3x ZG, 4x F. Hollander: EJ. Eve-
rink 3x ZG, lx F; K. Hietbrink Tx
G, 4x ZG, 3x F. Ned. Hangoord-
werg: DJ. Grobben lx G. Kleurd-
werg: DJ. Grobben 3x G, lx F.
Sierduiven. Vinkduif: HJ. Pardijs
2x G, 4x ZG.

IJSSELSHOW ZUTPHEN
Hoenders. Wyandotte: J. Rouwen-
horst lx G, 2x F, lx U. Wyandotte
kriel: J. Rouwenhorst 2x F.
Konijnen. Franse Hangoor: M. Dek-
kers lx ZG, lx F; A. Eggink lx ZG,
lx F. Gele van Bourgondië: W.
Boersma lx ZG, 2x F. Californian:
W.H. Arends 3x G, lx ZG, 3x F. Ro-
de Nieuwzeelander: G. Lenselink
2x ZG, lx F; H. Gosselink 2x G, 2x
ZG, lx F. Parelfeh: J J. Jansen 2x
ZG. Angora: Comb. 't Wolletje lx
G, 2x ZG, 3x F. Tan: L Jansen lx
ZG, 3x F. Thrianta: A. Eggink lx F.
Hollander: Th. Janssen 2x ZG, 3x
F; T. Zevenhoeken lx G, 2x ZG.
Klein Zilver: JJ. Jansen 2x G, lx
ZG, lx F. Rus: HJ. Huurnink lx
ZG. Ned. Hangoordwerg: Ny;nke
Woerts 3x G, 2x ZG, lx F; J. Mar-
tens lx ZG, 2x F. Pool: H.G.M. Gub-
bels lx ZG. Kleurdwerg: H.G.M.
Gubbels 4x ZG, lx F; DJ. Grobben
3xG.

Cavia's. T. Zevenhoeken lx G, lx
ZG.

Sierduiven. Pauwstaart: M.D. Ze-
venhoeken lx G, 2x ZG, lx F.

ONETO ENSCHEDE
Hoenders. Wyandotte: J. Rouwen-
horst 2x G, lx ZG, 2x F. Mod. Eng.
Vechthoen: H. v.Heerde 2x G, Vx
ZG, lx F. Wyandotte kriel: H. Be-
renpas 4x G; J. Rouwenhorst 3x
ZG. Oud Eng. vechtkriel: H.
v.Heerde 2x ZG. Mod. Eng. vecht-
kriel: H. v.Heerde 2x G, 4x ZG, lx
F.

Konijnen. Wener: HJ. Nijenhuis 2x
ZG, 2x F. Rode Nieuwzeelander: J.
Bakering lx G, 3x ZG. Angora:
Comb. 't Wolletje lx G, 2x ZG.
Tan: L Jansen lx G, 2x F.

GELDERLANDSHOW BEMMEL
Konijnen. Vlaamse Reus: A. Dijk-
stra 2x ZG, 2x F. Groot Lotharin-
ger: H. Borgman-Berenpas 4x ZG,
4x F. Franse Hangoor: M. Dekkers
lx G, lx ZG; R. Bruinsma lx G, lx
ZG, lx F; Bram Bruinsma lx ZG.
Gele van Bourgondië: W. Boersma
2x ZG, 2x F. Rode Nieuwzeelan-
der: G. Lenselink lx Zg, 2x F; J. Ba-
kering lx G, lx ZG, lx F. Alaska: J.
Bakering 2x G, lx Zg. Tan: L Jan-
sen lx G, 3x ZG, 4x F. Kleurdwerg:
DJ. Grobben 2x G.

Automobilisten uit Doetinchem,
Zelhem, Zutphen en Vorden die
gebruikmaken van de provin-
ciale weg N316. krijgen van
maandag 26 tot en met vrijdag
30 januari te maken met omlei-
dingen.

In deze week gaat de provincie
Gelderland de bomen langs de
Kruisbergseweg, Rondweg, Vorden-
seweg, Hengeloseweg en Rondweg
N316 in de gemeenten Hengelo
(Gld.), Vorden en Ruurlo snoeien.

De omleiding staat ter hoogte van
de werkzaamheden op borden
aangegeven.

Buslijn 51 van Syntus rijdt tussen
Hengelo en Vorden een alternatieve
route.

Reizigers moeten rekenen op zo'n
10 minuten extra reistijd.

Fietsers hoeven geen rekening te
houden met de omleiding. Zij wor-
den langs de werkzaamheden geleid

2003: groen licht voor
119 plattelandsprojecten
In de Achterhoek en Liemers
kregen het vorige jaar 119 plat-
telandsprojecten het groene
licht. De projecten zijn in de
loop van 2003 door Gedeputeer-
de Staten goedgekeurd of van
een positief advies voorzien.

Met deze projecten is een totale
projectinvestering van 51 miljoen
euro gemoeid. De provincie Gel-
derland, Rijk en Europese Unie
stellen voor deze projecten een
bijdrage beschikbaar van ruim 19
miljoen euro.

De cijfers tonen dat in de Achter-
hoek en Liemers voor plattelands-
vernieuwing veel geld beschikbaar
is. Provincie, Rijk en Europese
Unie hebben hiervoor verschillen-
de subsidieprogramma's. Platte-
landshuis, een samenwerkingsver-
band van zo'n 13 organisaties,
speelt hierbij voor de streek een
centrale rol. Medewerkers van
Plattelandshuis sporen project-
ideeën op en begeleiden initiatief-
nemers bij de indiening van hun
projecten. Daarnaast worden men-
sen en organisaties ondersteund
die actief bezig zijn met onderwer-
pen die op de wat langere termijn
nieuwe projecten in de regio gaan
opleveren.

In 2003 zijn in totaal 144 projecten
uit de Achterhoek en Liemers in-
gediend. Hiervan zijn inmiddels
108 projecten door Gedeputeerde
Staten goedgekeurd of van een

positief advies voorzien. Daarnaast
zijn er nog 11 projecten uit 2002
goedgekeurd, zodat het totaal op
119 uitkomt.

Opvallend is dat de kwaliteit van
de projecten ten opzichte van 2002
is toegenomen. Het gaat daarbij
om projecten op het gebied van
communicatie bewustwording
(2x), duurzame landbouw (19x),
natuur-landschap-cultuurhistorie
(36x), nieuwe economie (16x), recre-
atie en toerisme (2lx), duurzaam
waterbeheer (14x) en leefbaarheid
(114
Al deze projecten dragen gezamen-
lijk bij tot een verbetering van de
woon -, werk - en leefomgeving van
het platteland in de Achterhoek
en Liemers. Op de internetsite
www.plattelandshuis.nl is achter-
grondinformatie te lezen over de
projecten die al in 2002 van start
zijn gegaan. Binnenkort zullen
de projecten van 2003 op de site
worden geplaatst

Plattelandshuis verwacht dat deze
projecten een inspiratiebron zijn
voor andere initiatiefnemers. Ook
in 2004 zijn er weer volop mogelijk-
heden. Mensen met projectideeën
kunnen vrijblijvend contact opne-
men met Plattelandshuis. Platte-
landshuis is te bereiken op: Hum-
meloseweg 85, 7021 KN Zelhem,
telefoon (0314) 62 50 00 en fax:
(0314) 64 19 09.
E-maü: info@plattelandshuis.nl

Loopt u een straatje mee?
Van 8 tot 14 februari gaat de 8e
Nationale Collecte Hersenziek-
ten en Psychische Ziekten weer
van start!

De Hersenstichting Nederland en
het Nationaal Fonds Geestelijke
Volksgezondheid organiseren deze
collecte voor mensen met hersen-
letsel of psychische aandoeningen.
Duizenden vrijwilligers staan klaar
om de bussen te verspreiden en

op pad te gaan voor deze groep
mensen, maar zij kunnen nog best
wat extra hulp gebruiken! Helpt u
mee, een kleine moeite, een groot
gebaar! Men kan zich aanmelden
bij het collecte-coördinatiepunt:
(030) 297 11 97.

Of bij de promotor van de collecte
in Midden en Oost Nederland:
Ine Woudstra, (0314) 39 15 69.
Alvast onze dank!

Open Avond Ulenhofcollege
Op dinsdag 27 en donderdag 29
januari houdt het Ulenhofcolle-
ge Open Huis.

Zowel in het brugklasgebouw aan
de Mackaylaan, Doetinchem als in
het hoofdgebouw aan de Bizetlaan
kunhen ouders en kinderen volop
informatie krijgen over het onder-
wijs en de leerlingbegeleiding op
het Ulenhofcollege.
Het Ulenhofcollege is een christe
lijke scholengemeenschap voor
VMBO-theoretische leerweg, HAVO
en VWO. Op grond van de advie-
zen van de basisschool en/of de

wens van de ouders kunnen de
leerlingen geplaatst worden in één
van de onderstaande brugklassen:
VMBO - theoretische leerweg (tl-
brugklas); HAVO/VMBO - tl-gerich-
te brugklas; VWO/HAVO - gerichte
brugklas; VMdas.
In de brugklas wordt op deze vier
niveaus lesgegeven waarbij veel
aandacht is voor zelfstandig wer-
ken. De doorstroming van VMBO -
theoretische leerweg naar HAVO
en van HAVO naar VWO blijft voor
eigen leerlingen realiseerbaar.
De school heeft voor alle leerjaren
een eigen boekenfonds.



Aanhangwagens

is een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop
en reparatie van aanhangwagens en
paardentrailers.
Met vestigingen in Warnsveld,Borne en Arnhem is
De Witte Smid een toonaangevend bedrijf dat een
belangrijke positie in de markt inneemt op het ge-
bied van aanhangwagens.

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden is per direct in de vestiging Warnsveld
plaats voor een

vakbekwaam monteur
Wij vragen iemand die:
• Kennis heeft van hydraulica en 12 Volt installaties
• Ervaring heeft op het gebied van mechanische remtechniek
• In het bezit is van rijbewijs BE of dit wil behalen
• Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
• Bereid is om werkzaamheden uit te voeren in onze andere vestigingen
• Ca. 25-35 jaar oud is
• Laswerkzaamheden uitvoert
• Commercieel inzicht heeft en organisatorisch vermogen m.b.t. het inplannen van

werkzaamheden

De Witte Smid biedt:
• Een passend salaris al naar gelang ervaring en opleiding
• Spaarloonregeling
• Een prettige werksfeer
• Een moderne werkplaats
• Een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid

Tevens zijn wij op zoek naar een

leerling-monteur
Hierbij denken wij aan iemand van ca. 18 jaar die wil worden opgeleid tot monteur.
De mogelijkheid bestaat om in- en externe cursussen te volgen.

Herken jij je in één van bovenstaande functies dan nodigen wij je uit schriftelijk
binnen 14 dagen na uitgave van dit blad te reageren.
Je wordt verzocht om bij de brief je CV te voegen.

Sollicitatie met CV sturen naar:
De Witte Smid B. V. t. a. v. de heer J. D. Koop
Lochemseweg 26 7231 PG Warnsveld

Voor informatie over deze functies kunt u contact opnemen met de heer Koop,
telefoon (0575) 43 12 04.

OPRUIMING
PRIJS

50% KORTING
op alle dames- en herenwintermode.

Damesmerken
Basler, Frankenwalder, Delmod, Gardeur,

Esprit, Claudia Strater Sport, Rosner, Olsen,
Gerry Weber, Hammer, Samoon, Zerres.

Mannenmerken
McGregor, Arrows, Camel, New Bondstreet.

TEUNISSEN
M O D E

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461996

MAGAZIJNOPRUIMING
SPORTSCHOENEN

Vrije tijd • Running • Tennis • Voetbal • Zaalsport
(ook jeugdschoenen maat 36 tot 39)

€"10.- 15- 20.- 25.- 30.- 40.-

Kortingen 20 30 40 50 60 70 8U /O
Adidas • Asics • Kappa • Lotto • Nike • Puma

ALTIJD LEUK OM TE SNUFFELEN

We belpen u smakelijk
de winter door.
n ook op de ,

Wintermenu a € 11,50
(geldig tot 9 april)

Kop bospaddes toelenbouilloi
Reepeper me t puree,

verse groenten en
grootmoedersappelmoes

Cassütta
met warme frambozensaus

HOTEL RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 13 12

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

Heeft u al een
advertentie"

contract
voor Contact?

Vraag eens naar de zeer ruime
mogelijkheden.

Telefoon (O575) 55 10 10.

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 06 51593253

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 0651593253

Hé verplegende!

Zin in een
werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem helpen om

6750 langdurig zieken en (zwaar)

lichamelijk gehandicapten een onver-

getelijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons enthousiaste

en supergemotiveerde team van

7000 vrijwilligers, waaronder een

groot aantal verpleegkundigen en

ziekenverzorgenden. Het kost je een

weekje van je vrije tijd, maar je krijgt

er dan ook heel wat voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 62 of kijk

op www.zonnebloem.nl

©

de Zonnebloem



Donderdag in Hengelo Gld:
Gratis* ruit repareren

. -'

•Gratis Voorruit Repareren en
* Ruit Inspecteren vanaf WA+

Een sterretje zit er zo in. Vroeger
knalden de ruiten er in zijn geheel
uit. De huidige gelaagde ruiten
doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadi-
um alsnog door, ook nog na een of
twee jaar! Dat betekent uiteinde-
lijk toch weer een tijdrovende ruit-
vervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico
van normaal € 136,-. Echter, bij
een WA-Plus, WA-Extra, Casco of
All-Risk verzekering is harsrepara-

^ tie van de ster vrijwel altijd zonder
kosten. Sterreparatie is daarom
veel aantrekkelijker dan vervan-
ging! Verzekeraars hebben dan
ook voorkeur voor harsreparatie
boven vervanging.

Technisch Onderzoek: Vorst +
Pekel geeft 3000 maal grotere
doorscheurkans!
Op gelijmde voorruiten staan
enorme spanningen. De stijfheid
en daarmee de sterkte van de car-
rosserie wordt voor 40% bepaald

* door een goede, verlijmde voor-
ruit. Een zwakkere voorruit bete-
kent dus een zwakkere auto. Breu-
ken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breuk-
jes zetten uit bij nachtvorst en zor-
gen voor grote spanningen, die

doorscheuren van de voorruit ver-
oorzaken. Ook het dichtgooien
van een deur (luchtdruk) veroor-
zaakt extra spanning. De kans op
doorscheuren is meer dan 50% (!).
Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden: laat de
ruit niet barsten! Bent u voor ruit-
schade verzekerd en wordt u door-
verwezen naar een ruitschadespe-
cialist, dan kunt u bij Automark te
recht Automark werkt voor ieder-
een die voor ruitschade verzekerd
is en stuurt de rekening recht-
streeks naar de verzekeraar. Voor
de klant zijn er geen kosten of
moeite verbonden aan ruitrepara-
tie. De klant betaalt geen eigen ri-
sico en heeft geen no-claim verlies
(behalve bij Centraal Beheer).
Automark gebruikt voor reparatie
de meest moderne harsinjectie
methode. Bij ruitreparatie moet de
laatste groene kaart worden mee
gebracht voor de juiste verzeke-
ringsgegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts € 15,- per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
€ 5,- extra wordt een speciale re-
flectielaag over de gravures aange
bracht, waardoor de gravures bij
regen en 's avonds goed zichtbaar

blijven. Graveren helpt tegen dief-
stal: wil een dief een gestolen auto
verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

Gratis Voorruitinspectie op de
parkeerplaats van het markt-
terrein
Deze week komt de Mobiele Serv-
ice van Automark in Hengelo Gld
voor een actie Ruit Repareren /
Kenteken Graveren. Op verzoek
van de klant wordt de voorruit ter
plekke gratis geïnspecteerd en
krijgt men een deskundig en vrij-
blijvend advies m.b.t eventuele be
schadigingen. Men hoeft niet van
te voren een afspraak te maken:
voor Voormitinspectie of Ruitrepa-
ratie meldt men zich direct bij de
reparateur. Reparatie van de voor-
ruit is voor WA-Plus, Casco en All-
Risk verzekerden geheel zonder
kosten. Voor de juiste verzeke-
ringsgegevens moet bij reparatie
wel de laatste groene kaart wor-
den meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt! Let op: deze aanbie
ding geldt niet voor particulier
verzekerden van Centraal Beheer.
Donderdag 22 januari kan men te
recht op de parkeerplaats van het
marktterrein. Bij regen kunt u
rustig in de auto blijven zitten. Let
op de gele tent van Automark.

Na regen komt zonneschijn

Nu steeds de regen eindeloos
Met bakken uit de hemel valt
En zo ons goed humeur vergalt
Vraag ik mij af "Wat is er loos ?"

Het heeft al veel te lang geduurd
En maakt veel mensen moedeloos,
Chagrijnig en misschien wel boos.

De zon verschuilt zich achter wolken
En laat zich in geen dagen zien.
Spaart hij zijn energie misschien ?

Eén ding staat echter voor mij vast:
Na regen komt steeds zonneschijn.
En dan kan men weer vrolijk zijn.

Jos Wijnen

Kanker betekent
lang niet altijd het einde.

KWF
KANKER

BESTRIJDING

Opmaat naar tournee door Nederland

Tango Dorado in
Midzomeravondconcert
Tango Dorado is het enige orkest
ter wereld dat het repertoire
brengt van het beroemde Octeto
de Buenos Aires uit de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Dat achtkoppi-
ge orkest speelde toen al experi-
mentele composities van Astor Pi-
azzolla, zeer tegen de zin van de
Argentijnse overheid. Piazzolla
kreeg later, vooral na zijn dood, de
hem toekomende erkenning als
groot tango-componist. Zelfs bij
een koninklijke huwelijksvoltrek-
king mag hij met zijn muziek erbij
zijn.
Vrijdagavond 27 juni is er in de
Orangerie bij Huize Ruurlo even-
wel heel wat méér te horen dan Pi-
azzolla. Ook de diverse stijlen van
de traditionele tango worden op
sublieme wijze ten gehore ge-
bracht door het zevenkopigge en-
semble Tango Dorado. Een keur-
merk heeft zo'n evenement niet
nodig; dat het plaatsvindt onder
auspiciën van de Group Ruurlo for
Arts and Music, is bijzaak

NAAR 'DE REGIO'
"We zijn nog verder dan Gronin-
gen gekomen, zelfs in Delfzijl ge
weest", grapt Christiaan van He-
mert, artistiek leider en eerste ban-
doneonist. We vroegen hem of
Tango Dorado wel vaker in 'de re-
gio' optreedt Een typisch randste-
delijk clubje is het trouwens ook
niet. Pianist Margreet Markerink
heeft 'wortels' in de noordooste-
lijke Achterhoek. En Jacqueline
Edeling, de tweede bandoneonist,
denkt erover terug te keren naar
Enschede, waar zij door de grote
brand uit Roombeek werd verdre-
ven.
Het optreden in Ruurlo gaat nog
net vooraf aan een grote tournee

door Nederland, waaraan Tango
Dorado op 31 augustus tijdens de
Amsterdamse Uitmarkt begint
met een optreden in de Kleine Zaal
van het Concertgebouw. Op zo'n
vijfentwintig plaatsen in het land
zal het orkest te horen zijn tot l
mei 2004, bij het slotoptreden in
Valkenswaard (ten zuiden van
Eindhoven).

OOK OVER DE GRENS
Qua herkomst van de orkestleden
heeft Tango Dorado al een zeker
internationaal cachet. Alexandre
Mota Kanji, de tweede violist, werd
geboren in Sao Paulo; de contra-
bassist Brice Soniano is Fransman
van origine. Maar het ensemble
gaat nu ook met zijn optredens de
grens over.
Groot succes oogstte het eerder dit
voorjaar in Stadtlohn. Staande
ovaties zijn daar niet gebruikelijk,
maar die kwamen er, ongeremd.
"De Duitsers zijn nog niet zo tan-
go-gek als wij, maar het begint
over te waaien", zegt Christiaan
van Hemert vergenoegd. Een tour-
nee door Duitsland is dan ook al in
voorbereiding.

BREED PALET VAN TANGO-
STIJLEN
De Argentijnse muziekgeschiede-
nis van de laatste halve eeuw kent
vele grote tango-componisten.
Naast Astor Piazzolla zijn dat be-
roemde orkestleiders als Pugliese,
Troilo en Calo. Van hen allen
brengt Tango Dorado schitterende
composities ten gehore. De traditi-
onele Argentijnse tango, ook ui-
terst muzikaal gebracht, ont-
breekt evenmin op het repertoire.
De artistieke leider licht de uiteen-
lopende stijlen ter plekke toe.

Geslaagde rayonkampioen-
schappen in Steenderen
Zaterdag 17 januari j.l. hebben
ruim 110 kinderen van 6 en 7 jaar
hun beste beentje voor gezet tij-
dens de gymnastiekwedstrijd van
het Rayon " de Hanzestreek" . De-
ze wedstrijd was georganiseerd
door DOG Baak en SGV Steende-
ren in de sporthal te Steende-
ren.Onder het toeziend oog van
familieleden hebben de kinderen
diverse oefeningen gedaan waar-
voor door een vakkundige jury
punten werden toegekend.

Opvallend was het enthousiasme
en het plezier van de kinderen en
hun vele begeleiders; voor velen
was dit de eerste wedstrijd! De oe-
feningen werden op verschillen-
de niveaus gedaan; dit betekende
dat in sommige niveaus weinig "
concurrentie" was, en bij andere
veel meer. De uitslag is als volgt:
jongens niveau 11: Ie prijs : Ruud
Berendsen, DOG Baak, 40.1 pnt.
jongens niveau 12: Ie prijs : Dou-
we Gr. Severt, RGV Ruurlo 39.0
pnt; 2e prijs: Jelle Kolkman, RGV
Ruurlo, 38,8 pnt; 3e prijs: Ruud

Tilleman, RGV Ruurlo, 38,7 pnt.
meisjes niveau 11: Ie prijs: Jet
Golstein, Sparta Vorden, 35,0 pnt;
2e prijs: Joyce Krabben, RGV Ruur-
lo, 34,2 pnt; 3e prijs: Denise Ron-
deel, DIO Keyenborg 33,3 pnt.
meisjes niveau 12: Baan II; Ie
prijs: Tecula Rabelink, Sparta Vor-
den 33,9 pnt; 2e prijs: Sifra Oeve-
ring, Sparta Vorden 33,2 pnt; 3e
prijs: Anne Bulten, Sparta Vorden
33,1 pnt; 3e prijs: Aster Taken,
Sparta Vorden 33,1 pnt; 4e prijs:
Heidi Wassink, RGV Ruurlo 32,7
pnt; Baan III: Ie prijs: Mira Meyer
GV Veldhoek 33,6 pnt; 2e prijs:
Maud Heitkoning DOG Baak 33,4
pnt; 2e prijs: Iris Hebbink, GV
Veldhoek 33,4 pnt; 3e prijs: Da-
nielle Uenk, SV Harfsen 33,3 pnt;
3e prijs: Bianca Wielens, SV Harf-
sen 33,3 pnt; 3e prijs: Iris v.d Kolk
WSV Warnsveld 33,3 pnt; 4e prijs:
Sophie Horstink, SGV Steenderen
32,8 pnt

Uit deze uitslag blijkt al dat veel
kinderen uitmuntend gepres-
teerd hebben!

Meer inspiratie van Luxaflex(

Op basis van kwaliteit, betrouw-
baarheid, serviceniveau en vak-
manschap is E & S Zonwering,
Rolluiken en Garagedeuren te
Hummelo gekozen tot Luxa-
flex' Inspiration Dealer.

E & S heeft sinds kort een comple
te Luxaflex® Inspiration Shop in de
winkel staan. In deze 'shop' kunt u
kennis maken met de gehele col-
lectie van het merk Luxaflex®. Dit
is tevens dé plek waar u als eerste

de nieuwste collecties kunt be-
wonderen, een vrijblijvend hoop
kwalitatief advies krijgt en de vele
mogelijkheden van alle Luxaflex®
producten in de collectieboeken
kunt terugvinden.

Indien men een compleet beeld
van het Luxaflex® productaanbod
wil hebben, dan is men Luxaflex®
Inspiration Dealer E & S de aange
wezen plek: Torenallee 8, Humme-
lo, tel. (0314) 389393.



M A T R A S S E N

V O O R D E E L

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met

aan beide zijden een anti-allergische

afdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190

80/200
90/200
90/210
140/200

160/200

180/200

van 127,-
van 135,-
van 144,-
van 164,-

van 217,-
van 253,-
van 290,-

voor 99,-

voor 109,-

voor 119,-

voor 129,-

voor 179,-
voor 199,-

voor 229,-

Koudschuimmatras*

Anti-allergie matras met schouder-

comfortzone voorzien van dubbeldoeks

stretch hoes.

80/200 van 199,- voor 159,-

90/200 van 219,- voor 179,-

90/210 van 259,- voor 199,-
140/200 van 329,- voor 269,-

160/200 van 379,- voor 319,-

Pocketveringmatras*

Matras met comfortzones en dubbeldoeks

stretchhoes met rits aan 3 zijden.

Verkrijgbaar in 2 hardheden. Dikte: 20 cm.

80/200 van 385,- voor 279,-
90/200 van 417,- voor 299,-

90/210 van 458,- voor 349,-

140/200 van 635,- voor 449,-
160/200 van 712,- voor 499,-

Pocketveringmatras de luxe*

Zeer luxe matras met 7 zones. Afdeklagen

met talalay latex, paardenhaar en 500 gr.

wol p/m2. (dikte: 24 cm).

80/200 van 760,- voor 549,-

90/200 van 795,- voor 589,-
90/210 van 880,- voor 649,-

140/200 van 1225,- voor 919,
160/200 van 1384,- voor 1049,-

Schuimrubbermatras*

Latexmatras met comfortzones en

stretchhoes met rits aan 3 zijden.

Verkrijgbaar in 2 hardheden. Dikte: 16 cm.

80/200 van 362,- voor 279,-

90/200 van 407,- voor 299,-
90/210 van 452,- voor 349,-

140/200 van 679,- voor 449,-
160/200 van 770,- voor 499,-

Binnenveringmatras*

Een binnenveringmatras zorgt voor een

goede drukverdeling en optimale ventilatie.

Verkrijgbaar in 2 hardheden.

80/200 van 159,- voor 109,-

90/200 van 169,- voor 129,-
90/210 van 194,- voor 149,-

140/200 van 252,- voor 199,-
160/200 van 305,- voor 239,-

* Bovengenoemde matrassen zijn in vele

maten leverbaar en kunnen kostenloos

in een anti-allergie uitvoering geleverd worden.

Ons gehele assortiment bestaat uit

50 verschillende matrassen.

Leverbaar in alle maten.

WINTER

Met spetterende
aanbiedingen

S H O W R O O M B O X S P R I N C S

H A L V E P R I J S
Vi-Spring Sublime 180/200 cm. incl. matrassen. van 9811,- -/- 50% nu 4899,-

Vi-Spring Herald 180/200 cm. incl. matrassen. van 6956,- -/- 50% nu 3450,-

Let op! Alleen Vi-Spring is incl. matrassen.

Anker Royal Curve 180/200 cm. incl. sprei

Anker Veichio 180/200 cm. Design

Pullman Roma 180/200 cm. incl. nachtkasten

Auping Embrasse 180/200 cm. incl. hoekers

van 3043,- -/- 50% nu 1499,
van 3267,- -/- 50% nu 1599,

van 4100,- -/- 507o nu 1995,

van 3345,- -/- 50% nu 1649,-
Norma 180/200 cm. met carmel kleurige bekleding van 2028,- -/- 50% nu 995,-

2 Vi-Spring Regal Supreme Firm Matrassen

80/200 incl. ritsen van 3897,- -/- 50% voor 1945,-

SENIOREN LEDIKANT

Eiken ledikant 90/200 cm.

Incl. lattenbodem en matras OU 489,-

Nachtkast nu 219,

auping
Auronde 1000

bedomranding 160/200 met:

2 dwarsgespannen spiralen en

2 matrassen. r\ r\ f\

L I N N E N K A S T E N
Schuifdeurkast
Alpiniwit met matglas (3 deurs).

250 x 220 x 65 cm.

van 2650,- DU 1795,-

Schuifdeurkast

Beuken met matglas (2 deurs).

200 x 210 x 60 cm.
van 1330,- HU 895,-

Draaideurkast
Kastanjehoutfineer (4 deurs).

200 x 210 x 60 cm.

van 2415,- PU 1795,-

nu

met verstelbare bodems

nu 1149,-

Auping Royal

Showroom modellen

nu met J U /o korting

R U I M T E

B E S P A R E N D E

B E D D E N

Vouwbed
Met wielen. Incl. matras 90/200

van 199,- nu 169,-

Degelijk houten vouwbed 80/200
Met massief beuken omranding en

verende beuken latten, voorzien van

4 zwenkwielen en automatische uitklapbare

poten.

Incl. polyether matras.

nu 299,

Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met

onderschuifbed, versterkte spiralen.

Compleet met 2 polyethermatrassen.

Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.

80/190 van 635,- voor 549,-

80/200 of 90/200 van 695,- voor 599,

Massief houten ledikanten

90 x 200 cm QQ
nu slechts s:/

Lattenbodem 19,-

Life Time Basic programma in

white wash met o.a. hoogslapers,

stapelbedden en accessoires,

basicbed van 190,-

stapelbed van 505,-

voor 160,
voor 430,

halfhoogslaper van 285,- voor 240,

hoogslaper + buro van 495,- voor 430,

Romantisch stalen ledikant

160/200 van 679,- RU 549,-

excl. bodems en matrassen

Nachttafels 199,- per stuk.

Ook leverbaar in 180/200 cm.

onder voorbehoud t

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:

ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

Nafi/vrfijfc ak 't oin dape-Ki ö



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
PEDKOPERD

Sucadelappen

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Roomboter
appelflappen,
kersenflappen of
abrikozenflappen
Vers uit eigen oven

4 flappen

BESTSELLER!

USEGARANDEERD^V

MERGENS l

5OEDKOPER

Witlof
500 gram 0*99-

BESTSELLER!

GEGARAND

NERGE
GOEDKO

Heineken of Brand
Pils
Krat 24 flesjes
a 30 cl.

Coca-Cola
of Fanta

Diverse smaken
Fles 150 cl. 0.97 1.05

3e fles
GRATIS

Unox
Stevige soepen

Bruine bonensoep,
erwtensoep of goulashsoep

Blik so ci.

99

Mager
rundergehakt

Mc Cain
Golden frituur frites

Zak 2500 gram

GOLDEN
FRITUUR

FRITES 21/2 kilo

79

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.

U3EGARANDEERD\

NERGENS
GOEDKOPER

Almhof
Roeryoghurt

Diverse smaken
Beker 500 gram l&ru&r

69

Let op! Spaar mee voor € 40,- gratis boodschappen!
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7242 EC Lnrhpm vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l O 57 3 -251056 zaterdag 8.00-20.00

/.plussupermarkt.nl
edingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverl

PLUS
.Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 januari 2004. Pri|swi)/igingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.
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