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Nieuwe blokhut Scouting
Vorden in najaar gereed

Blokhut in najaar klaar

Nog ruim een halfjaar geduld
hebben en dan kan scouting
Vorden de zo fel begeerde nieu-
we blokhut in gebruik nemen.
Pieter Kramer, voorzitter en
secretaris van de bouwcommissie
denkt dat de officiële opening
zo rond september/oktober zal
kunnen plaats vinden. Tot die
tijd zal de scoutinggroep nog
van de oude blokhut gebruik
moeten maken. "Eigenlijk een
schande hoe we daar de afge-
lopen jaren hebben vertoefd.
We hebben er zelfs geen water,
dat moet er naar toe 'gedragen'
worden, zo zegt Pieter Kramer.

Dus nu een nieuwe blokhut voor
de scoutinggroep Vorden, ook
wel de 'David G. Alford Groep',
genoemd naar David Alford, de
Engelse piloot wiens toestel in de
Tweede Wereldoorlog in deze
regio werd neergeschoten. Alford
was toen een poos in de omgeving
van Vorden ondergedoken! Pieter
Kramer heeft het proces van de
oude blokhut naar de 'nieuwe'
vanaf het begin meegemaakt.

In zijn toenmalige woonplaats
Helmond had hij al snel 'iets'
met de padvinderij. Leider bij de
welpen en de verkenners. In 1971
werd hij betrokken bij het lande-
lijk werk van scouting Nederland.
Ook kreeg hij zitting in de beleids-
commissie in het landelijk spelte-
am en wel de speltak 'verkenners'.

Tegelijkertijd werd hij belast met
het opzetten van de werkgroep
Jamboree on the Air ('Jota' ge-
naamd). Radiocontacten met de
scouts over de gehele wereld, het-
geen zich met name toespitste in
het derde weekend van de maand
oktober. Pieter Kramer was van
1972 tot 1998 voorzitter van deze
werkgroep. In 1982 kreeg hij in
Vorden een aanstelling als leraar
geschiedenis aan het Beeckland.

De 'David Alford Groep' kreeg in
1946 de beschikking over een nieu-
we blokhut. Begin jaren negentig
werd onder leiding van Bert Turf-
boer al eens voorzichtig gesproken

over een alternatief voor de hui-
dige blokhut, die niet meer aan de
eisen van deze tijd voldeed. Pieter
Kramer: 'In 1996 nodigde de lei-
ding van scouting Vorden een aan-
tal ouders uit om eens te komen
praten. Ik heb toen direct gezegd,
wil je het echt goed doen, dan
moet er een compleet nieuwe
blokhut komen'. Vanwege zijn 40
jarige ervaring in het scouting ge-
beuren in Nederland werd Kramer
'automatisch' voorzitter en secre-
taris van de bouwcommissie.

FONDSEN
Hij maakte de schetsen, de ontwer-
pen, de calculatie voor een nieuwe
blokhut. Geraamde bouwkosten
181.512 euro. Pieter Kramer klom
in de pen en schreef 30 fondsen
aan waaronder Jantje Beton, de VSB
bank en de 'Stichting Katholieke
Noden'. Genoemde instanties wilden
wel gelden beschikbaar stellen,
maar wilden eerst weten met welk
bedrag de gemeente Vorden over
de brug zou komen. Dat heeft heel
wat voeten in de aarde gehad.

Het duurde meer dan een jaar,
alvorens de gemeente überhaupt
reageerde. 'Volhouden en als een
terriër erin bijten en bovendien
heel veel geduld betrachten', zo
omschreef Pieter Kramer de jaren
die volgden.

Op gegeven moment toch een
subsidie van de gemeente Vorden
(15.882,- euro. Op de begroting
resteert dan nog een tekort van
eveneens bijna 16.000,- euro. Ver-
volgens werd 6800 euro geleend.
Bleef over een gat van 9000 euro,
waarvoor een particulier zich
garant heeft gesteld. 'We gaan er
niet van uit dat het zover zal
komen want we beschikken ge-
lukkig over vele vrijwilligers,
waardoor de bouwkosten gedrukt
kunnen worden', zo zegt Kramer.

Tegelijkertijd met de 'correspon-
dentie' met de gemeente Vorden,
deed hij ook een beroep op de
provincie. Die zou voor dat soort
projecten ook een 'potje' hebben.
Ook hier hele lange 'wachttijden'!

NIEUWE BOUWVERGUNNING
Afwijzing van de provincie, het
door scouting indienen van be
zwaarschriften, 'stukken' die bij de
provincie bleken te zijn verdwe-
nen, een rompslomp van jewelste!
'Met als resultaat, dat we niets
kregen', zo sprak Kramer. Uitein-
delijk ging het oorspronkelijke
plan niet door, want via een bouw-
consulent werd scouting Vorden
erop geattendeerd dat er ergens in
Arnhem een blokhut stond die wel
naar Vorden kon worden overge-
plaatst. 'We hebben het gebouw
bekeken en gezegd 'dat doen we'.

Het gebouw werd gecodeerd en
vervolgens waren er 800 manuren
nodig om het gebouw plank voor
plank af te breken. De hele 'han-
del' werd opgeslagen bij de familie
Lebbink aan de Vosheuvelweg.

Het betekende tevens dat wij
weer een nieuwe bouwvergunning
moesten aanvragen', aldus Kramer.

De vergunning werd in augustus
jongstleden verleend. Op l novem-
ber 2003 werd begonnen met het
kappen van bomen en het bouw-
rijp maken van het terrein.

Vervolgens plankje voor plankje
weer opbouwen. Metselen, timmeren,
electrisch, sanitair, water, licht,
gas. 'Kortom onder regie van de
'vrijwillige' uitvoerder Marko Mul-
derij moet een boel werk verricht
worden. Voor de 'rowans' wordt
bovendien nog een apart onder-
komen gebouwd.

De totale bouwkosten zijn met dit
alles onveranderd gebleven. Wan-
neer het geheel klaar is hebben de
17 verkenners, de 28 welpen, de 14
rowans en de tien man leiding een
blokhut die wel aan de eisen van
anno 2004 voldoet.

'Dat ik onlangs door scouting
Vorden ben voorgedragen voor de
nominatie van 'vrijwilliger van
het jaar', zie ik als een stukje er-
kenning voor hetgeen ik voor de
club heb gedaan', zo zegt Pieter
Kramer tot slot.
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Familie Chettri niet bij groep generaal pardon
Ten aanzien van de Gita Chettri
en haar kinderen is inmiddels
duidelijk geworden dat zij NIET
worden gerekend tot de groep
waarvoor een generaal pardon
is afgegeven, omdat zij niet aan
de eerder gestelde criteria vol-
doen.

Of het dossier Chettri behoort tot
de overige 220 genoemde gevallen
voor wie de minister gebruik heeft
gemaakt van haar inherente afwij-
kingsbevoegdheid, is nog niet be-
kend. Het is vanwege alle commo-
tie in den lande nog niet mogelijk
gebleken hierover met de advocaat
van de familie in contdct te treden.
Gita Chettri heeft hierover in elk
geval tot op heden nog geen be-
richt ontvangen. De verwachting
is dan ook dat zij ook niet tot deze
groep behoort.
Vandaag heeft zij wel een reactie
ontvangen van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), naar
aanleiding van de rechterlijke uit-
spraak van september 2003. Daar-
in bepaalde de rechter dat de IND
onzorgvuldig en onjuist heeft ge-
handeld door de aanvraag voor
een verblijfsvergunning op huma-
nitaire gronden "buiten behande-
ling" te stellen. De rechtbank heeft

de IND daarop bevolen opnieuw
de aanvraag te beoordelen. Dat is
nu gebeurd. Vandaag heeft de IND
aan Gita Chettri bekend gemaakt
dat haar aanvraag om op humani-
taire gronden een verblijfsvergun-
ning te verkrijgen, alsnog in be-
handeling zal worden genomen.
De verwachting is nu dat binnen
enkele maanden een inhoudelijke
beoordeling van het dossier zal
volgen. Dit besluit zal de familie
Chettri in Nederland af mogen
wachten. Omdat mevrouw Chettri
al ruim een jaar financieel wordt
bijgestaan door de diaconieën van
de Vordense kerken en door giften
van particulieren, zal de Steun-
groep Chettri, naar aanleiding van
het nieuwe besluit van de IND, op-
nieuw met de Sociale Dienst van
de gemeente Vorden in contact
treden. De gemeente Vorden wil,
in tegenstelling tot andere ge-
meenten in de regio, geen speciale
regeling treffen voor schrijnende
gevallen, zoals de familie Chettri.
Eerdere pogingen van de Steun-
groep Chettri zijn niet gehonoreerd,
omdat de gemeente Vorden zich
op het standpunt stelt dat niet
wordt afgeweken van het vastge-
stelde overheidsbeleid ten aanzien
van uitgeprocedeerde asielzoekers.

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

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag l februari 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l februari 10.00 uur ds. A. Hagoort, Z.W.O.-dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l februari 10.00 uur ds. Westerneng;
19.00 uur ds. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag l februari 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 januari 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag l februari 10.00 uur Eucharistieviering mjn.v. herenkoor.

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 met 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
huisartsen jx»st 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 Entreegebouwvan ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
31 jan. -1 febr. G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, telefoon (0573) 251870.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 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 hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. 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 13.00 uur. Indien het bureau ge
sloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Laren-
seweg 30. 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44. fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
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. 0900-6228724 (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 Taxibedrijf 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 13.30-20.00 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 aispraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0544) 48 23 23.
lYTsonenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maalüjdver/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.
5534 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 hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.OJ 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
z i 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. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• 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
Jerna Bruggink (0575) 46 32 05.

• Zaterdag 31 jan. gezellige
rommelmarkt van 10.00 tot
16.00 uur aan de Wiersser-
broekweg 8 te Vorden. Info:
(0575) 55 67 41.

• Te huur: carnavalskleding.
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen, tel. (0575) 45 20
01.

• 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.

• Praktijk voor Energetische
Therapie. Behandeling van
klachten zoals: allergie, hooi-
koorts, hoofdpijn, migraine,
reuma, artritis, darmklachten,
emotionele klachten, slaappro-
blemen, stress, burn out, huid-
problemen, exceem, kinderen
met leerproblemen of 'ge-
dragsproblemen', over- en
ondergewicht, stoppen met ro-
ken, depressie, angsten, con-
centratieproblemen, fibromyal-
gie, hormonale klachten, over-
gangsklachten, rugklachten
etc. Voor het maken van een
afspraak of meer informatie:
Energetisch Therapeute Joke
Kempers, tel. (0575) 44 19 39,
e-mail: jokekempers@tele2.nl

• Kranenburgs Carnaval
presenteert: 20 febr.: play-
backavond; 21 febr.: carna-
valsbal met onthulling nieuwe
Prins; 22 febr.: grote kindercar-
navalsmiddag en optreden
Kas Bendjen in de tent.

• Hoofdpijnspreekuur indivi-
dueel en in groepen. Dinsdag-
ochtend 10-12 uur of op af-
spraak. Praktijk voor klassieke
homeopathie. J. Pfeiffer, arts.
Tel. (0575) 57 31 03.

• KunstKring Ruurlo: con-
cert voor harp en fluit door het
duo- Panarpa op zondagmid-
dag 8 februari. Favoriete en
beroemde stukken voor harp
en fluit worden gespeeld door
Carla Bos en Désirée Vergers.
Plaats: Orangerie, Vordense-
weg 2 te Ruurlo. Tijd: 15.00-
17.00 uur. Kaartjes a €15,50
incl. 1 cons. vanaf 14.00 uur
aan de zaal. Leden KunstKring
€ 1,- korting. Reserveren bij
mevr. N. de Leeuw. Tegelijker-
tijd: 'De geheimen van het bos'
wandeling voor kinderen van 6
t/m 10 jaar o.l.v. IVN-gidsen
€1,- per kind. Opgeven tot 1
februari bij mevr. N. de Leeuw
(0573) 45 38 30.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

RIETDEKKER
gevraagd voor

nieuw dak op tuinhuisje
te Warnsveld.

Tel. (0575) 52 41 32

• 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.

• Kortingsactie castratie/ste-
rilisatie katten. Dierenbescher-
merming afd. Zutphen e.o. sa-
men met de dierenartsen. Tus-
sen 9 februari en 27 februari.
Maak nu uw afspraak. Inlichtin-
gen tel. (0575) 55 66 68.

• Hondengedragstherapeut
i.o. biedt i.v.m. afstuderen mo-
gelijkheid tot advies over pro-
bleemgedrag van uw hond
tegen gereduceerd tarief. Voor
info 06 29293541.

• STEVO organiseert dit jaar
voor de 2e maal het Midzo-
merfeest. Datum: vrijdag 18
juni. Noteer alvast in uw agen-
da!

• Verhuist per 30 januari: Her-
man en Ali Olthof-Sigger van
Galgengoorweg 4 naar Be-
atrixlaan 6 in Vorden. Tel.
(0575)551603.

• Wees solidair en koop soli-
tair, met prachtige half-edel-
stenen, bij Wereldwinkel Vor-
den.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
552916b.g.g.0651601516.

• Gezin van 4 pers. (leraar klas-
sieke talen, psychologe en 2 kin-
deren) zoekt huis met tuin in
rustige wijk van Vorden of
Wamsveld. Wij willen liefst hu-
ren voor langere periode. Evt.
ook kopen (maar makelaarsaan-
bod is bekend). Tel. (0575) 55
1832.

• Paddokwekerij: Stil l alive!
Reacties? jimjet@hetnet.nl

• Voor schoonhouden van fami-
lie-vakantiehuisje zoeken wij
een werkster. Afhankelijk van
gebruik van het huisje, ge-
middeld vier uur per twee we-
ken. Tel. (0575) 55 62 62.

• STEVO organiseert dit jaar
voor de 2e maal het Midzo-
merfeest. Datum: vrijdag 18
juni. Noteer alvast in uw agen-
da!

• Stichting CKK heeft hout
genoeg voor het paasvuur.
Terrein is vanaf 1 februari ge-
sloten.

• De Wereldwinkel heeft wat
moois opgetrommeld. Prach-
tige trommels.

• Zin in tekenen, schilderen
met verschillende materialen.
Tekenervaring is leuk maar
niet noodzakelijk. Tekenprak-
tijk 't kleine veld. Tel. (0575) 54
2937.

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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 28 januari t/m dinsdag 3 februari.

Vers gesneden... ! Lekkerrr!

snijbonen
500 gram

Lekker vegetarisch...

vega bakschotel 500 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?

Jansen & gal m
autoschadebedriif JHf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWA
BOYAE

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

Win te rWins t

Abrikozenvlaai

590 p
• groot €Wklein €

90
m

Kwarkbolletjes
4 voor €

75

Krenten- of
rozijnensneetjes

4 plakken voor €

Aanbiedingen geldig van 26 t/m 31 januari 2004.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Dagmenu's
28 jan. t/m 3 febr. 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 28 januari
bonerisoep / spies de rotonde, kruidenboter, aardappels en salade.

Donderdag 29 januari
scholrolletjes gevuld met zalm, aardappels en groente / apfelstrudel
met saus.

Vrijdag 30 januari
champignonsoep / boerenkool met spekjes en rookworst, braadworst
en jus.

Maandag 2 februari gesloten.

Dinsdag 3 februari
wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

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



Je hebt twee kleine handjes
geef ons er allebei één
Dan leiden wij je rond
tot datje zegt:
„Ik kan het wel alleen"

Dolgelukkig zijn wij met onze dochter:

Qu-Ling Jin

Qu-Ling is geboren op 6 januari 2003
in Guiping, provincie Guangxi,
in het land van de rijzende zon China.

Na een spannende en indrukwekkende reis,
zijn wij op 16 januari 2004
met ons drieën thuisgekomen.

Greta Zweverink & René van Essen

Alphons Diepenbrocklaan 10
7425 HK Deventer

Al ben je nu nog klein
Voortaan zul je altijd bij ons zijn
Van kleine uk tot grote meid
Jij bent 't die ons gezinnetje verblijdt.

Welkom lieve

Hieke
18 januari 2004.

Wim Bielderman, Monique Engberts
en Rinske

Weppel 6
7251 VW Vorden
Tel. (0575) 55 39 84

In mama's buik
kun je vooruit gaan zien
naar veel motorplezier
met papa en je zusje in de kuip.

Fleur
Fleur Annabel

Geboren in Doetinchem op 18 januari 2004

dochter van:
Wouter Memelink & Desiree van Gorp '
Laura t
Sanne

Het Hoge 25a
7251 XT Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

NORDEBFinancieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

Verdrietig, maar trots op wie en hoe zij was, hebben wij
afscheid genomen van

Garritjen Tjoonk
sinds 1970 weduwe van Jan Albert Koning

sinds 1995 weduwe van Hendrik Jan Eggink

M juli 1913 f 23 januari 2004

Vorden: Joke en Ab Nijenhuis-Koning

Vorden: Jan t en Henny Koning-Pardijs

Zutphen: Berdy en Kees Samuels-Koning

Eefde: Marijke en Fred Jansen-Koning

Vorden: Berend en Tiny Koning-Buunk

Emmen: Hetty en Wim v.d. Kolk-Eggink

Eefde: Diny en Ben Wagenvoort-Eggink

Lochem: Henk en Anneke Eggink-Bannink

Vorden: Johan en Joke Eggink-Haaring

Klein- en achterkleinkinderen

23 januari 2004
„De Hoge Weide", Lochem

Correspondentieadres: Fam. Nijenhuis
Stationsweg 9, 7251 EL Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen op
dinsdag 27 januari van 19.30 tot 20.00 uur in het Mo-
nuta uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst wordt gehouden op woensdag 28 ja-
nuari om 12.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg aldaar.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in zaal Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Indien u geen kaart hebt ontvangen, kunt u deze
rouwadvertentie als zodanig beschouwen.

Heden overleed onze lieve schoonzuster

Garritjen Tjoonk
weduwe van Jan Koning sinds 1970

en weduwe van Hein Eggink sinds 1995

Zij werd ruim 90 jaar.

Vorden, 23 januari 2004

Fam. Koning

Heden is op 90-jarige leeftijd uit onze familiekring weg-
genomen

Garritjen Tjoonk

Hengelo (Gld.): J. Mombarg-Kornegoor

Vorden: G.H. Kornegoor
E. Kornegoor-Kornegoor

Vorden: M. Kornegoor
C.E. Kornegoor-Nijendijk

Vorden, 23 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

/< ,ais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

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

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

Voor uw belangstelling en deelneming
ons betoond na het overlijden van onze
moeder, schoonmoeder, oma,
en schoonzus

Johanna van der Peijl-Wunderink

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Familie van der Peijl
Familie Wunderink

Vorden, januari 2004

Voor de vele blijken van medeleven die wij van u
mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve
moeder, oma en opoe

Reindina Johanna
Wolsheimer-Reerink

betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam: Familie Wolsheimer

Ruurlo, januari 2004

Hé maf deze rookworst
is veel lekkerder"

Sappige conclusie uit de Consumentengids:
de lekkerste rookworst haal je bij de ambachtelijke

slager zoals de Keurslager. En om dat te vieren krijgt u
er nu 2 voor 'n heel schappelijk prijsje. Kunt u 't zelf

nog eens proefondervindelijk vaststellen.

Vleeswarenkoopje

corned beef
100 gram

Keurslagerkoopje

pepersteaks
4 stuks

Special

Limburgse
varkensoester
100 gram

Speciaal aanbevolen

magere stooflappen
500 gram

Weekaanbieding

| vleessalade
5 100 gram

0.76

5?°

501

4?"

Of40

2£1 Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 1321
(0575) 55 22 87

jfi
c

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35
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s Nachts geen afval
eponeren in milieustraten!

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.

Burgerzaken op
29 januari a.s
's avonds geopend
De afdeling burgerzaken is deze
maand op donderdag 29 januari
ook 's avonds geopend van 18.30
tot 19.30 uur. U kunt hier terecht
voor aanvragen en afhalen van
reisdocumenten en rijbewijzen,
erkenning, adreswijzigingen etc.

Inwoneraantal in 2004

De afdeling burgerzaken houdt
het aantal inwoners nauwkeurig
bij. Eind 2003 woonden er in
Vorden 8405 mensen. Dit is
minder 70 inwoners minder dan
aan het eind van 2002. Er zijn 83
geboortes aangegeven en 100
mensen zijn overleden. Het aantal
geregistreerde partnerschappen
bedroeg 4 en in kasteel Vorden
zijn 102 huwelijken geweest.

De milieustraat op de kruising Hoetinkhof/Dr. C. Lulofsweg wordt veel gebruikt.

Op verschillende plaatsen in de
gemeente Vorden staan milieu-
straten waarin u bijvoorbeeld glas
en papier gescheiden kunt inleve-
ren. De milieustraten staan voor-
namelijk in woonwijken, waar-
onder op de kruising Hoetinkhof/
Dr. C. Lulofsweg, Baron van der
Heijdenlaan in Wichmond en
de Eikenlaan in Kranenburg.
Om overlast voor omwonenden
te voorkomen, verzoeken wij u
geen afval te deponeren tussen
22.00 en 07.00 uur. Ook is het
belangrijk dat u geen afval rond
de containers achterlaat. Breekt er
glas buiten de container, raap dit
dan (voorzichtig) op en doe het
alsnog in de daarvoor bestemde
glascontainer. Is een container
vol? Neem dan contact op met de
gemeente, tel 55 74 74. Wij
danken u hartelijk voor uw
medewerking.

maandag van de maand
Op maandag 2 februari om 12.00
uur worden in Nederland de sire-
nes weer getest. De sirenes geven
dan een luid alarm van ongeveer

Wethouder Wichers
ondertekent HOED-convenant
Afgelopen donderdag tekende wet-
houder W. Wichers namens de
gemeente Vorden het HOED-conve-
nant (huisartsen Onder Een Dak),
in Beekbergen. In het convenant
staan afspraken over de versterking
van de huisartsenzorg en het verbe-
teren van de huisvesting van
groepspraktijken en samenwer-
kingsverbanden. Andere onderteke-
naars waren de wethouders van de
gemeenten Apeldoorn en Zutphen,
zorgverzekeraar Agis en het be-
stuur van de Districts Huisartsen
Vereniging (DHV) Stedendriehoek.
De samenwerking tussen de ge-
meenten, de zorgverzekeraar en
DHV Stedendriehoek is ontstaan
omdat een tekort aan huisartsen

dreigt. Er komen steeds minder
nieuwe huisartsen bij, terwijl de
vraag naar zorg door onder meer
de toenemende vergrijzing en de
multiculturele samenleving stijgt.
De belangrijkste doelstelling is het
aantrekken van nieuwe huisartsen
in de regio. Om te voorkomen dat
een deel van de bevolking in de
regio Stedendriehoek binnen af-
zienbare tijd geen eigen huisarts
meer heeft. Een ander doel is het
verbeteren van het vestigingskli-
maat voor huisartsen en groeps-
praktijken in de regio door aantrek-
kelijke huisvestingsvoorwaarden te
bieden. De afspraken in het conve-
nant zijn drie jaar geldig. Na ander-
halfjaar vindt een evaluatie plaats.

schap: "Als de sirene gaat, ga di-
rect naar binnen, sluit ramen en
deuren en zet de radio of TV aan'

D e s t a n d v a n z a k e n

Tweede Kamer beslist op 29 januari over herindelingsvoorstel

Op 29 januari debatteert de
Tweede Kamer over het
herindelingsvoorstel Achter-
hoek en Liemers, waarin ook
de samenvoeging van de
gemeenten Vorden, Hengelo,
Hummelo en Keppel,
Steenderen en Zelhem is
opgenomen. Of het huidige
voorstel van minister Remkes

ongewijzigd wordt overgeno-
men, zal deze dag blijken.
De debatten zijn live te volgen
via de website
www.tweedekamer.nl/üve
debat. Ook omroep Gelderland
besteedt hieraan uitgebreid
aandacht. Het debat wordt op
radio en tv live uitgezonden
vanaf 10.15 uur.

1,5 minuut. Omdat het om een
test gaat, hoeft u geen actie te
ondernemen. Sinds enige tijd test
de brandweer de sirenes weer
luid, op iedere eerste maandag
van de maand. Vroeger gebeurde
dat ook. In 1997 besloot het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken
dit echter nog maar één keer per
jaar te doen: op de eerste woens-
dag in juni. De reden van de (her)-
invoering van het maandelijks
luide alarm in 2003 is dat veel
mensen niet erg bekend bleken
met het sirenegeluid en de bood-

UlT D E R A A D
Op 22 januari jl. vergaderde
de gemeenteraad besluitvor-
mend. De raad heeft inge-
stemd met de gemeenschap-
pelijke regeling veiligheids-
regio Noord- en Oost-Gelder-
land, waarmee de brandweer
en de GHOR (Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen
en Rampen) van de regio's
Stedendriehoek, Noordwest-
Veluwe en Achterhoek in één
veiligheidsregio samengaan

om de rampenbestrijding te versterken. Ook de wijziging van de
regeling Stedendriehoek is aangenomen. Een wijziging van deze
regeling was nodig omdat de drie bovengenoemde regio 's nu
nog eigen bevoegdheden hebben op het gebied
van de brandweer en GHOR, zoals beheer van de
Centrale Post Ambulancevervoer en regionale
brandweer. Dit gaat ook op in de nieuwe
veiligheidsregio. Tot slot is de raad akkoord
gegaan met de uitvoering van het plan van
de GGD om zedendelicten tegen kinderen
tegen te gaan. Hiervoor is een extra
krediet van € 15.000,- beschikbaar
gesteld

Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling
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2 8 j a n u a r i 2 0 0 4
De gemeenteraad vergadert
opiniërend op woensdag 28
januari a.s. (let op gewijzigde
datum) om 20.00 uur in het
gemeentehuis. U bent van harte
welkom deze openbare vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:

• Gemeentelijke herindeling
(mondelinge toelichting)

• Vestiging bedrijven op
industrieterrein

• Brief burgemeester en wethouders
om raad te informeren over de
stand van zaken rond de Poort tot
't Groote Veld

• Herziening monumentenbeleid

Spreek- en Inspreekrecht

U kunt over de onderwerpen die
op de agenda staan, uw mening
kenbaar maken. De raadsstuk-
ken liggen ter inzage in het
gemeentehuis en in de biblio-
theek in Vorden. De mogelijk-
heid om in te spreken wordt

geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt
begint. U kunt aan het begin van
deze openbare vergadering ook
spreken over een onderwerp dat
voor u of het gemeentebestuur
van belang kan zijn, maar niet
op de agenda staat. Als u wilt
spreken of inspreken, moet u
voor de vergadering aan de
griffier, de heer G. Limpers,
tel (0575)55 74 93 mededelen,
onder opgave van het onder-
werp waarover het u wilt
hebben.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Oude Zutphenseweg 10, voor het bouwen van een carport, datum ontvangst:

19 januari 2004
• Pr. Bernhardweg 13, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

19 januari 2004

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
• Dorpsstraat 6c in Wichmond, voor het bouwen van een woning, datum

ontvangst: 19 januari 2004
• Zutphenseweg 86, voor het verbouwen van een woning, datum ontvangst:

20 januari 2004

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• de Boonk 27, voor het vergroten van een woning en het bouwen van een carport,

vrijstelling voor: hoogte carport

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
• Baakseweg l, voor het vernieuwen van een bergruimte, vrijstelling voor: geldend

bestemmingsplan

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Almenseweg (sectie M, nr. 725) en Zuivelhof (sectie M, nr. 1259), voor het vellen

van 15 iepen (Almenseweg) en het vellen van l wilg (Zuivelhof) herplantplicht
voor: 15 inlandse eiken maat 10-12 (Almenseweg)

• de Leuke 2, voor het vellen en afzetten van 2,5 ha hakhoutbos bestaande uit
populieren, essen en elzen

• Rommelderdijk 2, voor het vellen van 2 acacia's
• Wildenborchseweg 11, voor het vellen van 15 grove dennen

G e w i j z i g d e ka p ve r g u n n i n g
Burgemeester en wethouders wijzigen de voorwaarde van de kapvergunning nodig
voor de realisatie van de nieuwbouw bij woonzorgcentrum De Wehme, verleend op
28 februari 2003, in die zin dat er geveld mag worden zodra de bouwvergunning
van kracht is.

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 toertochten met tractoren op 3 juli en

21 augustus 2004

V r i j s t e l l i n g
• Hoetinkhof nabij 75 t/m 81 en 109 t/m 115, voor de aanleg van vijf extra

parkeerplaatsen, vrijstelling voor inrichting

Verkeersbesluit
O p h e f f e n v o o r r a n g k r u i s i n g A l m e n s e w e g / O v e r w e g
Burgemeester en wethouders hebben besloten de voorrang op de kruising van de
Almenseweg met de Overweg op te heffen door het verwijderen van de aanwezige
verkeersborden waarmee de eerder geldende voorrangsregels geregeld waren.
Reden hiervoor is het vergroten van de veiligheid op de weg en het beschermen van
de weggebruikers. De Almenseweg wordt dit voorjaar ingericht als een 30 km-zone,
waar gelijkwaardige kruisingen gewenst zijn. Op de kruising Almenseweg met de
Overweg komt een plateau.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van de vergunningen, wijziging,, vrijstelling en het besluit 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, besluiten, vrijstellingen en
wijzigingen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector samenleving
(alleen vergunningen algemeen) en de sector grondgebied.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan 'Het Schapenmeer 1976' voor het vergroten van een woning op
het perceel het Schapenmeer 14.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
29 januari t/m 25 februari 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder
schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Ter i n z a g e o n twe r p - b est e m m i n g s p la n
' Pa ra p l u b e s t e m m i n g s p l a n p r o s t i t u t i e 2 0 0 3 '
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van
29 januari t/m 25 februari 2004, voor een ieder op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), en in de bibliotheek,
gedurende de openingstijden, ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan
'Paraplubestemmingsplan prostitutie 2003 Vorden'.

Dit plan vormt een gedeeltelijke herziening van alle bestemmingsplannen, waarin
bestemmingen zijn opgenomen waarbinnen aan de seksindustrie gelieerde bedrijven /
activiteiten zich zouden kunnen vestigen / ontwikkelen. De herziening sluit directe
mogelijkheden in die plannen uit, maar biedt, mits wordt voldaan aan nadere
randvoorwaarden en via een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO, openingen
voor maximaal één vestiging in de gehele gemeente binnen aangewezen zones (buiten
de bebouwde kom) langs de Zutphenseweg, de Ruurloseweg en de Den Elterweg.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze over het plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA Vorden.

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 .41 W m )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met
ingang van 30 januari t/m 27 februari 2004 ter inzage een melding artikel 8.41
Wet milieubeheer van:
• Meubelstoffering Jansen, Hertog Karel van Gelreweg 12, 7251 XL Vorden voor het

van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, voor het stofferen van
meubelen, op het perceel plaatsen' jk bekend Hertog Karel van Gelreweg 12 in
Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - bes lu i t ( a r t . 1 3 . 4 Wmb en
a r t . 3 :1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 30 januari tot en met 27 februari 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:
• maatschap Kornegoor, Hoekendaalseweg 4, 7251 RM Vorden, voor: een nieuwe, de

gehele inrichting omvattende, vergunning voor een rundvee- en varkenshouderij,
datum aanvraag: 29 december 2003, adres van de inrichting: Hoekendaalseweg 4,
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie L, nr. 481

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van
ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend
vóór 28 februari 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 28 februari 2004.

he t b e s l u i t op de a a n v r a a omO p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met
ingang van 30 januari t/m 12 maart 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag
van:
• de heer H. Garritsen, Vierakkersestraatweg 16, 7233 SB Vierakker, om:

een revisievergunning voor een rundvee- en varkenshouderij, datum aanvraag:
15 september 2003, adres van de inrichting: Vierakkersestraatweg 16, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie L, nr. 454

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
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d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 13 maart 2004.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde termijn richten aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes
weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Aanwijzen toezichthouders en mandaat afgifte legitimatie-
bewijzen

Burgemeester en wethouders van Vorden hebben de politieambtenaren van de
politieregio Noord- en Oost-Gelderland, die deel uitmaken van het regionaal
handhavingsteam prostitutie/mensenhandel, aangewezen als toezichthouders
ter zake, als bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening
2000. De afgifte van het daarvoor noodzakelijke legitimatiebewijs hebben
burgemeester en wethouders gemandateerd aan de korpsbeheerders van
de politieregio Noord- en Oost-Gelderland. Deze aanwijzings- en
mandaatbesluiten treden in werking op de dag na die van deze
bekendmaking. De aanwijzingsbesluiten kunt u inzien in het
gemeentehuis.

Open huis Isendoorn College Volleybal

Het Isendoorn College opent op
zaterdag 31 januari zijn deuren
voor alle leerlingen uit groep 8
en hun ouders.

De school is gevestigd aan de Lage
Weide in Warnsveld en verzorgt
onderwijs op drie niveau's: vmbo-t,
havo, vwo. Daarnaast biedt de
school tweetalig onderwijs havo-
en vwo-niveau aan. 'Kleinschalig
met grootse mogelijkheden; small
scale but with great opportunities'
is de tweede slogan waarmee het
Isendoorn College zijn onderwijs-
visie kracht wil bijzetten.

Tijdens het open huis zullen
medewerkers, maar ook veel leer-
lingen, laten zien waar zij zich da-
gelijks mee bezighouden: het

onderwijs in diverse theoretische
en praktische vakken. Dan zal ook
duidelijk worden waar de begrip-
pen 'kleinschalig' en 'grootse mo-
gelijkheden' op slaan.

Toekomstige brugklassers kunnen
lesmethoden en werkstukken van
leerlingen bekijken. Daarnaast
krijgen ze gelegenheid zelf dingen
uit te proberen: een mooie buite-
ling maken op de turnmat in de
gymzaal, popcorn bakken in het
verzorgingslokaal, een scheikun-
dig proefje doen. Ouders krijgen
volop gelegenheid vragen te stel-
len aan vakdocenten en afdelings-
leiders.

De afdeling tweetalig onderwijs
van het Isendoorn zal zich tijdens

het Open Huis ook presenteren.
Leerlingen die goed kunnen leren,
graag iets extra's doen voor school
en het belang inzien van een twee-
talige opleiding, kunnen al enkele
jaren op de Warnsveldse school
terecht op het tweetalig onderwijs
op vwo- en havo-niveau.

Wie er op 31 januari niet bij kan
zijn, is welkom op de voorlich-
tingsavond op 2 februari.
Deze is in de aula van de West-
kaap, het gebouw voor de eerste 3
leerjaren van het Isendoorn Colle-
ge.

Meer informatie over het Open
Huis is telefonisch verkrijgbaar bij
de receptie van de school: (0575)
46 85 20.

Cursus Tibromyalgie, hoe verder..../
Sensire organiseert te Zutphen de
cursus 'Fibromyalgie, hoe ver-
der ' voor patiënten met fibromy-
algie, waarbij de diagnose door een
arts is bevestigd De cursus is tevens
bedoeld voor partners of een ande-
re direct betrokkene omdat fibro-
myalgie ook gevolgen heeft voor de
naaste omgeving van de patiënt
Voorafgaand aan de cursus vindt er
een gratis informatiebijeenkomst
plaats waar u kennis kunt maken
met de docent Verder krijgt u in-
formatie over doel en opzet van de
cursus.
Wat is Fibromyalgie? Fibromyalgie
is een chronisch pijnsyndroom.
Chronische pijn is ernstig en ingrij-
pend in het dagelijkse leven. Veel fi-
bromyalgiepatiënten hebben last

van angst en onzekerheid. Soms is
er een lange weg gegaan, voordat
de diagnose fibromyalgie werd
vastgesteld. Veel patiënten zijn
daardoor gaan twijfelen aan zich-
zelf en denken dat ze zeuren. Door
deze problemen voelt men zich
soms alleen staan. Door kennis
over uw lichaam en ziekte te verza-
melen, krijgt u meer inzicht in uw
situatie. Door de pijn leert u uw
grenzen kennen en uw levensstijl
aan te passen.
Centraal in deze cursus staat het le-
ren omgaan met veranderingen
die door fibromyalgie zijn ont-
staan. De cursus bestaat uit negen
wekelijkse bijeenkomsten van
twee uur. Drie maanden na afloop
volgt een terugkom-bijeenkomst.

Op donderdagavond 29 januari is
er een gratis informatiebijeen-
komst in het Thuiszrgcentrum Sen-
sire, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen.
Bij voldoende belangstelling zijn
de data voor de cursus de donder-
dagavonden 12,19 februari,
4, 18, 25 maart, l, 8, 15, 22 april
2004 en een terugbijeenkomst op
donderdag 17 juni 2004.
De bijeenkomsten worden alle 's
avonds gehouden in het Thuiszorg-
centrum van Sensire, Ooyerhoekse-
weg 6, Zutphen..
Aanmelden voor zowel de informa-
tiebijeenkomst als de airsus, via
het telefoonnummer
0900-8856. (lokaal tarief) Via dit
nummer kan men ook nadere in-
formatie krijgen over de cursus.

De Oranjevereniging organiseert in
samenwerking met Willem Oldenhave
en Strada Sports een zeskamp op 30 april
De Oranjevereniging probeert,
voor de viering van koninginne-
dag, elk jaar weer voor jong en
oud een attractief programma
op poten te zetten. Zo is er
elk jaar na de aubade bij het
gemeentehuis zowel 's morgens,
's middags als 's avonds van alles
te doen.

We denken hierbij onder andere
aan het vogelschieten, voorstelling
voor de jeugd, oriënteringsrit,
ringsteken, maar ook aan activi-
teiten zoals ballonnen clowns, oud
Hollandse spelletjes, luchtkasteel,
popmuziek en de lampionoptocht.

Vorig jaar werd het idee geopperd
om een zeskamp te organiseren.
Dit werd onmiddellijk met ent-
housiasme begroet waarop enkele

bestuursleden met Willen Olden-
have en Sander Siebelink van
Strada Sports om tafel zijn gaan
zitten om de mogelijkheden te
onderzoeken, met Willem aan
tafel als organisator in het verleden
van spektakels als onder andere de
beddenrace en met Sander als ex-
pert op het sportieve vlak heeft het
bestuur van de Oranjevereniging al-
le vertrouwen in de organisatie va
een nieuw sportief spel op 30 april
aanstaande. Elders in Contact vindt
men een advertentie met het op-
gaveformulier.

De teams dienen te zijn samen-
gesteld uit 4 dames en 6 heren. De
minimumleeftijd bedraagt 16 jaar.
De spellen zullen een mix zijn van
sportieve elementen, behendig-
heid, inzicht en natuurlijk is de

teamgeest van groot belang. Dus
buurtverenigingen, sportclubs, be-
drijventeams geef u op voor een
nieuw spektakel is Vorden. Haast
u want er kunnen maximaal 12
teams deelnemen. De volgorde
van ontvangst is hierbij bepalend,
(zie ook de advertentie).

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Donderdag 22 januari hebben de
dames van Pelgrum Makelaars/
Dash de 2e wedstrijd van deze
competitie helft gespeeld. Ze
moesten daarvoor naar Doetin-
chem. Daar stond Orion dames 3
aan de andere kant van het net.
De wedstrijd in de Ie helft tegen
Orion werd gewonnen met 3-2. De
instelling was nu naar huis te gaan
met 5 punten. De Ie set ging het
aan het begin vrij gelijk op. Tegen
het midden van de set liep het bij
de Dash beter doordat er een goe-
de pass kwam en er verschillende
goede service beurten waren. Deze
set eindigde in 25-18 voor Dash, De
2e set ging Dash verder zoals ze de
Ie set geëindigd waren. Doordat
Orion veel prikte scoorden ze daar
verscheidene punten mee. Door-
dat Dash de aanval wat inhield
had Orion er wat meer moeite
mee. Deze set eindigde in 25-20
voor Dash. In de 3e set liep het
ongeveer zo als in de 2e set. Zo
wonnen ze ook deze set met 25-19.
In de 4e set werd het spannend.

Doordat bij Dash de pass niet hele
maal goed meer lag kwam Orion
op een voorsprong. Door een paar
goede service beurten begon alles
weer beter te lopen en zo wisten
de dames van Dash de set toch nog
binnen te halen met 26-24. Een 4-0
overwinning dus voor de dames
van Pelgrum Makelaars/Dash.

Aankomende zaterdag wordt er in
't Jebbink gespeeld tegen Bovo. Dit
beloofd een spannende wedstrijd
te worden.

Uitslagen zaterdag 24 januari
DAMES
Orion D3 - Pelgrum Dash Dl: 0-4
Sparta Dl - Pelgrum Dash D2:4-0
Pelgr. Dash D3 - Dynamo N. D3: 3-1
Pelgr. Dash D4 - Dynamo N. D5:1-3
Pelgr. Dash D5 - Dynamo N. D7:2-3

HEREN
VYV Hl - Pelgrum Dash H3: 3-2
Pelgrum Dash H2 - Longa'59 H5:04
Pelgrum Dash Hl - W Grol Hl: 1-3

MEISJES
WilL/Gem. MAl-Pelgr. Dash MA1:40
Boemer. MCI - Pelgr. Dash MC3:40
WilL/Gem MCl-Pelgr. Dash MC2:3-2

Kortingsactie castratie-
sterilisatie katten
De Dierenbescherming afd. Zut-
phen geeft vanaf 9 februari t/m
27 februari korting aan dieren-
bezitters, die hun poes of kater
laten steriliseren of castreren.

Dankzij deze actie kan de korting
oplopen tot € 15,-. Woont men in
de gemeente Zutphen-Warnsveld-
Gorssel-Lochem-Vorden-Hengelo
Gld.-Steenderen-Brummen of in
het dorp Voorst dan kan men hier-
aan deelnemen. Men kan een af-
spraak bij de eigen dierenarts ma-
ken - deze geeft meteen € 5,- kor-
ting op de rekening.
Dit zijn de Graafschap Dierenart-
sen in Zutphen-Vorden-Hengelo
Gld.-Steenderen-DAP Mechelen-
brink en DAP Cuperus/van Leeu-
wen in Brummen, DAP Zonder-
land in Eerbeek, DAP de Driehoek
in Klarenbeek, DAP Berndes in

Gorssel-DAP AA in Joppe-DAP Lo-
chem e.o. in Lochem, DAP de Ber-
kelzoom in Laren Gld-DAP Joling
in Warnsveld-DAP Barendrecht en
DAP Lieven in Zutphen.

Men kan de rekening of een copie
hiervan voor l april met vermel-
ding van het bank- of gironummer
opsturen naar: Dierenbescher-
ming Zutphen, Beatrixlaan l, 7251
AM Vorden, dan geeft de Dierenbe-
scherming u nog E 10,- extra kor-
ting. Zo benadrukt de Dierenbe-
scherming nog eens hoe belang-
rijk het is om uw kat te laten steri-
liseren of castreren, en op deze
manier ongewenste kittens en
overvolle asiels te voorkomen.

Inlichtingen tel. (0575) 55 66 68.
(Zie ook de Contactjes.)

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur.

De inwoners in de gemeente Vor-
den worden daarbij in de gelegen-
heid gesteld om op een gemak-
kelijke wijze contact te leggen met
de leden van de CDA-fractie voor
vragen, opmerkingen of gewoon
eens iets kwijt te willen over ge-
meentelijke zaken.

Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor

zichzelf dan wel namens een vere-
niging of instantie. Het is wense-
lijk, dat men zich van tevoren tele-
fonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid
en in ieder geval diegene van de
CDA-fractie aanwezig is, die het
betreffende onderwerp in zijn por-
tefeuille heeft.

Om u vooraf telefonisch te melden
dient u contact op te nemen met
Ab Boers (fractievoorzitter CDA)
tel. 55 11 57.



Sleutel-
service

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij de Edhah in Hengelo (Gld.)

Maandag t/m woensdagaanbieding: /\Qi

€Ü.Bananen van c 1.39 voor
Hele week:

Verse minipuntjes 10 stuks van c 0.99 voor €

Macaronipakket van c 1.39 voor

Komkommer van c 0.99 voor

O?9

cO?9

cOf9

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWA
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

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

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

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Sensire
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

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

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

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

De WinterSchilder brengt WinterWinst
Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand aan de binnenzijde toe aan een fris
en nieuw gezicht.Vanwege onderhoud of omdat u gewoon zin hebt in een andere
kleur of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk snel en professioneel wordt
uitgevoerd. Denk dan aan de WinterSchilder. Wij bieden niet alleen gemak en
vakwerk, maar ook WinterWinst: in de wintermaanden biedt de WinterSchilder
particuliere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke korting per man per dag!
En u hebt ondertussen uw handen vrij voor andere activiteiten!

En tevens betaalt u voor woningen van 15 jaar en ouder slechts 6% BTW!

Neem contact met ons op voor WinterSchilder-advies.

schildersbedrijf

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden • Telefoon (0575) 55 15 67
www.boerstoel.nl

S C H I L D E R S B E D R I J F

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

w i n t e r s c h i l d e r . n l

DEtTÏSPANNEVOGEL

ACTIES VAN l^JAhJUAKI T/M 28

\Vefye*\fr buccefr ve4^le*\$d/l
SALSA-laminaat compleet
met vellingkant, bijna niet van echte
planken te onderscheiden!

compleet $ele$d< met
cmcïervloer, Druen/,

49.95

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

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

KARPETTEN
De/ nieuwe^ collectie- komt e*~euw\/,
dicwwcrm/kaspetten/ op

-10%

-20%

BANKSTELLEN - KASTEN - TAFELS
en diversen

TAPIJTCOUPONNEN
GORDIJNEN - VITRAGES tot 60% l

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

KIL
_ . M qq
Rundersucadelappen 1 «HO c 4 .

Speklappen uno
Boerengehaktrollade perstukc2?9

Verse, droge of
rOOkworst

Elke week op de
markt in Vorden

uw vakslager

per stuk C

3 voor c

l.

Vleeswaren voordeel

DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

3x100 gram €

1 bos tulpen

azalea

1.99

2.99

Valeweide
bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

2 voor

20 rozen



GLTO afdeling Vorden/Warnsveld/Zutphen' thans onderdeel van 'Federatie Bronckhorst en omgeving' Open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen in Oostenrijk

Bennie Bloemendaal
tot secretaris gekozen!

Keiharde smak en
gekneusde ribben
noopte Arjan Mombarg
de strijd te staken

Secretaris Bennie Bloemendaal

In de directe omgeving van Vor-
den zijn een vijftal GLTOafde-
lingen gevestigd. In de loop der
jaren zijn reeds een aantal af-
delingen een fusie aangegaan.
Zo ontstond bijvoorbeeld vijf
jaar geleden de huidige afde-
ling Vorden/Warnsveld/Zutphen'.

Ook is er de afdeling 'Hummelo
en Keppel/Doesburg'. Verder in de
directe omgeving de afdeling
'Hengelo', afdeling 'Steenderen'
en de afdeling 'Zelhem'.

De afgelopen jaren fungeerde (en
nog steeds) Bennie Bloemendaal
als secretaris van de afdeling 'Vor-
den/Warnsveld/Zutphen'. Over de
verdere ontwikkeling van de GLTO-
afdelingen zegt hij: 'We zijn circa
anderhalf jaar geleden al eens
met de vijf afdelingen bij elkaar
gekomen. In december 2002 be-
sloten we te onderzoeken of een
samenvoeging of een intensieve
samenwerking van de vijf afdelin-
gen met het oog op de toekomst
tot een meerwaarde van de belan-
genbehartiging zou leiden.

In eerste instantie gingen onze
gedachten uit naar een fusie. Van-
wege de onduidelijkheid over de
gemeentelijke herindeling hebben
we besloten om voorlopig van
een fusie af te zien en hebben we
besloten, (in elk geval tot l januari
2005) tot een 'Federatie Bronck-
horst en Omstreken', zo zegt
Bennie Bloemendaal. Op l januari
jongstleden werd deze federatie
een feit.

Wanneer het kabinet in de loop
van 2004 een besluit zal nemen
over de definitieve gemeentelijke
herindeling, kunnen daarna ver-
dere voorbereidingen worden ge-
troffen voor een samenvoeging
van de afdelingen, waarvan het
werkgebied is afgestemd op de
nieuw te vormen gemeente. De
discussie over de begrenzing spitst
zich toe op de gemeenten of delen
van de gemeenten Zelhem, Doe-
tinchem, Doesburg, Warnsveld en
Zutphen.

PLATTELANDSGEMEENTE
BRONCKHORST
Zoals bekend hebben Steenderen,
Vorden, Zelhem, Hengelo, Hum-
melo en Keppel hun voorkeur
uitgesproken voor een plattelands-
gemeente Bronckhorst. Of het ook
inderdaad tot deze samenvoeging
komt, wordt dus dit jaar beslist.

Bennie Bloemendaal: 'De moge
lijkheid bestaat dus dat niet alle
vijf GLTO afdelingen binnen de
nieuwe gemeente Bronckhorst zul-
len vallen. De definitieve samen-
stelling van de door ons beoogde
nieuwe GLTO-afdeling is dus af-
hankelijk van de politiek. Neem
bijvoorbeeld Zelhem, is het wel
zeker dat die in zijn geheel bij
'Bronckhorst' komt?

Wanneer we meer weten zullen
we de komende herfst concrete
voorstellen richting onze leden
doen, voor de samenwerking van
de GLTO-afdelingen. We hebben
wel besloten dat genoemde af-
delingen in dit lopende jaar 2004
op een laag pitje zullen opereren',
zo zegt hij. Het 15 koppige bestuur
van de GLTO 'Federatie Bronck-
horst en Omstreken' acht het van
groot belang, dat de samenwer-
king van de afdelingen een sterke
basis geeft voor de toekomstige
belangenbehartiging.

Overal in het land haken de boeren
om economische redenen af. Dit is
duidelijk van invloed op het aantal
leden van de GLTO afdelingen. De
laatste jaren is het aantal leden
met 7 procent teruggelopen. 'En
die afname van het ledental gaat
ongetwijfeld nog verder, want
ook in 2004, zullen er, zo het zich
laat aanzien, wel weer een aantal
boeren stoppen', zo zegt Bennie
Bloemendaal, de man die in de pas
opgerichte federatie de functie
van secretaris gaat bekleden.

BELANGEN
De voornaamste reden dat boeren
met hun bedrijven stoppen, heeft
vooral te maken met opkooprege-
lingen, marktontwikkelingen e.d.

Ook de grote problemen met de
dierziekten vormen aanleiding
voor ondernemers om met hun
bedrijf te stoppen. Het werkgebied
van de vijf GLTO-afdelingen, ver-
toont veel overeenkomsten als het
gaat om de ruimtelijke problematiek,
het milieu en de landschappelijke
en cultuurhistorische waarden.

Ook in cultureel en economisch
opzicht sluiten de verschillende
werkgebieden goed op elkaar aan.

De vele ruimtelijke claims op het
buitengebied voor diverse andere
functies naast de landbouw, maakt
de behartiging van de belangen
van de landbouw in vijf gemeen-
ten complex. Het bestuur van de
'Federatie Bronckhorst en Omge-
ving' is dan ook van mening dat
door de intensieve samenwerking
van de vijf afdelingen er meer
financiële armslag ontstaat en de
mogelijkheid voor een efficiënte
belangenbehartiging binnen de
betrokken gemeenten wordt ver-
groot. Met de samenwerking van
de GLTO-afdelingen hoopt het be-
stuur een stap te zetten naar een
organisatie die toekomstgericht
kan werken.

De nieuw te vormen GLTO-afde-
ling heeft momenteel circa 890
leden, waarbij de meeste leden te-
vens een bedrijf hebben. Uiteraard
ook leden zonder bedrijf. Ook zijn
een aantal vennoten lid. De afde-
ling "Vorden/Warnsveld/ Zutphen'
heeft 250 leden, Hengelo 147, Zel-
hem 215, Steenderen 158 en Hum-
melo/Keppel/Doesburg 120 leden.
Het dagelijks bestuur van de 'Fede-
ratie Bronckhorst en Omstreken'
ziet er als volgt uit: Petra Schaars,
Doesburg, voorzitter; Bennie Bloe-
mendaal, Vorden secretaris; Edgar
Leusink, Hengelo, penningmees-
ter. De overige bestuursleden zijn:
Peter Schut (vice voorzitter), Ton-
nie Berends, Gerbert Boenink, Jan
Borgman, Bennie Beuzel, Estrella
Hermans, Gerrit Hendriksen, Ard
Legters, Jan Evers, Alfons Mas-
selink, Bennie Mentink en Henk
Willemsen.

Een keiharde smak op het ijs
van de Weissensee in Oostenrijk,
betekende afgelopen zaterdag
voor onze plaatsgenoot Arjan
Mombarg gelijk dat hij de
wedstrijd moest staken. Hij
baalde als een stekker, want in
de eerste 55 kilonieter van deze
marathon over 100 kilometer
zat Arjan uitstekend in de
wedstrijd.

Arjan: 'Ik reed constant in de
voorste gelederen, paar maal op
kop gereden. Het ging eigenlijk
best gemakkelijk. Ik had goeie
benen, kon het tempo goed volgen.
De weersomstandigheden waren
ook goed. Strak blauwe lucht en een
temperatuur van min 14 graden'.
(Dat Arjan in goede doen was, be-
wezen de beelden die Studio Sport
zondagmiddag uitzond en waarbij
commentator Herbert Dijkstra
met name in de beginfase van de
race het sterke optreden van de
Vordenaar aanstipte).

Arjan: 'Het was wel koud, maar ik
had er geen last van. De start was
om 12.00 uur, dus ook dat was
gunstig. Echter het ijs was wel
verraderlijk. Keihard en heel veel
scheuren in het ijs. Even niet oplet-
ten en pats daar lag je. Daardoor
talrijke valpartijen met alle ge-
volgen van dien. Sommigen met
behoorlijke blessures en ook veel
rijders met materiaalpech. Mijn
ploeggenoot bij het skeeleren,
Cédric Michaud (de man die vorig
jaar de skeelerwedstrijd in Vorden
won, red) ging ook keihard onderuit.
Het duurde geruime tijd alvorens
hij, flink gewond, van het ijs werd
gehaald. Michaud werd direct met
de helikopter naar het ziekenhuis
gebracht. Ik weet niet hoe het mo-
menteel met hem gaat. Wel heb ik
gehoord dat het zeer twijfelachtig
is of hij de komende maanden nog
kan schaatsen. Van de 118 gestarte
rijders bereikte slechts de helft de
finish'!

NIET NOAR HUUS TOE GOAN!
Arjan Mombarg vertelt zijn ver-
haal zaterdagavond vanuit een
Oostenrijkse hotelkamer met een
hese stem. Zegt hij: 'Het praten
gaat wat moeilijk, ik heb behoor-
lijk pijn. Ik ben plat met de borst-
kas op het ijs gevallen. Toen ik
opstond om verder te gaan, want
dat speelt als eerste door je hoofd,
'gewoon doorrijden', had ik vrij-
wel geen lucht meer in de longen.
Waarschijnlijk heb ik een paar
ribben gekneusd. Dus ben ik nu
wat kortademig. Ik kan je zeggen
dat ik er gruwelijk van baal', zo
stelt Arjan.

Dus terug naar huis? 'Helemaal
niet. Ik neem een paar dagen rust.
Ik wil eigenlijk in de loop van deze
week nog een paar criteria (40 of
50 kilometer) rijden en dan hoop
ik maar dat ik aanstaande zater-
dag 31 januari hier mee kan doen
aan de alternatieve Elfstedentocht
over een afstand van 200 kilometer.

Ik kijk wel hoe het gaat', zo zegt
Arjan berustend. Mocht hij de
schaatsen toch weer onder binden,
dan zal hij dat doen op de ijzers
van zijn ander skeelermaatje uit
de Nefit-ploeg, Arjan Smit.

Arjan heeft namelijk de ijzers van
zijn eigen schaatsen krom en
aangezien Arjan Smit afgelopen
zondag al weer naar Nederland
is vertrokken, zijn de ijzers van
zijn schaatsen 'verhuisd' naar de
schaatsen van Arjan Mombarg.
Overigens werd Peter de Vries
winnaar van deze marathon over
100 kilometer.

TIENTALLEN BOTBREUKEN
Schaatsen op natuurijs, het ultieme
schaatsgenot, zo dachten de 850
deelnemers vrijdagmorgen op de
Weissensee toen zij voor een toer-
tocht van 200 kilometer van start
gingen. 'Een bloedig slagveld', zo
schreven de landelijke ochtend-
bladen zaterdag. Zo'n 90 gewonde
schaatsers. Temperatuur min 22
graden. Toch bleken veel rijders
niet goed voorbereid, te weinig
kleding e.d. Beslagen brillen waar-
door het zicht werd ontnomen,
dus veel valpartijen. Met als gevolg
vele bloedende vleeswonden en
talrijke pols-, heup-, jukbeen-,
kaak-, schouder en vingerbreuken
en bevroren ogen.

Vordenaar Martien Pater die al
meermalen met dit 'koude bijltje'
op de Weissensee heeft gehakt en
die vrijdagmorgen ook in alle
vroegte van start ging, kende de
gevaren die bij een dergelijke tocht
onder extreme temperaturen, om
de hoek komen loeren. Hij ging
dan ook 'op alles voorbereid' van
start en legde hij de 200 kilometer
zonder kleerscheuren in ruim
acht uur af. 'Bij de finish was ik bij
de eerste 50 en daar ben ik uiter-
aard zeer blij mee', zo meldde
Martien Pater vanuit Oostenrijk.

Onder de deelnemers aan deze
toertocht een groep van 24 dieren-
artsen en aanhang, waaronder ook
enkele Vordense deelnemers: Nel
Warringa reed 120 km, Harmjan
Warringa en Evert Thalen 100 km.
Theo Lam en Olaf Neuteboom reden
de tocht over 200 km.

PC de Graafschap
Zaterdag 24 januari en zondag 25
januari jl. waren er dressuurwed-
strijden in Brummen, daar behaal-
de Iris Berenpas met Jasmine een
2e prijs klasse B met 168 punten.
Linda Berenpas met Jasmine een
Ie prijs klasse L2 met 161 punten.
Tessa Roelofs met Miranda een 10e
prijs klasse B met 164 punten. Se
bastiaan Hamer met Yvonne een
2e prijs klasse LI met 156 punten.
Bart Hartman met Sirik een 3e
prijs klasse LI met 167 punten.
Wendy Beeftink met Happy een 6e
prijs klasse LI met 166 punten en
werd mede door dit resultaat
Kring Kampioen in de klasse LI.
Hester Slegt met Easter Boy een Ie
prijs klasse L2 met 171 punten en
tevens werd ze Kring Kampioen in
de klasse L2. Elodie Stokman met

Passe-Partout een Ie prijs klasse
Ml met 172 punten en Kring Kam-
pioen in de klasse Ml.

Afgevaardigd naar de Gelderse Regio
Indoor Kampioenschappen zijn,
Springen, 7 februari in Brummen:
Hester Slegt met Easter Boy klasse
B. Reserve: Sebastiaan Hamer met
Yvonne klasse L en Bart Hartman
met Vivaldi klasse M.

Dressuur, 14 februari in Dronten:
Wendy Geeftink met Happy klasse
LI. Hester Slegt met Easter Boy
klasse L2 en Linda Berenpas met
Jasmine klasse L2.

Ermelo, klasse Ml: Elodie Stok-
man met Passe-Partout en Paulien
Kouwenhoven met Navaro. Klasse
M2: Nynke Woerts met Tamara en
reserve üsanne Schepers met Pica.



KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

Uitnodiging Open Huis

PLAFONDSHOW
Vrijdag 30, zaterdag 31 januari en zondag 1 februari

In onze showroom aan de Kruisbergseweg 10 Hengelo (GId).

Een nieuw plafond in 1 dag!
Geschikt voor elke ruimte.

OPENINGSTIJDEN: ma.13.30-17.30 u.
di. t/m vrij. 09.00-17.30 u. vrij. ook 19.00-21.00 u.
zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag gesloten

Firma Lucassen Boomkwekerij
is een moderne boomkwekerij waar heesters en coniferen

in pot gekweekt worden.
Bekijk onze website: www.lucassen-boomkwekerij.nl

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde

leerling-
boomkweker

Schriftelijke of telefonische reacties gaarne richten aan:
Fa. Lucassen Boomkwekerij

t.a.v. Jacqueline Wolsing-Lucassen
Oude Zutphenseweg ba, 7251 JX Vorden

Tel. (0575) 55 67 22.

Schone montage in één dag.
Zonder hakken en breken.

De meubels kunnen blijven staan.
Voor elke interieurstjjl.
Brandveilig (TNO-gekeurd).

Uit één geheel op maat gemaakt.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten
voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke
en beproefde plafond systeem. De koffie staat klaar!

Verlichting naar wens.
Geluidsdempend.

Warmteisolerend.
Onderhoudsvriendelijk.
Circa 100 kleuren en structuren.

PLAMECO
plafonds'fis de Timmerije
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Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (GId)
bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 1859°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225?°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795P°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Denkt u over ADSL?
Vraag eens naar de mogelijkheden.

(Alleen voor de zakelijke markt)
Telefoon (O575) 55 73 10

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

v.o.f.

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

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Morgcmc
ruimt op
W E Z I J N A A N H E T R U I M E N

C L A S S I C Gestoffeerde boxsprlng
(Nederlands topmerkl) mei 1-dellg
hooldbord en 2-delig voetbord. Keuze
uit een ruim aantal Icleuren. Inclusief 2
pocketverlngmatrassen met soepel of
stevig llgcomtort. Normaal kost deze set
(160x200') € 1499.- nü tijdelijk met 20%
voordeel € 1199.-

C O M F O B T O Zeer complete en
comfortabele boxsprlng. De set wordt
geleverd Inclusief 2 topklasse pocket-
vertngmatrassen én hoofd- en voetbord.
Normaal kost deze set (160x200') € 1749.-
nü tijdelijk met 20% voordeel vanaf
« 1399.- Met dubbelmotortge electrische
verstelling normaal va. € 3129.- nü
vanaf € 2499.-

F L O R E N C E Luxe pocketverlng
matras met soepel of stevig llgcomfort.
Voorzien van verstevigde middensector
en soepele schoudercomfortzone. Kost
normaal (80x200') € 359.- nü tijdelijk
met 25% voordeel slechts € 269.-

S T A N A S Comfort uit het hoge Noorden. Luxe boxspringcombinatie
met een uitmuntend slaapcomfort. De basis wordt gevormd door een veren-
de onderbak op 6 pootjes, gestotfeerd In een fraaie weefstof. Daarop een
luxe 6-slags pocketveringmatras In borderstoflerlng, voorzien van hand-
grepen. Door deze vorm sluiten de matrassen perfekt aan elkaar, dus géén
voelbare naad. U kiest voor een soepel of een stevig llgcomiort. Als summum
van comfort de topmatras, wasbaar dus hygiënisch. Het totaal heeft een
zeer comfortabele instaphoogte van 58 cm. Set wordt standaard geleverd
met een royaal gestoffeerd hoofdbord van 104 cm hoog. Normaal kost deze
set va € 1834 Ter Introductie tijdelijk met ruim 20% voordeel € 1399.- (ook
in extra lange maten leverbaar!)

L U G A N O Romantische boxsprlng
van Norma met afneembare hoezen én
volants. Daardoor uitstekend te reinigen.
Keuze uit een grote collectie bekledlngs-
stoffen. Incl. 2 pocketverlngmatrassen
met soepel of stevig llgcomtort. Normaal
kost deze set (160x200') € 1999.- nü tijde-
lijk met 20% voordeel € 1599.-

l t^ P M*t̂  fl 1*1 'In all» gangbare alm»Hng«n l»v«ibaai

open van l l.OO tot 17.OO uur.

morgana
^^ ^^- slaapkamers

LUBBERS
Woonboulevard
Doetinchemseweg 83, Doetinchem,
0314-392058

genieten met je ogen dicht

Cü
EASTBOKH

B A S E / L I F E Deslgnboxspring van
Eastbom. Het hoofdbord heeft 2 eiken
schapjes. Wordt geleverd Inclusief 2
pocketveringmatrassen met soepel of
stevig llgcomfort en massief eiken poorjes.
Normaal kost deze set (160x200') In vlak-
ke (niet verstelbare) uitvoering € 1930.-
nu tijdelijk € 1699.-

Electrlsch verstelbare uitvoering € 3200.-
nü tijdelijk € 2799.-



Parijs-Dakar: 'Fast & Speed' bes te privé- team!!

Teammanager Henk Hellegers:
'Stoutste dromen zijn uitgekomen'

Thijs van Amerongen vol
goede moed op weg naar
het wereldkampioenschap

"We zijn uitermate tevreden.
Mijn stoutste dromen zijn uitge-
komen. In de klasse algemeen
gingen in totaal 160 auto's van
start, waarvan zo'n 60 wagens
de finish in Dakar haalden.

Ons team 'Fast & Speed', van eige-
naar Johnny Hakvoort eindigde op
de 9e plaats. De eerste acht in het
eindklassement waren allemaal
fabrieksteams. Wij finishten als
het beste privé-team. We eindigden
zelfs op de tweede plaats wanneer
het gaat om de auto's die met twee
wielen worden aangedreven. Op
deze prestatie mogen we met zijn
allen best trots zijn. Niet alleen
complimenten voor de bestuurder
van de buggy, de fransman Thierry
Magnaldi en navigator Didier Legal,
eveneens een fransman, maar
tevens voor de beide monteurs
Roei Brassen en Roy Damkot.

Wat zo mooi was, totaal geen
afgunst bij de fabrieksteams. Zij
hadden enorme bewondering voor
de wijze waarop ons team zich al
die dagen heeft gemanifesteerd',
zo zegt teammanager Henk Hei-
legers. Over zijn eigen inbreng
maakt de Vordenaar weinig ophef,
terwijl hij toch de Ginaf 6X6, die
compleet als mobiele werkplaats
was ingelicht, zo'n 11.000 kilome-
ter door het Afrikaanse woestijn-
landschap heeft gestuurd. Geen
sinecure wanneer je bedenkt dat
de vrachtwagen ook dagelijks via
de 'alternatieve' route gemiddeld
800 kilometer moest afleggen.
Want zo wordt het spel gespeeld,
de begeleiders rijden net zoveel ki-
lometers als de wedstrijdrijders,
met dit verschil dat, wanneer de
rijders aan het eind van de dag
binnen zijn kunnen ze gaan uit-
rusten.

Het begeleidingsteam moet dan
nog uren, soms de hele nacht aan
de bak. Na het gesprek met de
equipe moet aan de hand van
een checklist, alles doorgenomen
worden.

SCHOKBREKERS
Henk Heilegers: 'We mochten niet
klagen, echt grote mankementen
heeft de Honda buggy niet gehad.
Komt waarschijnlijk ook doordat
de monteurs veel aan preventief
onderhoud hebben gedaan. Wel
hadden we na een dag of tien een
probleem met de vrachtauto. De
steunen van de schokbrekers
waren finaal afgebroken. Dat was
dicht in de buurt van een dorpje.
Een Afrikaan was zo vriendelijk
om hulp aan te bieden. Ik bij hem
achter op de mobylet en dat naar
een smid, die de 'zaak' weer per-
fect aan elkaar heeft gelast. Grote

klasse! Trouwens toch genoten van
al die Afrikanen die overal in de
dorpen langs de kant van de weg
stonden te zwaaien en te klappen.
Voor hen een waar feest deze rally',
zo zegt Hellegers die tijdens de
rally op gegeven moment 30 uur
achtereen, zonder te slapen, in
touw is geweest.

Henk: 'Dat was aan de vooravond
van de marathon, waarbij wij in
eerste instantie bang waren dat we
niet op tijd zouden zijn om nog
een stukje service aan de buggy te
kunnen geven. Voor ons betekende
dat, na 900 kilometer overdag te
hebben gereden, er ook s' nachts
doorgereden moest .worden. Ge
lukkig hebben we het net gered en
kon er nog 2 uur service verleend
worden. Dat gaf niet alleen voor de
rijders maar ook voor ons als bege-
leidingsteam een rustig gevoel,
want normaliter wordt er tijdens
een marathon (ca. 1500 kilometer)
geen service beurten gegeven. Voor
de meeste begeleiders niet haalbaar.

Wanneer je zo lang op de been
bent, valt het niet altijd mee om
geconcentreerd te blijven. Het
moet natuurlijk wel. Het is dik-
wijls echt vechten tegen de slaap.

Ik heb dan ook behalve veel water
ook 'kisten' met 'Maria'tjes' (bisk-
wiefjes) opgegeten. Dan blijf je ten-
minste bezig. Maar hoe dan ook,
je blijft toch gefocust op de wed-
strijd. Naarmate het eindpunt
Dakar in zicht komt, speelt de
gedachte 'we redden het wel' abso-
luut niet door je hoofd. De laatste
meters daar gaat het om.

Vlak voor de aankomst eerst nog
een proef van 30 kilometer over
het strand en dan nog 40 kilome-
ter terug naar Dakar. Daarna moet
de auto nog over 'het podium' en
dan pas besef je het, de tocht is vol-
bracht. Dus nooit te vroeg juichen.
Ik weet nog van vorig jaar. Een mo-
torcoureur kreeg twee kilometer
voor de eindstreep de motor kapot
en kon daardoor niet finishen. Dat
is pas echt balen.

THUISFRONT LEEFDE INTENS MEE
Je hebt er daarginds in Afrika geen
flauwe notie van hoe er in Neder-
land met de rally wordt meege-
leefd. Tijdens de rally heel veel
pers en die verzorgt het nieuws
vanuit Afrika naar Nederland. Wij
zelf kregen geen kranten, je blijft
eigenlijk van alles verstoken. Na-
tuurlijk wel wat telefoontjes naar
het thuisfront maar dat beperkt
zich meestal tot "hoe gaat het, met
de jongens ook alles goed"? "Met
het team is ook alles oké". Daar
blijft het dan meestal bij.

Toen ik thuis kwam heb ik het
'gastenboek' op de website gezien.
Gemiddeld is de site 800 keer per
dag bezocht. Heel erg leuk trou-
wens. Vooral ook veel 'Graafschap-
rijders' hebben de site bezocht.
Ook een jeugdvriend en een
schoolvriend die ik zeker dertig
jaar niet heb gezien, hebben gerea-
geerd. En dat doet je echt goed, al
die belangstelling', zo zegt Henk
Hellegers. Bij aankomst op het
vliegveld Eindhoven, werd Henk
opgehaald door echtgenote Barba-
ra en zoon Ties, om aan het laatste
"traject" naar Vorden te beginnen.

• /
'Nee, ik heb niet zelf achter het
stuur gezeten, mijn vrouw reed, ik
zat er prinsheerlijk naast', zo zegt
Henk lachend. Alvorens hij zijn
jongste spruit Jurriaan in de armen
kon sluiten moest hij thuis eerst
onder een spandoek door met
daarop de tekst 'Ha broer, grote
klasse. Waar een wil is, is een weg.
En waar geen weg is, is de Honda
buggy'. 'Dat heeft mijn neef Robert
Helmink gemaakt, die noemt mij
altijd grote broer', zo vertelt Henk.

Nu hij weer thuis is en terugblikt
op de afgelopen weken zegt hij:
'Qua prestatie was dit de mooiste
rally. (Henk heeft in totaal vijf keer
meegedaan aan Parijs-Dakar, red.)
Dat geeft weer een boel motivatie
voor volgend jaar, want ik ben vast
van plan om voor de zesde keer
mee te doen. Onze hoofdsponsor
Johan Elfrink van 'Al Kunststof-
kozijnen' uit Zutphen, was ook
heel erg enthousiast. Hij heeft ons
tijdens de rustdag bezocht om het
sfeertje 'Parijs-Dakar' te proeven
en dat is hem uitstekend bevallen',
aldus Henk.

'Dat wil ik ook eigenlijk wel eens
meemaken, op bezoek tijdens een
rustdag in Afrika. De kinderen zijn
nu echter nog te klein. Maar we
gaan wel volgende maand een
weekje op vakantie naar La Palma.
Dat mag ook wel een keertje, we
hebben de afgelopen twee jaren
helemaal geen vakantie gehad', zo
zegt Barbara Hellegers. Benieuwd
of Henk dan rustig lekker lui op
het Spaanse strand kan liggen. Of
zou hij dan al met zijn gedachten
in Venetië vertoeven, waar op 12
maart a.s. de eerste wedstrijd voor
het FIA Rally Raid wereldkam-
pioenschap zal plaats vinden??

'Nog één ding, 'Fast & Speed' is
voornemens om in 2005 met drie
auto's aan de start te verschijnen
en hopelijk weer met onze hoofd-
sponsor 'Al Finstral Kunststof-
kozijnen', het bedrijf van Johan
Elfrink', zo zegt Henk aan het eind
van ons gesprek.

Thijs van Amerongen, de Ne-
derlandse junioren kampioen
veldrijden kan zaterdag 31
januari a.s. tijdens het wereld-
kampioenschap veldrijden in
het Franse Pont-Chateau op
grote steun rekenen van wat
normaliter het 'thuisfront'
wordt genoemd. Pa en ma van
Amerongen, de zussen met
vriend en een oom, kortom de
hele familie heeft in de buurt
van het parcours een huisje
gehuurd met als doel Thijs van
dichtbij te kunnen aanmoe-
digen.

Thijs zelf vertrekt woensdag 28
januari samen met zijn team-
genoten Rikke Dijkshoorn, Ricardo
v.d. Velde, Rik van IJzendoorn en
Jan Verhaag. De Nederlandse ploeg
staat onder leiding van coach
Frans Francissen. Kent Thijs het
parcours? 'Wat ik weet is dat het

parcours in Pont-Chateau erg snel is,
maar zeer zwaar bij regenachtige
weersomstandigheden. Meer kan
ik er eigenlijk niet over vertellen',
zo zegt hij.

Thijs en zijn ploeggenoten krijgen
donderdag en vrijdag tijdens de
training volop gelegenheid zich
het parcours eigen te maken.

De Belg Niels Albert is voor Thijs de
grote favoriet. 'Ik heb al zeven keer
tegen hem gereden en altijd fi-
nishte hij voor mij. Dus nog nooit
van hem gewonnen'. Afgelopen
zondag behaalde Thijs van Ame-
rongen tijdens een internationale
koers in het Belgische Hoogstraten
een fraaie tweede plaats. Winnaar
en u raadt het al, werd de Belg
Niels Albert. 'Dus Thijs, zondag
revanche in Frankrijk'?. 'Dat zou
mooi zijn, maar ik denk het niet',
zo zegt Thijs lachend.

Schietvereniging RA.W.
Vierakker/Wichmond
RA.W. organiseert op dinsdag-
avond 3 februari en woensdag-
avond 4 februari in het St. Lud-
gerusgebouw te Vierakker weer
schietwedstrijden.

Aangezien het schieten hoog in
het vaandel staat, rekent RA.W.
er op dat dit sportieve doel door
alle deelnemers zal worden nage-
streefd. Naast de wisselbeker zul-
len ook dit jaar weer een aantal
andere bekers worden verschoten.

GREEP UIT DE REGELEMENTEN
Een 'team' bestaat uit 3 personen.
Een 'team' mag bestaan uit zowel
dames en/of heren. Elke deelnemer
mag maar in l 'team' meeschieten.

In een 'team' mag maximaal l
persoon lid zijn van een bestaande
schietvereniging of bedrij fsschiet-
bond. De geweren worden door

de leden van RA.W. geladen en
aan de schutters ter hand gesteld,
ledere schutter betreedt het wed-
strijdlokaal op EIGEN RISICO. Er
mag alleen staande en uit de losse
hand worden geschoten. Heeft
men interesse in de schietsport
kom dan eens op de schietavond
(iedere woensdag).

Mede huisgenoten kunnen even-
tueel op de wedstrijdavonden het
'dart' spel beoefenen.

OPGAVE BIJ
J.W. Klein Kranenbarg Egginks-
kamp 19, Eefde, telefoon 54 06 46;
A.G. Hummelink, Beeklaan 14 te
Wichmond, tel. 44 13 27; G.B.M.
Holtslag Nieuwstad 37 te Vorden,
telefoon 55 31 95; H. ter Vrugt,
Hackforterweg 36 te Wichmond,
tel. 4418 67; G.W. Zomer, Koekoek-
straat 12 te Vierakker, tel. 441421.

Toneeluitvoering
De toneelgroep Vierakker-
Wichmond heeft deze maand
weer haar jaarlijkse uitvoering-
avonden. Er word weer druk
gerepeteerd, 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 Bahama'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.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 18 januari
A groep:
1. De heren Enthoven en de Jansen
met 57,3%; 2. Het echtpaar Wul-
link met 54,2%; 3. Mevr van Burk
en de heer Meijers met 53,1%.
B groep:
1. Het echtpaar Hoftijzer met 58.3 %;
2. De heren Weijers en Thalen
met 57,8%; 3. Mevr de v.d. Ven en
de heer Feij met 55,7%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 14 januari
Groep: A
l Dhr. P.R.J. den Elzen/Dhr. G. His-
sink 70,83%; 2 Dhr. J. Duinkerken/
Dhr. J. Post 58,75%; 3 Mw. A Simonis/
Mw. R. Webbink 54,58%.

Groep: B
l Mw. A. Jansen Vreling/Dhr. W.
Jansen Vreling 65,41%; 2 Dhr. G.
Gille/Dhr. B. Kloosterman 62,91%;
3 Mw. G. Bouman/Mw. A.W. van
Manen 58,33%.

Voetbal

SV. RATTI
Zondag l februari
Voorwaarts T. l - Ratti l (dames)
Zaterdag 7 februari
Koninklijke UD B2 - Ratti BI
Ratti Cl - Helios C3
Zondag 8 februari
Ratti l - Zelhem l
Ratti l - AD '69 l (dames)



Hengelo (Gld.)

Scherpe prijzen
elke dag elke week!

Shoarmavlees
Shoarmabroodjes

kilo van 7.49 voor

8 stuks van 0.90 voor

4?9

o!69

LOTUS FINESSE
zeker en zacht toiletpapier

pak 24 rollen

van 7.80 voor 5.559

MONA
VERWENYOGHURT

beker 500 gram

van 1.43 voor
99

NUTRICIA
CHOCOMEL

pak 1 liter a 0.99

nu 3 pakken halen
2 pakken betalen

ZAANLANDER
ZACHT MILDE KAAS

kilo van 7.70

90
voor 5.9

VARKENS- OF
KIPROLLADE

3 stuks

kilo van 8.55 voor 5.s99

CHPS
NATURI . OF PAPRIKA

van 0.85 voor

GALL^GALLBM O L E N H O E K
HARTEVELT

JONGE JENEVER
fles 1 liter van 12.29 nu 9.s99

DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX (0575) 46 4612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Lekker betaalbaar bij de groentewan!
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Kerstmarkt Dorpsschool brengt € 620,-
op voor de CliniClowns

De Kerstmarkt, die eind vorig
jaar op de Dorpsschool werd
gehouden, heeft uiteindelijk
€ 620,- opgebracht.

Tijdens de Kerstmarkt konden de
kinderen samen met hun ouders
allerlei activiteiten doen zoals:
olielampjes maken en kerstballen

verven. Daarnaast waren er ver-
schillende kraampjes waar lekkere
hapjes, zoals knieperties en olie-
bollen, konden worden genuttigd.
Het doel van deze Kerstmarkt was,
om de kinderen samen met hun
ouders gezellig op school te laten
knutselen en daarnaast een mooi
bedrag bijeen te verdienen voor

de CliniClowns. De kinderen van
groep 5 t/m 8 hebben dit doel samen
gekozen.

Afgelopen vrijdag 23 januari nam
een ambassadeur van de Clini-
Clowns de symbolische cheque in
ontvangst tijdens de Show van het
Jaar van groep 5/6.

Belangrijke wijzigingen in ziekenfonds
en AWBZ-zorg per l januari 2004

Bent u verzekerd bij een ziekenfonds of heeft u een stan-
daard pakketpolis? Dan wordt met ingang van 1 januari
2004 een aantal voorzieningen niet meer (volledig) ver-
goed. Bijvoorbeeld 'de pil', tandartscontrole en fysiothera-
pie. Ook in de AWBZ-zorg wijzigt het een en ander. Zo
wordt de eigen bijdrage voor de thuiszorg verhoogd. In
sommige situaties geldt een uitzondering.

De afgelopen maanden ston-
den de media er bol van:
mogelijke veranderingen in
de vergoedingen van zieken-
fonds en AWBZ. Nu de defini-
tieve wijzigingen bekend zijn,
zetten we ze hieronder voor u
op een rij.
Om te beginnen krijgen vrou-
wen van 21 jaar en ouder
'de pil' niet meer vergoed.
Hetzelfde geldt voor andere
anticonceptiemiddelen, zoals
bijvoorbeeld de prikpil en het
spiraaltje. Voor jonge vrou-
wen tot 21 jaar blijven deze
middelen wel vergoed.
Met ingang van dit nieuwe
jaar moet iedere volwassene
ook zelf gaan betalen voor
fysiotherapie en oefenthera-
pie.Tot nu toe werden de eer-
ste negen behandelingen
vergoed door het zieken-
fonds. Voor jongeren tot
18 jaar verandert er niets. Zij
houden recht op de behande-
lingen die zij nodig hebben.
Voor verzekerden boven
18 jaar die langdurig fysio- of
oefentherapie nodig hebben,
geldt een uitzondering: zij
betalen alleen de eerste
negen behandelingen zelf.
Eventuele behandelingen die
daarna volgen, worden wel
vergoed.

Tandartscontrole
Voortaan betaalt iedereen
van 18 jaar en ouder zelf voor
tandheelkundige zorg. Dat
betekent dat de jaarlijkse
controle niet meer wordt ver-
goed. Er zijn echter uitzonde-
ringen: volwassenen met bij-
voorbeeld een ernstige tand-
heelkundige afwijking kun-
nen een beroep blijven doen

op tandheelkunde. En voor
mensen die extreem bang
zijn voor de tandarts blijven
de extra kosten die zij maken
vergoed. Kinderen blijven ver-
zekerd voor de tandarts.
Zelfzorggeneesmiddelen wor-
den helemaal niet meer
vergoed. Ook niet als u ze
langdurig gebruikt en op
doktersrecept krijgt voorge-
schreven. Deze medicijnen
kunt u ook zonder dokters-
recept kopen bij apotheker of
drogist. Voorbeelden zijn een-
voudige pijnstillers zoals
paracetamol, middelen tegen
brandend maagzuur en
laxeermiddelen.

Eigen bijdrage AWBZ
De eigen bijdrage voor AWBZ-
zorg, zoals thuiszorg, wordt
verhoogd. AWBZ staat voor
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten. De eigen bijdra-
ge per uur was € 4,60 en
wordt € 11,80. De minimum
bijdrage per vier weken wordt
€ 16,-. Ook de eigen bijdrage
bij verblijf in een instelling
gaat omhoog. Tot 1 januari
2004 was er sprake van een
maximale eigen bijdrage per
week, afhankelijk van uw inko-
men. Deze regeling vervalt. In
plaats daarvan wordt een
maximale bijdrage per 4 we-
ken ingevoerd.
Voor psychotherapie door een
psychiater of zenuwarts wer-
den tot nu toe maximaal
90 zittingen vergoed. Voor
psychotherapie verleend door
een instelling bestond geen
maximum aantal zittingen, de
vergoeding was onbeperkt. In
de nieuwe situatie worden in
alle gevallen nog hooguit

Zelfzorggeneesmiddelen worden helemaal niet meer vergoed.
Ook niet als u ze langdurig gebruikt en op doktersrecept krijgt
voorgeschreven.

30 zittingen vergoed voor wie
niet is opgenomen. De behan-
deling van mensen die zijn
opgenomen in een psychia-
trisch ziekenhuis, blijft wel
vergoed. Wanneer iemand al
onder behandeling is, dan
geldt een overgangsregeling.
Om de behandeling goed te
kunnen afronden, heeft u in
dat geval ook na 1 januari
2004 nog recht op maximaal
30 zittingen.

Vruchtbaarheids
problemen
De eerste IVF-behandeling,
inclusief de bijbehorende
geneesmiddelen, wordt niet
meer vergoed. Hetzelfde
geldt voor verschillende aan-
verwante behandelingen en
geneesmiddelen voor vrucht-
baarheidsbevordering, zoals
hormonen. Het gaat dan niet
alleen om vruchtbaarheids-
problemen bij vrouwen, maar
ook bij mannen. De eventuele
behandelingen die volgen op
de eerste behandeling wor-
den wel vergoed.

Vragen?
Welke gevolgen de maat-
regelen hebben, verschilt
per verzekerde. Uw per-
soonlijk situatie bepaalt
of het zinvol is om een
aanvullende verzekering
te nemen. De vraag is bij-
voorbeeld of u zich aan-
vullend kunt verzekeren
voor'de pil' de tandarts of
fysiotherapie. De verschil-
lende zorgverzekeraars
bepalen dit zelf. Omdat ze
concurreren, hebben ze
allemaal verschillende
pakketten met verschil-
lende voorwaarden en
tarieven. U kunt zich met
uw vragen daarom het
beste wenden tot uw
eigen verzekeraar. Ook
kunt u bij andere zorgver-
zekeraars infomeren naar
de daar geldende regelin-
gen en voorwaarden.

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,
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se-
nioren.

JANUARI:
27 Passage Chr. Vrouwenvereni-

ging. Thuiszorg Sensire.
28 EHBO Vorden Herhalingslessen.
28 ANBO klootschieten bij de Klei-

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

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

29 Klootschieten bij de Vordense Pan.
29 PCOB jaarvergadering met ver-

rassing en koffietafel in 't
Stampertje.

Midwinterrit

FEBRUARI:
2 Bridgeclub Vorden't Stampertje.
4 Handwèrkmiddag Welfare de

Wehme.
4 HVG Wichmond sieraden ma-

ken.
4 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
4 Bridgeclub BZR in het Stam-

pertje.
5 Klootschietgroep Vordense Pan.
5 Bejaardenkring Dorpscentrum.
8 Midwinterconcert Vordens

Mannenkoor Dorpscentrum.
9 Bridgeclub Vorden 't Stamperrje.

11 Bridgeclub BZR in het Stam-
pertje.

11 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

11 HVG Linde Homeopatische
avond.

12 Klootschietgroep Vordense Pan.
16 Bridgeclub Vorden't Stampertje.
18 HVG Wichmond, Wereldwin-

kel avond.
18 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
18 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
18 HVG Dorp Vorden, Programma

Levensstijl e.d. Pro Impulsion.
18 Handwèrkmiddag en kraam-

verkoop de Wehme.
19 Klootschietgroep Vordense Pan.
19 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20-21-22 Carnaval Kranenburg.
23 Bridgeclub Vorden 't Stamper-

tje.
24 Christelijke vrouwenvereniging

Passage jaarvergadering.
25 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
25 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
26 Klootschietgroep Vordense Pan.

'De Graafschaprijders'
Auto- en motorclub 'De Graaf-
schaprijders' organiseerde op
zondagmiddag de eerste oriën-
teringsrit in het jaar 2004.

Deze 'Midwinterrit' ging bij het
pannenkoekenrestaurant Kranen-
burg van start. Harm Cortumme
en Gerrit te Veldhuis hadden een
traject uitgezet met een lengte van
52 kilometer. Alvorens Jan Luiten
na afloop de prijzen uitreikte, werd
er een 'rondje' bingo gespeeld.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
A-klasse: l R. Plat, Scheemda 121
strafpunten; 2 E. Kleinreesink,

Hengelo 125; 3 E. Paulusma,
Leeuwarden 150 strafpunten.
B-klasse: l G. Siemes, Zutphen 244
strafpunten; 2 B. v.d. Horst, Har-
derwijk 249; 3 H. Wiersma, Win-
schoten 255.
C-klasse: l F. Slotboom,. Apeldoorn
73 strafpunten; 2 J. Slagman, Vorden
122; 3 W. Hartman, Oldeberkoop
135.

De aanmoedigingsprijs ging naar
H. van Beek uit Hengelo (O) met
375 strafpunten.

De eerstvolgende rit vindt plaats
op zondag 29 februari.

Veldtoertocht
VRTC 'De Achtkastelenrijders'
organiseert zondag l februari
een veldtoertocht.

De deelnemers kunnen kiezen uit
twee afstanden te weten 30 of 45
kilometer.

Men kan starten bij het gemeente
lijk sportcomplex aan de Oude
Zutphenseweg.

Daar is na afloop ook de mogelijk-
heid om zich te douchen en de
fiets schoon te spuiten.

Poolse kunstenares
in Galerie Agnes Raben
Kunstverzamelaar drs. LA. van
Horen zal zondagmiddag l fe-
bruari in Galerie Agnes Raben
aan de Nieuwstad 20 de expo-
sitie openen van Agata Si wek.

Deze Poolse kunstenares is woon-
achtig in Nederland. Haar expositie
is vanaf l februari t/m 14 maart
a.s. te bezichtigen.

In deze tentoonstelling zijn een
groot aantal werken te zien van

deze gedreven eigenzinnige dui-
zendpoot.

Werken in diverse grafische technie
ken, zoals etsen, droge naalden en
monotypes maar ook beelden van
hout en van brons. Stadsgezichten,
kinderen, voetballers, geweien en
paddestoelen bevolken de galerie.

De expositie in Galerie Agens Raben
is geopend van vrijdag t/m maan-
dag en op afspraak (0575) 55 17 47.



Mevo Predsion Technology

Klaar voor de toekomst

Het managementteam, van links naar rechts de heren Bobbink, de Groot, Koster en rechtsboven de productie-
leider de heer Bielderman.

Per l januari 2004 zijn Ton de
Groot en Wim Bobbink het ma-
nagementteam van Mevo Preci-
sion Technology in Ruurlo ko-
men versterken. Zij hebben in
hun vorige functie van respec-
tievelijk adjunct-directeur en
verkoopleider jarenlange erva-
ring opgebouwd in de meet- en
regelindustrie. Samen met Au-
gust Koster, voorheen alleen di-
rectie voerende, vormen zij de
nieuwe directie. De drie kenden
elkaar al 20 jaar als klant en toe-
leverancier en hebben nu de
handen ineengeslagen om Me-
vo Precision Technology verder
uit te bouwen.

August Koster zal zich nu voorna-
melijk op alles wat met techniek
te maken heeft concentreren. Me
vo Precision Technology is hier-
door nog meer in staat diensten,
zoals outsourcing en engineering,
aan haar klanten aan te bieden.
Wim Bobbink is als commercieel
directeur verantwoordelijk voor
marketing en sales. Hij zal zich,
met zijn verkoopteam, voorname
lijk richten op de acquisitie van
nieuwe prospects om de groeiende
lijn van 2003 voort te zetten. Ton
de Groot neemt financiën en P&O
voor zijn rekening.

Mevo Precision Technology is al

meer dan 25 jaar een begrip voor
de toelevering van precisie onder-
delen voor de hightech industrie.
Er wordt geleverd aan diverse
markten zoals meet- en regelin-
dustrie, automobielindustrie, de
medische industrie en de machine
bouw. De afzetmarkt is nu nog
voornamelijk Nederland, maar de
strategie is er op gericht de export
sterk te vergroten. Naast de vesti-
ging in Ruurlo heeft Mevo Preci-
sion Technology een zelfstandige
dochteronderneming in Slowakije.

Inspelen op wensen van de klant
Standaard eisen, zoals concurre
rende prijs en kwaliteit, zijn en blij-
ven zeer belangrijk voor de klanten
van Mevo Precision Technology.
Kwaliteit staat hoog in het vaandel,
daarom beschikt Mevo Precision
Technology over een meetkamer
met moderne meetmiddelen. Deze
waakt over de kwaliteit van de ge
hele organisatie. Door een zeer di-
vers machinepark kunnen vele ver-
schillende producten op een opti-
male wijze geproduceerd worden.
De klanten die gebruik maken van
het prijsvoordeel, welke productie
in oost Europa met zich mee
brengt, hebben contact met de
hoofdvestiging in Ruurlo. Men
heeft hierdoor een aanspreekpunt
in Nederland en de voordelen van
productie in Slowakije.

Om zich van andere leveranciers te
onderscheiden biedt Mevo Preci-
sion Technology meer dan alleen
kwaliteit en een goede prijs. Veel
klanten hebben de behoefte het as-
sembleren van producten of pro-
ductdelen uit te besteden. Zij kun-
nen daarmee de zorg van een com-
pleet logistiek traject bij de toele
verander neerleggen. Mevo Preci-
sion Technology is hiervoor inge
richt en kan de gehele productie,
inclusief verpakking en verzending
zoals door de klant gespecificeerd,
verzorgen. Als het moet doen we er
nog een strikje omheen.
Mevo Precision Technology be-
schikt over veel vakkennis en erva-
ring, welke zij graag met haar
klanten deelt. Door deze samen-
werking ontstaan productverbete
ringen die zowel technische als
productietechnische voordelen op-
leveren. Ook de complete enginee
ring van producten behoort tot de
mogelijkheden bij Mevo Precision
Technology.

Klaar voor de toekomst
Om ook in de toekomst aan de wen-
sen van de klant te kunnen blijven
voldoen zal Mevo Precision Techno-
logy continu blijven investeren in
middelen en organisatie. Een ver-
koopteam die ten allen tijden be
reikbaar is en productieoptimalisa-
tie zijn hiervan onderdeel

Mijn partner is ziek, en nu?
De partner van mevr. de Bruin is
onlangs getroffen door een CVA.
Sinds een paar dagen is hij weer
thuis uit het ziekenhuis. Beiden
merken dat het leven niet meer
hetzelfde is als voorheen.

Helaas is voor velen het verhaal
van mevr. de Bruin herkenbaar.
Plotseling kan er veel veranderen
in uw leven omdat iemand die u
na staat langdurig ziek wordt
De heer Freeve, huisarts te Zut-
phen, gaat tijdens de salonmiddag
in op "ziek zijn".
Wat betekent dit voor de zieke
mens en voor de mantelzorger?

Wat kan de ziekte voor invloed
hebben op het dagelijks leven en
hoe gaat u daarmee om? Welke po-
sitieve en negatieve effecten kan
de ziekte oproepen en hoe geeft u
alles een plaats? Iedereen die op
wat voor manier dan ook te maken
heeft met ziekte in zijn of haar om-
geving is van harte welkom in de
mantelzorgsalon op 3 februari.
De mantelzorgsalon is een ont-
moetingsplek voor mantelzorgers.
In een informele sfeer wordt tij-
dens de salon ondersteuning gebo-
den in de vorm van voorlichting
en advies, het bevorderen van er-
kenning, het aanbieden van the-

ma's of ontspanning. Ontmoeten
en het delen van eikaars ervaring
staat centraal.
Mantelzorgers, maar ook naaste
familie, vrienden en belangstellen-
den, zijn van harte welkom in de
mantelzorgsalon in de Maria-
school, Tengnagelshoek 6 in Zut-
phen. ( Er is parkeergelegenheid
achter het gebouw). De salon is el-
ke eerste dinsdagmiddag van de
maand open.
Voor meer informatie kan men
bellen met het Steunpunt Mantel-
zorg VIT Oost-Gelderland telefoon
0544^81821 of kijk op
www.vitoost-gelderland.nl.

Opnieuw honderden
artikelen blijvend in prijs
omlaag bij Plus
De ruim 215 PLUS supermark-
ten in Nederland gaan met 011-
middelijke ingang wederom
honderden artikelen blijvend
in prijs verlagen. Dit is een di-
recte reactie op het nieuwe
prijsoffensief van Albert Heijn.
Met deze reactie van PLUS blijft
het voordelige prijsverschil ten
opzichte van 's lands grootste
kruidenier in stand.

Deze honderden prijsverlagingen
worden de komende weken op een
dominante wijze gecommuni-
ceerd in de supermarkten zelf
maar ook via media als folders en
advertenties. PLUS windt er geen
doekjes om en laat de consument
in een directe prijsvergelijking
met Albert Heijn zien dat de prij-

zen van PLUS substantieel lager
zijn. Appels worden op deze wijze
met appels vergeleken, waarbij de
consument zelf objectief kan bepa-
len waar zij het goedkoopst bood-
schappen kan doen. De consu-
ment herkent deze producten in
de winkel aan de opvallende
schapkaarten met de tekst 'om-
laag'.

Naast deze honderden prijsverla-
gingen biedt PLUS de komende we-
ken ook nog spectaculair voordeel
in de vorm van de 'Nergens goed-
koper weken'. Wekelijks treft de
consument bij PLUS een 20-tal aan-
biedingen aan die zeer sterk zijn
afgeprijsd en gegarandeerd voor
de laagste prijs in de markt wor-
den aangeboden.

Uw gezondheid
is onbetaalbaar!
Al diverse jaren helpt Jerna
Bruggink van Vital Care men-
sen om hun gezondheid te ver-
beteren in de meest ruime zin
van het woord. Want allerlei
symptomen als overgewicht,
ondergewicht, moeheid en de
daaruit voortvloeiende kwalen
hebben allemaal met gezond-
heid te maken. Natuurlijk kun-
nen daar diverse oorzaken voor
zijn, maar dat top voed ing,
waarin alle voedingsstoffen zit-
ten die ons lichaam dagelijks
nodig heeft, daartoe een bijdra-
ge kan leveren, is reeds een be-
wezen feit. De resultaten liegen
er niet om!

Op de vraag hoe ze daar nu bij
komt antwoordt Jerna dat ze dat
zelf heeft ondervonden. Vele jaren
moeheid behoren nu - door het
eten van deze uitgebalanceerde
topvoeding - tot het verleden. Dat is
dan ook de reden dat Jerna met
veel enthousiasme haar medemen-
sen wil helpen. Let wel: het gaat
hier om voeding en niet om medi-
cijnen! Natuurlijk, vertelt Jerna ver-
der, is het afslanken met deze voe
dingsprodukten de grootste doel-
groep. Op onze vraag waarom dat
zo is, vertelt Jerna een heel verhaal
wat er eigenlijk op neer komt dat:
1. Deze voeding cellulaire voeding

is en tot in je kleinste cellen je li-
chaam voedt

2. Deze voeding structureel de voe-
dingstekorten oplost en daardoor
de snaaibehoefte en het honger-
gevoel geleidelijk afnemen.

3. Dit betreft dus lange termijn re-
sultaten want door de persoon-
lijke begeleiding en het gratis
voedingsadvies wil Jerna haar
klanten een stukje bewustzijn
meegeven over wat we zoal eten.

4. Mede daardoor heb je geen
terugval, en er bestaat boven-
dien een stabiel - programma v
waardoor je gegarandeerd op ge
wicht blijft en geen jo-jo effekt
krijgt.

5. Door deze voeding krijg je dage-
lijks je noodzakelijke voedings-
stoffen binnen en je energieni-
veau blijft ook goed.

Bel gerust met Jerna Bruggink, tel
(0575) 46 32 05 voor een vrijblijven-
de afspraak (Zie ook de advertentie.)

Met de krant in de hand
De krant brengt ons de nieuwsberichten,
Vertelt ons wat er dagelijks gebeurt.
Steeds meer verhalen kunnen mij niet stichten.
Ze zijn vaak negatief gekleurd

Vandaag lees ik in mijn vertrouwde krant:
"Meer jong 'ren zwerven en zijn crimineel."
Wat drijft meer jeugd nu naar de zelfkant ?
Niet honger, want men eet zelfs vaak teveeL

Meer echtscheiding en tweeverdieners,
Dus minder aandacht voor het kind,
Zou best van invloed kunnen zijn
Op de levenswandel van een kind.

De hele maatschappij wordt harder,
Met meer agressie en zinloos geweld.
Zelfs in de sport wordt het benarder,
Vooral als 't gaat om 't "grote geld".

Jos Wijnen



Biej ons m
d'n Achterhook
Harm Meerdink stapn de bongerd nog maor 's weer deur. Jao, hee
mos t-r wel an. Umme de beume goed in model te holn en ok nog een
betien appels te kriegen mos e d-r wel met de sneujschere biej.. Veur
een jaor of tiene trugge had e in 't weitien veur zien huus een bon-
gerd an-elech.

Hoogstam op anraon van luu die vormen dat wat olde rasen beholden
mossen blieven. Met een deurnen hegge die hee d'r ummehen had
epot, lek 't now ok nog wel zovolle. Dat e daor met die hoogstam meer
wark hadde as met beume die leage biej de grond blieft hadn z-um d-
r toen neet biej veteld. Un lange leere had e zich now al too motten
steln.

Een nieje sneujschere mos t-r ok nog kommen. Den e now hadde was
vols te meeps, goed veur dunne tekskes. Zo ging e eers maor 's nao 't
darp veur een nieje schere. Now, die waarn d-r nog zat te koop. Met 't
beste wat t-r zowat te kriegen was ging e weer op huus an.

Daor trok e eers zien oaveral an en een paar hoge werkschoene zodat
e stevig op de leere kon staon. Too haaln e de leere veur 'n dag. Hee
wol d'r maor metene met beginnen, 't was now nog mooi dreug weer,
met reagen of snee ko-j d-r ok neet an wean en dat waa-w in februari
misschien nog bes te wachten. Hee kon met de nieje schere vlot vedan
en hee had al gauw een stuk of drie beume nao ezien.

Maor met 'n vierden ging 't mis. Daor veel um de schere uut de han-
de. Hee mos van de leere af umme de schere weer op te kriegen. Ma-
or op de grond zaog e naans een schere tuseen 't gres, Hee kek 's nao
boaven en zaog pal boaven um de schere hangen die, o wonder, ok
metene nao beneerten veel.

Harm trao nog op zied maor neet wiet genog want hee kreeg de sche-
re op zien arm Hee marken ok dat dat kreng goed scharp was, 't bloed
kwam al deur de mouwe van zien oaveral. teveurschien. Met een deur
zien vrouw aneleg noodverband ging 't op 'n dokter an. Den kon hier
nog mooi een stuk of wat krammen in kwieL En now maor hoppen
dat 't oaver een maond ok nog goed weer is at Harm weer sneujen
kan. En wa-j nog wetten mot: een en ander is nog waor gebeurd ok,
biej ons in d-n Achterhook

H. Leestman

Groepswedstrijden en 2 achtste finale's bij de Graafschap

Finale Wereldkampioenschap
Jeugdvoetbal 2005 in Utrecht
De finale van het FIFA Wereld-
kampioenschap Jeugdvoetbal
wordt zaterdag 2 juli 2005 ge-
speeld in stadion Galgenwaard
in Utrecht. Dat heeft toernooidi-
recteur Harry Been vandaag be-
kend gemaakt. De openings-
wedstrijd, waarbij het Neder-
lands team is betrokken, vindt
plaats op vrijdag 10 juni in het
Parkstad Limburg Stadion in
Kerkrade. De andere vier steden
waar het WJK plaats heeft zijn
Emmen, Enschede, Doetinchem
en Tilburg. De stadions van de
zes steden moeten nog wel offi-
cieel worden goedgekeurd door
FIFA.

„Bij het kiezen van de steden heb-
ben vijf criteria een rol gespeeld,"
zegt Been, „de capaciteit van het
stadion, de betrokkenheid van de
gemeente, het budget dat de ge-
meente voor het evenement wil
vrijmaken, de prijzen van de hotel-
accommodaties en het algehele
enthousiasme. Los daarvan is het
voor ons minstens zo belangrijk
wat de gemeente aan promotie
voor het evenement gaat doen en
welke activiteiten in de stad wor-
den georganiseerd in relatie tot
het toernooi."

„Rotterdam, Den Haag en Arnhem
toonden eveneens belangstelling
voor een pakket wedstrijden," zegt
Been, „maar om uiteenlopende re-
denen viel de keuze op de zes ge
noemde steden. Wij verwachten

ook buiten de randstad veel be-
langstelling voor dit in vele op-
zichten hoogstaande voetbaltoer-
nooi. In omvang is het na het WK
voetbal het tweede toernooi dat de
FIFA organiseert. Alle grote namen
uit het huidige internationale
voetbal zijn in het verleden van de
partij geweest. Dat varieert van
Maradona tot Ronaldinho en van
Figo tot Thierry Henry. De stadions
die we nu gekozen hebben zijn
modern, geven het publiek de
kans de spelers van dichtbij aan
het werk te zien en kennen een
fantastische sfeer wanneer het vol
zit. Het streven is natuurlijk alle
wedstrijden in uitverkochte sta-
dions te spelen. Daar gaan we het
komend jaar hard aan werken."

„Nederland gaat zich internatio-
naal opnieuw op de kaart zetten
met dit toernooi. We zullen onze
uiterste best doen om er een groot
voetbalfeest van te maken. Daar-
naast biedt het natuurlijk een uit-
gelezen kans om topsport en breed-
tesport met elkaar te verbinden,
ondermeer via ons Masterplan", al-
dus voorzitter Jeu Sprengers.
Utrecht (Galgenwaard, capaciteit
25.000) krijgt behalve de finale ook
zes groepswedstrijden, een wed-
strijd uit de kwartfinale en een
halve finalewedstrijd toegewezen.
Kerkrade (Parkstad Limburg Sta-
dion, 19.500) krijgt de openings-
wedstrijd, vijf andere groepswed-
strijden, een kwartfinale en een
halve finalewedstrijd.

In Tilburg (Willem n, 14.850) wor-
den zes groepswedstrijden ge-
speeld, waaronder een wedstrijd
van het Nederlands elftal, twee
achtste finalewedstrijden en een
kwartfinale.
Enschede (Arke Stadion, 13.400)
krijgt eveneens zes groepswedstrij-
den, twee achtste finalewedstrij-
den en een kwartfinale.
Emmen (Univé-Stadion, 8.600) is
gastheer voor zes groepswedstrij-
den en twee achtste finalewedstrij-
den.
In Doetinchem (De Vijverberg,
11.000) vinden ook zes groepswed-
strijden en twee achtste finalewed-
strijden plaats.

NeXXt 2005 is de naam van de or-
ganisatie in Nederland. Harry
Been, die als toernooidirecteur van
EURO 2000 het klappen van de
zweep kent, zal vanuit Zeist lei-
ding geven aan een professionele
organisatie die samen met de zes
gemeenten, de clubs en de sta-
dions het toernooi tot leven gaat
brengen. „Een jaar geleden kregen
we het toernooi toegewezen door
de FIFA en nu hebben we zes en-
thousiaste speelsteden," zegt Been.
„Het echte werk kan beginnen. Ie-
dereen die er iets mee te maken
heeft staat te popelen om tussen
EURO 2004 en het WK 2006 in
Duitsland in Nederland een
prachtig toernooi te organiseren
waar we tot in lengte van dagen
met voldoening op kunnen terug-
kijken."

Basisscholenkampioenschap dammen in Laren
Vorige week zaterdag werd in
Laren het basisscholenkampi-
oenschap (16 teams) voor pupil-
len (groep 7 en 8) van district
oost gespeeld. St Bernardus uit
de Keyenborg en Rozengaards-
weide uit Hengelo mochten
hier aan deelnemen doordat zij
zich in de regio finale's hadden
geplaatst. Met name St Bernar-
dus ging voortvarend van start
en leek op een ereplaats af te
gaan, maar in de laatste van de

^ 7 ronden verloren zij en zakten
van gedeeltelijk 2e plaats naar
de 6e plaats wat nog wel recht
geeft om op 6 maart deel te ne-
men aan het Gelders kampioen-
schap.

Het team van St Bernardus bestond
uit Jelmer Cuppens, Oscar, Dion
en Martin Goossens. Rozengaards-
weide stond in de laatste ronde op
een 6e plaats maar moest het in de
laatste ronde op nemen tegen de
koploper en helaas ging dit ver-

„ loren en daarmee ook de finale
ticket voor Gelderland. Team van
Rozengaardsweide bestond uit Bas
ter Welle, Nicole Hulshof, Michiel
Koning en Mark Fennema.

Ook werd afgelopen zaterdag het
basisscholenkampioenschap voor
de welpen (t/m groep 6) gespeeld.

Dit werd gespeeld in Eibergen.
Hiervoor zijn geen regio finale's
gespeeld en in Eibergen namen
24 teams deel aan dit toernooi.
Namens Hengelo was dat CS Varssel
en Rozegaardsweide. CS Varssel
was eerst het team die daar de
dienst uitmaakte en aan de leiding
ging halverwege het toernooi.

Maar de vermoeidheid sloeg toe en
uit eindelijk eindigden zij 5e en zij
mogen deelnemen op 6 maart aan
het Gelders kampioenschap.

Team CS Varssel: Riek Jolink, Erwin
Luesink, Iris Jolink en Henrieke

ten Bokkel. Het welpenteam van
Rozengaardsweide eindigde in de
middenmoot op de 13e plaats.
Namens Rozengaardsweide deden
mee: Alex Mentink, Eric Fennema,
Mart van Ochten en Twan Reulink.

Allen krgen een vaantje als her-
rinering aan het deelnemen aan
deze kampioenschappen.

In de 8e ronde van de bonds-
competitie deed DCH l slechte
zaken. Thuis ontvingen zij WDV
uit Winterswijk

Beide teams zijn aardig tegen el-
kaar opgewassen maar nu ging het
snel mis. A. Hoebink, G. Halrman
en J. Heijink stonden al vlot achter
en verloren op rij. E. Hoebink
maakte een fout en het was 0-8.
Enkele tegen punten kwamen van
H. Vos, H. Luimes en H. Weijkamp
zij speelden gelijk.

Tenslotte bekroonde A. de Greef
zijn partij met een Overwinning.
Eindstand: 5-11, DCH staat nu sa-
men met WDV op de 3e plaats.

ONDERLINGE COMPETITIE DCH:
H. Zonnenberg - Y. Schotanus: 2-0
J. Luiten - R. Beening: 2-0
G. Kreunen - B. Harkink: 1-1
H. Tekelenburg - W. Sloetjes: 0-2
B. Rossel - B. Goorman: 2-0
L Koldenhof-A. Gr. Kormelink: 0-2
J. Schabbink -J. Wentink 1-1
STANDEN:
Groep A:
1. H. Luimes 12-20; 2. H. Vos 11-17
en H. Weijkamp 11-17
Groep B:
1. B. Harkink 13-15; 2. G. Kreunen
12-14; 3. H. Zonnenberg 13-12
Groep C:
1. W. Sloetjes 13-16; 2. B. Rossel 14-
14; 3. E. Brummelman 10-12

Elke donderdag clubavond bij on-
ze nieuwe clublokaal 'Ons Huis',
Beukenlaan 30 in Hengelo Gld.
Inlichingen: (0575) 46 1113.



Webhosting

Weevers Net

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

Ontwerp «" Uy oul
Prlnttng on clwnand

Weevers

TE HUUR:
opblaasbare

SARAH - ABRAHAM
4 meter hoog
OOIEVAAR

4.5 meter hoog
SPRINGKUSSENS
Spiekker-Zemann

.Boschlaan 8
Lichtenvoorde
0544-376014

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

Zondag 8 februari

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

Het Jebbink 13, Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel.(010)4328696

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Wij zoeken voor ons kledingbedrijf
een

meisje/vrouw
die naast ophangwerkzaamheden

en sorteren ook schoonmaak-
werkzaamheden wil verrichten.

Reacties en/of informatie:

Mipau bv
Lange Bisschopstraat 43

7411 KH Deventer
of mipau@planet.nl

of 06 51593253

Kijk voor

nieuws

ook op:

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

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

21:50 * Eefofe, 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 * Ruurio 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.

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

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

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurio
telefoon (0573) 45 1438

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden.



Spelen met groene
tuinblokken

Kriyayoga

Ook traditionele hagen zoals deze ligusterhaag (Ligustrum) kunnen
speels worden toegepast in de tuin.

In echte design-tuinen speelt de
vorm een hoofdrol. Je zou de
klassieke, barokke, symmetri-
sche tuinen de design-tuinen
uit het verleden kunnen noe-
men. Maar de rijkversierde vor-
men uit die tijd worden in de
huidige tuinkunst vervangen
door strakke, geometrisch ge-
vormde 'blokken' groen die de
tuin dicteren en bijv. ritmisch
geplaatste zwaartepunten in de
tuinruimte vormen. Daar is een
geweldig spel mee te spelen, dat
met graagte wordt gespeeld
door tuinarchitecten en andere
ontwerpers!

Tal van planten lenen zich uitste-
kend voor strakke snoei. Met name
heesters en bomen met fijn blad,
een sterke vertakking en de eigen-
schap dat ze tot op het hout ge-
snoeid, altijd weer groen uitlopen.
Zo'n blok moet een gesloten, mas-
sief geheel vormen. Het kan de
blik of de loop leiden en obstakel
en ruimteverdeler of richtinggever
in de tuin zijn. In plaats van een
letterlijk 'blok' kan het een bol, pi-
ramide of andere geometrische
vorm zijn. Ook blokken 'op poten'
(vormbomen en haagblokken op
stam) worden veel toegepast. Een
blok kan bestaan uit rijen planten
waarvan het groen als één geheel
wordt geknipt, of uit één enkele
plant.

GESCHIKTE SOORTEN
Geliefd zijn blokken en vakken
van de lage struikkamperfoelie
(Lonicera nitida), waarvan vooral
de geelbladige 'Baggesen's Gold'
erg in trek is. Maar ook olijfwilgen
(Elaeagnus), met blad dat kan vari-
ëren van vrolijk fris groen-geel tot
zilverkleurig, kunnen een gewel-
dig effect in de tuin hebben. Veel
soorten vormen van onderaf uitlo-
pers, waardoor een massief geheel
kan ontstaan. Met name winterlin-
des (Tilia cordata) kunnen veel
wortelschot vormen dat wel als
blok rond de stam wordt gesnoeid.
Met prachtige resultaten! De lau-
rierkers (Prunus laurocerasus) is
net als de lindes grofbladig, maar

goed in vorm te snoeien en als be-
langrijk extra: wintergroen. De
beuk (Fagus sylvatica) behoudt zijn
glanzend geelbruin verdorde blad
tot de nieuwe knoppen uitlopen,
liguster (Ligustrum) blijft in zach-
te winters groen, net als Buxus,
hulst (Ilex), struikklimop (Hedera
colchica 'Arborescens') en Osmant-
hus x burkwoodii. De normaal
hoog uitgroeiende veldesdoorn of
Spaanse aak (Acer campestre) en
de haagbeuk (Carpinus betulus)
zijn bladverliezend. Maar deze
struiken en bomen hebben alle-
maal gemeen dat ze door snoei en
structuur dicht vertakken en in ie
dere maat te houden zijn. Ideaal
voor blokken dus!

HET ONDERHOUD
Dat bestaat vooral uit voeden en re-
gelmatig knippen. Bij het knippen
worden altijd eerst de zijkanten
aangepakt Dat gebeurt van onde-
ren naar boven om te voorkomen
dat de afgeknipte scheuten op het
nog te knippen deel terechtkomen.
De bovenzijde wordt als laatste ge-
knipt. Het kan handig zijn om met
strak gespannen hulplijntjes of
zelfs mallen de precieze snoeivorm
en -maat aan te geven. De juiste
kniptijdstippen en de gewenste
knipfrequentie hangen af van de
plantensoorten. Maar in vrijwel al-
le gevallen wordt na augustus niet
meer geknipt om de planten vol-
doende uitgerijpt de winter in te la-
ten gaan. Bladverliezende heesters
kunnen in februari uitstekend wor-
den geplant of verplant

GEBOETSEERDE HAGEN EN
TOPIARY
Hierbij geen strakke blokken,
maar vrije vormen die overigens
ook strak kunnen zijn. Er wordt
meestal uitgegaan van een bijna
volwassen haag of plant waarin
een vorm wordt gesnoeid of de
vorm wordt langzaam opge-
bouwd. Vooral Taxus en Buxus
zijn hiervoor erg geschikt. Het
duurt meestal een paar jaar voor
de definitieve vorm in al z'n glorie
is bereikt. Maar dan kunnen het
ook echte kunstwerken zijn!

Eén keer in de week zou op een
avond uur Kriya Yoga volgens
Babadji (referentie in het boek
van Paramahansa Yogananda
'Autobiographie of a Yogi') ge-
geven worden.

De Initiatiefhemester is Mevr. Jut-
ta Pfeiffer homeopathisch arts te
WarnsveldZij heeft het aldaar van
de Meester zelf geleerd, naardat ze
door bijzondere omstandigheden
de weg naar hem in de Himalaya
gevonden heeft.Het gaat om een
integrale manier om in korte tijd
tot diepe heldere rust te komen en
volgens de integrative manier van
deze meesterlijke techniek een on-
gekende congruentie van lichaam
,geest en ziel te ervaren. Dit heeft
direkte werking op je bewustzijns-
helderheid. Zuurstof is niet het
enige wat we inademen, er zijn

wetenswardigheden, die zelfs voor
de NASA van zo grote belang
zijn, dat zij ondanks alle technolo-
gien, deze techniek voor de mens-
lijke biocomputer van boodscha-
pers van Babadji gaan leren.

Babadji en de Meester der Wijs-
heid uit de Himalaya, die eeuwen
overleefd hebben onder elemen-
taire voor onz onvoorstellbare om-
standigheden,hebben een rijke
schat aan kennis over de heilige
Wetenschap van de Mens
(boek:"De Heilige Wetenschap" Sri
Yukteshwaar).
Omdat het om het menszijn gaat
hier op aarde, een ook om de
terugverbinding met onze oor-
sprong.kunnen wij putten uit een
grote ervaringsschat van deze
Meesters. Informatie Jutta Pfeiffer
tel.0575-575112.

Werken gezocht van de
kunstschilder Arend
Jan van Driesten
De kunsthistorica Marina van
Dongen doet op verzoek van de
Stichting Kunstkring Groenoord
momenteel onderzoek naar het Ie
ven en werk van de Leidse kunst-
schilder Arend Jan van Driesten
(1878-1969).
De resultaten van haar onderzoek
zal zij verwerken in een monografie
over deze kunstenaar. Tevens zal er
eind 2004/begin 2005 een over-
zichtstentoonstelling van zijn werk

worden georganiseerd in het Stede
lijk museum De Lakenhal te Leiden.
Eigenaren van werk van A.J. van
Driesten of bezitters van docu-
mentatie over deze schilder wor-
den verzocht contact op te nemen
met de schrijfster tel. 035-6421921
of met de Stichting Kunstkring
Groenoord tel. 071-5126408, dan
wel per email: kunstkring@msee
gers.demon.nl. Reacties worden
vertrouwelijk behandeld

Kanker betekent
lang niet altijd het einde.

De hele winter mooi

Deze twee Pierisplanten vormen samen een warme combinatie.

Met Taxus zijn strakke hagen te maken.

Ook in de winter is er nog vol-
doende kleur te vinden. Deze
twee Pieris-struiken, zorgen
ook in donkere tijden voor een
vrolijke aanblik. Het gemeten
begint al in het najaar als de
bloemknoppen erin zitten en
het loopt door tot het voorjaar,
als de knoppen opengaan en de
jonge scheuten de meest
prachtige kleuren vertonen.

PIERIS
Pieris, ook wel struikheide ge-
noemd, is een populair winter-
groen struikje. Er zijn veel variëtei-
ten die al in het begin van de
herfst mooie roze of witte trossen
met bloemknopjes vormen. Zet
eens een variëteit met roze knop-
pen zoals Pieris japonica 'Debutan-
te' naast de Pieris 'Purity' met wit-

te knoppen. Verrassend is dat uit
de roze knopjes toch vaak witte
bloemetjes tevoorschijn komen in
het voorjaar. De roze kleur wordt
veroorzaakt door de kleur van de
buitenste bladen van de knop.

BLADVERKLEURING
Niet alleen de herfst geeft mooie
kleuren. Zeker even mooi kan de
bladkleur van jong uitlopend blad
zijn. En ook hierbij speelt de Pieris
een toonaangevende rol. Er zijn
heel wat soorten bij waarvan de
jonge scheuten in het voorjaar de
meest schitterende kleuren rood,
brons, oranje of geel laten zien.
Vaak is al uit de naam af te leiden
om welke kleur scheuten het gaat
Bij de 'Forest Flame' verkleuren de
jonge scheuten als vlammetjes van
dieprood naar zalmroze naar licht-

geel. Letterlijk paradepaardje is de
nieuwe Pieris 'Bonfire'. Deze plant
heeft in november al prachtig rode
bloemtrossen die rechtop staan als
een Vlam'. Dit maakt het tot kerst-
plant bij uitstek, omdat de takjes
ook in kerststukjes kunnen worden
verwerkt In de tuin gaan de knop-
jes vanaf eind februari open en wor-
den de sneeuwwitte bloemen zicht-
baar, die aangenaam geuren. Iets
later in het voorjaar ontvouwt zich
het steenrode jonge blad.
Natuurlijk zijn er nog meer
winterbloeiers of besdragende
planten die een plaatsje op het ter-
ras verdienen. Bijvoorbeeld Skim-
mia japonica met de roodbruine
trosjes of Skimmia reevesiana met
de mooie rode bessen en winter-
heide doen het ook goed in een pot
op het terras.



Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

Winterwonderland

Tel. (0573)471653

Vlaai van de week:

Appelspeciaalvlaai
6-8 stukken € 5.95

Donderdag = brooddag:

3 bruin sesam € 4.00
Weekendaanbiedingen:

Walkornkaasbroodje
2 stuks € 1 .50

Boterkoek carree gevuld met appel,

room en amandelspi j s € l .OU

voor
nieuws
ook op:

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

Opgaveformulier voor de zeskamp op 30 april 2004 te Vorden
Naam van het team:

Contactpersoon:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

Het opgaveformulier dient, samen met het inschrijfgeld (€ 15,-) uiterlijk op zaterdag 28
februari a.s. ingeleverd te worden bij STRADA SPORTS, Burg. Galleestraat 67a te
Vorden. De eerste 12 teams (op volgorde van binnenkomst) kunnen deelnemen aan de
zeskamp.

Om, bij gebleken succes, te kunnen peilen of er voor een volgend jaar meer teams de
gelegenheid moeten hebben om mee te doen, verzoeken wij u om aan te geven of u,
ook als er dit jaar voor u geen mogelijkheid meer is om deel te nemen, geïnteresseerd
bent om deel te nemen aan een volgende zeskamp.

Q Ja, wij zijn geïnteresseerd aan deelname in 2005.
Q Nee, wij zijn niet geïnteresseerd aan deelname in 2005.
Q Wij hebben hierover op dit moment geen mening.

't Is Oranje,
't blijft Oranje!

Handelsonderneming
Waeninfc

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

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

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

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 Onderfwudsbedrijf
Doetinchem / Hengelo (Gld.)

Groene vrijwilligers gezocht
voor landgoed Hackfort
Vereniging Natuurmonumen-
ten zoekt vrijwilligers voor de
nieuwe tuin- en landschaps-
groep van landgoed Hackfort.

Door daadwerkelijk de handen uit
de mouwen te steken kunnen de
vrijwilligers actief meehelpen met
het beheren van de natuur rond
het fraaie kasteel Hackfort. Denk
bijvoorbeeld aan werkzaamheden
als het onderhoud van wandelpa-
den en hagen, het knotten van
knotwilgen en het verwijderen
van braamstruiken uit de rodo-
dendrons. Men hoeft geen specifie-
ke natuurkennis, grote fysieke
kracht of ervaring met schop, hark
of zaag te hebben. Een boswachter
begeleidt de groep vrijwilligers en
zal tijdens de werkdagen deskun-
dige uitleg geven. De vrijwilligers-
groep zal twee of vier woensdagen
per maand actief zijn, op een geza-

menlijk af te spreken tijdstip. Vrij-
willigerswerk in de natuur is een
actieve en boeiende vrijetijdsbeste-
ding in een prachtige omgeving.
Boswachter Kees Baars hoopt dat
vooral leden van Natuurmonu-
menten uit de regio Vorden - Hen-
gelo - Warnsveld - Zutphen enthou-
siast worden voor dit soort vrijwil-
ligerswerk. Natuurmonumenten
heeft gelukkig veel leden die met
hun lidmaatschap financieel bij-
dragen aan het behoud van de na-
tuur. Er zijn echter ook leden die
daarnaast fysiek mee willen hel-
pen aan het natuurbehoud. Dat
kan nu dus met dit vrijwilligers-
werk.

Belangstellenden kunnen voor
meer informatie contact opnemen
met boswachter Kees Baars, (0575)
55 55 60 of via de e-mail:
k.baars@natuurmonumenten.nl.

Nationale Voorleesdagen 2004
Van dinsdag 27 januari tot en
met zaterdag 7 februari staat
voorlezen aan peuters centraal
tijdens de Nationale Voorlees-
dagen. Ook de vijf bibliotheken
van de Graafschap doen daar-
aan mee!

ledere bibliotheek heeft een leuke
activiteit voor de peuters: Warns-
veld leest voor in eigen bibliotheek
voor de peuterspeelzalen, Zutphen
en Gorssel gaan juist bij de peuter-
speelzalen op bezoek, Vorden or-

ganiseert een voorleesontbijt en
Lochem besteed in de maand
maart aandacht aan de jongste
groep lezertjes en hun ouders.
Wilt u meer informatie over bo-
vengenoemde activiteiten neem
dan contact op met de Openbare
bibliotheek.

Natuurlijk wordt tijdens deze da-
gen in alle bibliotheken op ver-
schillende manieren extra aan-
dacht aan voorlezen geschonken.
Men is van harte welkom.

Weekblad Contact
heeft al vele kopers de weg

naar Vorden gewezen!

H A N D E L S
DRUKWERK

Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575)55 10 86



BrOO€ljeS9 daar zit wat in!

ledere maand staat op deze pagina het Genieten centraal. Genieten van

alles wat de horeca ons te bieden heeft. Bij genot beleeft iedereen weer

f wat anders. Wij nemen je graag mee naar vele verschillende vormen van

: je beleving. Laat je leiden door Pagina Genieten...

Vis moet drie
keer zwemmen

Vis is in restaurants of een cafetaria een
populair en gezond alternatief voor
vlees. Een populair gezegde zegt, dat
vis drie keer moet zwemmen. Eerst in
het water, dan in de (olijf)olie en ver-
volgens in de wijn. Witte wijn, roepen
de meesten dan. Dat hoeft niet, want
ook sommige soorten rood, zoals de
Pinot Noir of een lichte Bourgonje
smaken erg goed bij vis. Of rosé!
Lekker in de zomer bij witte vissoorten.
Fris, fruitig en heel smakelijk. Bij zalm is
wit weer wel heel erg lekker. Zalm is
een hele populaire vissoort geworden,
die tegenwoordig ook heel betaalbaar
is. Dat komt omdat er veel gekweekt
wordt in bassins en fjorden in Schotland
en Noorwegen. Gerookte zalm op een
stukje toast of brood is bijvoorbeeld

heerlijk met mierikswortel en vers
gemalen peper. Of met wat hele fijne
rode uitjes, roomkaas en peper op een
bagel. Eet smakelijk! Rauwe vissoorten,
zoals onze haring, zijn ook erg lekker.
Een Hollandse Nieuwe met of zonder
uitjes, zuur en brood of als rolmops.
Lekker! Andere rauwe vis is bij-
voorbeeld het Japanse sushi, van bij-
voorbeeld kabeljauw, tonijn en zalm.
Als je echt eens iets anders wilt
eten, vis dan eens uit bij je lokale
Chinees, of ze toevallig jellyfish
hebben. Deze doorzichtige, rub-
berachtige vissoort kennen wij
voornamelijk op andere wijze. Een
delicatesse Jn de Chinese keuken:
de kwal. Proeven maar!

Lekkere of hartige trek? Verwen je
jezelf bij een cafetaria of lunchroom
met een belegd broodje? Brood is een
gezond voedingsproduct uit de schijf
van vijf. Eén sneetje bevat volop
energie, koolhydraten, vitaminen en
voedingswaarden als ijzer, jodium,
koper en zink. Dit alles zorgt voor een
verantwoorde maaltijd of snack. Wie is
er tenslotte niet groot geworden met
een sneetje (pinda)kaas? Kies eens wat
anders. Vervang de gewone
Nederlandse smaak eens voor een
Italiaans kaasje als mozzarella. Met .
plakjes tomaat erbij, verse basilicum,
zwarte gemalen peper, pijnboompitten

en een beetje (groene) pesto heb je een
heerlijk broodje. Begin januari werd de
Marakesh Express gekroond tot het
Lekkerste Broodje van Nederland. Dit is
een pitabroodje met o.a. kip,
amandelen, tomaat, gepekelde citroen
en vijgen. Op www.wedstrijden.nl
staan alle deelnemende broodjes, zodat
je wat ideeën op kunt doen. Want wat
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in kleine hapjes.

Culinaire
Musea
Als je druk bezig bent geweest met
dagelijkse beslommeringen, wil je er
ook wel eens op uit. Het ene moment
kies je voor winkelen, een andere keer
wil je je ontspannen, maar ook nog wat
opsteken. Voor die momenten zijn er
musea, die culinaire exposities of ten-
toonstellingen hebben. Onderga bij-
voorbeeld een smakelijke rondleiding in
het Culinair Museum in Amersfoort
met anekdotes over onze Nederlandse
eetgewoonten door de eeuwen heen.
Het Allard Pierson Museum in
Amsterdam heeft een tentoonstelling
over eten in de oudheid. In Tiel kom je
alles over Flipje, het grappige symbool
van de plaatselijke jam, te weten. Koffie
en thee zijn het onderwerp van ten-
toonstellingen in Zevenaar (Liemers
Museum), de Theefabriek in Houwerzijl
(Groningen) of in het Museum Joure

(Friesland), waar Douwe Egberts een
hele collectie naar toe bracht. Als je wilt
weten wat in vroeger tijden de pot
schafte, dan kom je dat in Barneveld te
weten in het Veluws Museum Nairac.
Lekker wijntje erbij? In het Nederlands
Wijnmuseum in Arnhem leer je vanzelf
welke afdronk past bij hun tentoon-
stelling. Vergeet niet goed te poetsen,
want het kan je je gebit kosten. Dat
leer je al op jonge leeftijd van je
moeder en mocht je het vergeten zijn,
dan kun je in het Natuurmuseum
Brabant (Tilburg) een opfriscursus
doen. Trek gekregen? In de meeste
musea kun je wel wat eten of drinken,
of ga lekker uiteten bij een restaurant in
de buurt. Laatje smaak nu ook
verwennen, want je geest heeft al
genoeg culinair mogen genieten. Kijk
ook eens op www.museum.nl, want
daar staan nog veel meer tips voor
culinaire tentoonstellingen, exposities
en musea...

Want om een avond
hoef je het eten me
stapelen, maar kun
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Genieten van en na het schaatsen
Vorig jaar was het een zonnige, te warme maand; raar eigenlijk, want februari
hoort vooral ijs en ijskoud te zijn. Dan wil ik met de schaatsen onder gebonden
door het polderlandschap glijden. Samen met honderden andere sportievelingen
een toertocht maken over bevroren waters. Onderweg bij een koek en zopie tent
warme chocolademelk drinken of me tegoed doen aan ouderwetse erwtensoep.
Heerlijk!

In die winterkou maak ik graag toertochten over trekvaarten, kanalen, weide-
slootjes, plassen en meren. Ik vertrek meestal vanaf de aanlegsteiger van een
restaurant aan de rand van zo'n dichtgevroren stuk water. Het is er gezellig druk
met rijders en kijkers. Met een stel vrienden drinken we dan eerst nog wat koffie
om lekker stijf van de cafeïne van start te gaan. We nemen ook een lunch-
pakketje met een thermosfles met warme choco of koffie mee van het restaurant.
En dan hup, het ijs op. Kilometer na kilometer glijden we over het gladde ijs.O

Kies je favoriete Discotheek

Op 15 maart worden de beste provinciale discotheken gekozen. Eén daarvan
wordt tot Populairste Discotheek van Nederland gekroond. Jij bepaalt de

winnaars! Hoe? Door te stemmen via www.stemenwin.nl of door het sturen van
een sms STEM + <naam discotheek> naar 3669. Door mee te doen, kun je een

fantastische reis door Amerika winnen! Meedoen dus...

Eigenlijk ben ik liever lui dan moe, maar voor schaatsen maak ik graag een uit-
zondering. Toch verlang ik bij ieder slag opnieuw naar een comfortabele stoel
langs het ijs. Onderuit zittend genieten van voorbij glijdende schaatsers kan
tenslotte ook leuk zijn. Heel leuk zelfs, maar nee, ik moet zonodig zelfde gladde
ijzers onderbinden!

Uren later, moe maar voldaan en tot op het bot verkleumd, nestel ik me in de
buurt van een open haard. Ik neem een slok van de hot chocolat en warm weer
helemaal door. Ik gloei nog na van een hele dag in de ijskoude buitenlucht. In
de warmte en gezelligheid van dat lekkere restaurant denk ik aan wat nog komen
gaat. Van de zomer zit ik daar namelijk weer en kijk dan naar de voorbij varende
bootjes. Ik hoef dan niks te doen, daar kan ik zo intens van genieten...
Guido Genoit (levensgenieter)

dacht je van een Formateurtje, een
bruin bolletje met o.a. groene paprika's,
(Franse) spinazie, een gekookte eitje en
gerookte rib-eye? Of neem nou de
Surprise Surprise, een ciabatta gevuld
met gerookte kipfilet en milde gor-
gonzola op een blaadje rucola met daar
overheen crème fraiche, Italiaanse krui-
denolie, een cherry tomaatje en
tapenade. Daar loopt het water je toch
van in de mond? Meestal laten we
onze sneetjes, baguettes, petit pains,
ciabatta's en bolletjes hartig beleggen,
maar je kunt ze ook veel zoeter krijgen.
Erg lekker is bijvoorbeeld een bagel met
chocoladepasta, hazelnootjes en
banaan. Je kunt nog veel meer met
brood, want, brood, daar zit wat in...

Beleef het mee!
Als je inspiratie op wilt doen om er eens

lekker tussenuit te knijpen. Even een
weekendje weg, tips om te gemeten. Ver
weg van alle dagelijkse beslommeringen,

maar toch dicht bij huis? Kijk dan op
www. lekkerweg. nl voor tips om te
overnachten, te eten, te beleven!

Romantisch
Februari:
Valentijnsmaand

* In februari draait het vooral om de
14e, Valentijnsdag.^ Je verwent je
geliefde met een ontbijtje op bed.
^ Misschien met een mooie bos rode
rozen, een doos bonbons in de vorm
van een hart of een liefdevol diner in
een intiem restaurant. * Steeds meer
Nederlanders schenken elkaar op
Valentijnsdag extra aandacht. * De
romantiek viert hoogtij op de "dag
van de liefde" . * Dit jaar kun je je
geliefde het hele weekend lekker
verwennen, omdat 14 februari op
een zaterdag valt. * Eigenlijk is het
deze hele maand Valentijnsdag. * Er
zijn heel veel manieren om die liefde
een extra romantisch tintje te geven.
* In hotels zijn er vaak speciale
tarieven en arrangementen, met
champagne en een uitgebreid ontbijt
op de kamer. * In deze roerige tijden
laten zelfs vakantieparken stelletjes
de warmte bij elkaar herontdekken
en organiseren veel discotheken en
clubs speciale feesten, met thema's
zoals love, cupido en amour.
V De horeca organiseert voor
deze gelegenheid de hele maand
romantische diners, feesten en ont-
spannende verwenarrangementen.
* Nederland gaat massaal plat
voor Valentijn...* *



H O E S L A K E N S

& L A K E N S

Jersey hoeslakens

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 12 kleuren.

100% katoen
90/200 van 14,95 voor 9,95
90/220 van. 17,95 voor 11,95
140-160/200 van 21,95 voor 15,95
180/200 van 26,95 voor 18,95

Lakens wit
100% katoen van Cinderella

1 pers. van 21,95 voor 16,95
2 pers. van 30,95 voor 24,95
lits-jum. van 34,95 voor 27,95

Flanel zacht en warm!
Hoeslakens

90/200 van 23,95 voor 16,95
140/200 van 27,95 voor 19,95
150/200 van 30,95 voor 24,95
180/200 van 36,95 voor 27,95

Lakens
150/250 van 19,95 voor 14,95
200/267 van 27,95 voor 21,95
240/270 van 34,95 voor 27,95

Dekbedovertrekken
140x200/220 van 49,- voor 39,95
200x200/220 van 75,- voor 59,95
240x200/220 van 85,- voor 69,95

Katoenen hoeslakens
in vele maten

nu slechts 5,95 p/s

+ slopen 60/70 nu 2 voor 4,95

Cinderella Hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
waterbedmaat

van 13,95
van 14,95
van 15,95
van 21,50
van 22,95
van 27,95
van 29,50

2 slopen 60/70 van 9,90

voor 11,95
voor 12,95
voor 13,95
voor 16,95
voor 17,95
voor 19,95
voor 21,95
voor 7,95

Satijnen
in 9 kleuren.

80/200 van
90/200 van
140/200 van
160/200 van
180/200 van
Sloop 60/70 van

hoeslakens
(100% katoen)
24,95 voor 19,95
26,95 voor 21,95
32,95 voor 25,95
34,95 voor 27,95
39,95 voor 29,95
15,95 voor 12,95

molton hoeslakens

WINTER

Pe-
•an

B A D G O E D

Vandyck Royal (effen en gestreept)
in diverse kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 nu 1,80
70/140 van 15,95 p/st. nu 10,95

Linolux effen gekleurd badgoed.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 voor 1,80
70/140 van 14,95 p/st. voor 8,95

K U S S E N S

Synthetische kussens met hollow fiber vul-
ling en katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,60 p/st. nu 2 voor 22,50

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed was-
baar en en bij te vullen,
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39,-

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 29,-

Kapok kussens
Stevig gevuld met echte Java kapok
van 36,95 p/st. voor 27,50 nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.
van 64,95 p/st. nu 39,-

65% donskussen van Vandijck
(aangevuld met 35% veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig,
van 92,95 p/st. nu 59,-

Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

2004 dekbedsets
o.a van

Cinderella, Vandyck, Essenza, Linolux.
(100% katoen)
1 persoons Vanaf 12,95
2 persoons Vanaf 24,95
lits-jumeaux Vanaf 34,95

Satijnen dekbedsets.
(100% katoen)
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

Kinderdessins

Nu 29-
Nu 29-
Nu 39,-

Vanaf 9,95

B A D J A S S E N

B A D M A T T E N

Vandijck badmat (Hotelmat) 100%katoen
In 13 kleuren
60/62 Bidetmat nu 14,95
60/62 Toiletmat nu 16,95
92/100 Badmat nu 24,95
67/140 Badmat nu 32,95

100 dames en heren badjassen.

Halve Prijs
Badstof badjassen
van Vandyck van 59,95 nu 39,95

D E K E N S
Wol (Aabe) & Synthetisch

20% korting

D E K B E D D E N

Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 70% dons. In Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 179,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 199,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 259,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 299,- voor 149,-
litsjum. xl 240/220 van 349,- voor 169,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons.
In Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 245,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 375,- voor 189,-
litsjum. 240/200 van 449,- voor 219,-
litsjum. xl 240/220 van 489,- voor 239,-

Luxe 90% ganzendons dekbed
in Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 105,-
2 pers. xl 200/220 van 235,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 235,- voor 125,-
litsjum. xl 240/220 van 265,- voor 139,-

90% donsdekbed enkel en 4-seizoenen
in de maat 260 x 220
(Extra breed en Extra lang).
enkel van 619,-voor 299,-
4-seizoenen van 679,-voor 399,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 1007o scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 75,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 99,- voor 59,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 69,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,-voor 109,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 119,-

100% katoen
90/200 van 24,95 voor 18,95
90/220 van 26,95 voor 20,95
140/200 van 31,95 voor 24,95
160/200 van 34,95 voor 26,95
180/200 van 38,95 voor 28,95
moltonslopen nu 2 voor 13,50

van 6,80 Vanaf 5,-

Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren van 1 ,80 per stuk.

Nu vier voor 5,-

Schorten Vanaf 8,95

100% WOLLEN PLAIDS

in prachtige ruitmotieven.

130/1 70 van 59,95 nu 29,95

T A F E L G O E D
tot 807o korting

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

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
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GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDK Griekse

Handsinaasappelen
Navel
Net 3 kilo ̂ W

Biefstuk
500 gram &90T

i
GEGARANDEERD

MERGENS
GOEDKOPER

ANDEERO

GENS
DKOPER

Lay's
Chips
Cream&chives,
cheese onion,
paprika, naturel,
bolognese originale
of kaas
Zak 200

Gebraden rosbief
100 gram

PLUS
Vrij vastkokende

aardappelen
Redstar

Zak 5 kilo .1*9?

Dubbetfrisss
Diverse smaken

Pak 1 liter

Douvwc Egberts
Senseo
koffiepads
Regular, cafeïnevrij,
mild, dark
of mocca
Zak 18 pads.
130 gram

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Wagner.
GENS i American pizza

Boston, Hawaï, Supreme
of Texas

Doos ca. 420 gram

Ariel
Wasmiddel
Poeder normaal of color.
Pak 2700 gram JO^T
Tabs
56 stuks 12W
Color vloeibaar
of hydractive
Flacon 3 liter 10r59~
Per pak/f lacon

Bestsellers zijn herkenbaar aan het
garantiestempel:

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPERTreft u Bestsellers elders in

dezelfde week voor een lagere
prijs aan? Het prijsverschil wordt
direct aan u terugbetaald.

Let op! Spaar mee voor €40 gratis boodschappen!
Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:

Borculosêweq 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vrjid?9 8^A1-°1 7242 EC Lochem vriJda9 8.00-21.00

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

PLUS
5/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.Geldig van donderdag 29 t/m zaterdag 31 januari 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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