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Wethouder Henk Boogaard: "Nieuwe gemeente l januari 2005 haalbaar"

Vorden blij met Bronckhorst
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DOOR HUUB BAAKMAN

De Tweede Kamer heeft de
knoop doorgehakt over de her-
indeling in het gebied de Graaf-
schap, Achterhoek en Liemers.
De beslissing om de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo,
Hummelo en Keppel en Zelhem
samen te voegen tot de nieuwe
gemeente Bronckhorst, is bij
het college van B. en W. van Vor-
den positief ontvangen.

Henk Boogaard is vanaf 1998 wet-
houder van de gemeente Vorden
en als portefeuillehouder herinde
ling is hij woordvoerder namens
het Vordense college. Wethouder
Boogaard (54) is blij dat na jaren
van plannen maken, vergaderen,
inspraakprocedures en weer nieu-
we plannen maken de kogel einde
lijk door de kerk is.

"Dat er nu eindelijk duidelijkheid
is, daar ben ik heel blij om. Ook
voor de ambtenaren. Want die zijn
met veel dingen aan het voorberei-
den. Nu er duidelijkheid is kun-
nen we met z'n allen met de voor-
bereidingen verder".

Vond u de uitslag van de Tweede
kamer verrassend en wat was uw
eerste reactie?
"Allereerst was ik blij dat het er
toch van gekomen is waar we een
aantal jaren voor gewerkt hebben
en dat het nu gerealiseerd gaat
worden. Het is ook het voorstel dat
we voorbereid hebben. Wel had ik
het gevoel dat er nog wat vanaf
zou gaan van de VHS++ richting
Doesburg. Ik vond het dan ook ver-
rassend dat de oplossing voor
Doesburg richting Zevenaar ging".

Denkt u dat de Eerste Kamer het
besluit van de Tweede Kamer vol-
ledig overneemt?
"Als ik zo de reacties hoor, denk ik
dat de Eerste Kamer ermee ak-
koord gaat. Er zitten niet echt
'pijnpunten' - zodanige rare voor-
stellen - dat de Eerste Kamer daar-
over zal vallen".

Hoe heeft u zei f het deba t ervaren ?
"Ik had de indruk dat het in be-
langrijke mate al geregisseerd was.
Ik kreeg het idee dat er met de drie
partijen CDA, WD en de P.v.dA.
vergaande afspraken zijn gemaakt
en zelfs met de minister die bij het
beantwoorden overigens vrij
krachtig overkwam. In de beant-
woording zag je al, waar hij ruim-
te aan het maken was om de Ka-
mer tegemoet te komen. Ik denk
dat van te voren doorgesproken
was van 'dat en dat zo' dan wordt
dit het uiteindelijke resultaat. Dat
is er dan ook bijna zo uitgekomen.
Die sfeer proefde ik tijdens het Ka-
merdebat".

Door weersomstandigheden en
files bent u niet in Den Haag aan-
gekomen?
'We zijn met de 'Bronckhorstbus'
's morgens om zeven uur weg ge
gaan en om elf uur stonden we
nog bij het AC- restaurant Veenen-
daal en zijn we teruggekeerd. Ik
had een radiootje bij me, dus kon
ik van het debat nog wel iets vol-
gen. In het gemeentehuis van Hen-
gelo heb ik vanaf twaalf uur tot
half zes het debat gevolgd op het
scherm. Het vervolg van het debat
heb ik thuis gevolgd op internet".

Hoe was de eerste reactie van het
college van B. en W.?

"Die waren hetzelfde zoals ik die
had. Ze waren allemaal blij over de
uitslag en dat er duidelijkheid
was. Bij ons was zowel de raad als
het college steeds unaniem voor
het voorstel zoals het er nu ligt".

Wat waren de eerste reacties van
de ambtenaren?
"Ik heb er een aantal gesproken die
in Hengelo het debat rechtstreeks
volgden op een scherm. Ik had de
indruk dat zij ook blij waren dat er
duidelijkheid was en dat ze verder
kunnen met hun werk".

Wat vindt u het grootste voordeel
van de nieuwe gemeente Bronck-
horst?
"Het grootste voordeel vind ik dat
je een betere organisatie kunt krij-
gen. De dienstverlening wordt er
beter door. Als wethouder heb ik al
een tijdje meegemaakt dat je
steeds weer tegen taken oploopt
die je eigenlijk niet goed kunt uit-
voeren. We zitten in een andere re
gio en moeten altijd naar Zut-
phen, Apeldoorn of Deventer als
we dingen moeten laten uitzoe
ken die we zelf niet kunnen. Als je
kennis steeds moet inhuren of
werkzaamheden moet uitbeste
den kost ook veel geld en extra
tijd en vaak krijg je niet precies
wat je wilt hebben. Een betere
dienstverlening op allerlei terrei-
nen vind ik een groot voordeel. De
belangen van dienstverlening zo-
als zorg, bouwvergunningverle
ning, opstellen van bestemmings-
plannen en de belangen van de
burgers kun je daardoor veel beter
overbrengen. Word je een grotere
gemeente dan kun je ook veel
krachtiger overkomen. Nu moetje
eerst zien om met elkaar tot over-
eenstemming te komen. Vaak lukt
dat niet of er komt een heel slap af-
treksel en dat komt ook weer niet
goed over bij de provincie. Nu door
een grotere gemeente kun je een
vuist maken naar de provincie als
je bijvoorbeeld iets wilt bereiken
op het gebied van landbouw".

Wat ziet u als nadeel van een nieuwe
gemeente?
"Ik vind dat er niet echte grote na-
delen zijn. Ambtenaren zullen wat
verder moeten naar hun werk.
Een aantal burgers zullen een
stukje verder moeten reizen voor
hun paspoort of rijbewijs. Dat is
wel een nadeel. Maar als het goed
is, komt dat maar één keer in de
vijfjaar voor. En voor de dagelijkse
boodschappen hoefje niet verder
te reizen want dat blijft gewoon in
Vorden".

Wat betekent dit besluit nu voor
maatschappelijke organisaties in
Vorden zoals verenigingen en in-
stellingen?
"Het kan een heleboel betekenen
maar dat hangt van de verenigin-
gen zelf af. De verenigingen zelf
kunnen binnen hun eigen kern
blijven functioneren. Daar is wei-
nig aan de hand. Het zou een keer
gevolgen kunnen hebben voor
subsidieverlening. Aan de andere
kant kan het weer nieuwe moge
lijkheden openen. Als je na een
aantal jaren je als 'Bronckhorster'
gaat voelen, kunnen bijvoorbeeld
muziekverenigingen elkaar ook
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gaan opzoeken. Ze zouden kun-
nen zeggen laten we samengaan
om een sterke muziekclub te ma-
ken. Dat kan ook met een voetbal-
club of met andere verenigingen.
Ik denk naast het feit dat het voor
een aantal is, van ja ik ken die
mensen niet, dat het nieuwe mo-
gelijkheden biedt. Je ziet nu al dat
er veel verenigingen zijn die moei-
te hebben om nieuwe leden te krij-
gen. Dit biedt mogelijkheden om
de zaak te bundelen. In de kern
kun je de cultuur houden en het
biedt veel betere mogelijkheden
om samen te gaan werken".

Hoe gaat het met het voorzienin-
genniveau. Blijft dat op peil?
"Dat hangt voor een deel af van de
financiën van de nieuwe gemeen-
te. We weten dat die nieuwe ge
meente financieel minder sterk
zal zijn. Er is trouwens een onder-
zoek geweest van het bureau Gap
Gemini waaruit bleek dat de be-
lasting voor de inwoners van de
nieuw te vormen gemeente niet
veel omhoog zal gaan. Het gaat om
de ozb, rioolheffing en afvalstof-
fenheffingen. Uit het onderzoek
bleek verder dat de operatie bud-
gettair neutraal zal kunnen ver-
lopen. Er moeten keuzes gemaakt
worden. Maar het kan ook zijn dat
een kern zegt, wij kunnen met ei-
gen werkzaamheid een voorzie-
ning in stand houden. Het nieuwe
gemeentebestuur zal op een aan-
tal punten keuzes moeten maken.
Aan de andere kant kan het ma-
ken van die keuzes gekoppeld wor-
den aan, wat ik hiervoor zei, over
de verenigingen. Het gemeentebe-
stuur kan met verenigingen af-

spraken maken, bijvoorbeeld met
voetbalverenigingen, dat ze zeg-
gen wij willen binnen Bronckhorst
drie goede voetbalterreinen ex-
ploiteren. Dat kan er toe leiden dat
voetbalverenigingen meer gaan
samenwerken. Dan heb je wat
minder voetbalvelden te onder-
houden. Maar je kunt de kwaliteit
ook weer verhogen door te zeggen
er een betere vereniging van te ma-
ken. Dat dit gevoelig ligt, betekent
nog niet dat er niets kan verande-
ren. Want we praten hier over ver-
anderingen op kernniveau. Dit
voorbeeld zou je met enige aanpas-
singen ook kunnen toepassen op
andere voorzieningen. Ik denk dat
het voor het nieuwe gemeentebe
stuur een hele uitdaging is om te
zorgen dat daar in die kernen een
goed voorzieningenpakket gereali-
seerd wordt met een goede infra-
structuur".

Hoe wordt omgegaan met de amb-
telijke medewerkers nu en na
2005?
"We zijn al druk bezig om de nieu-
we organisatie voor te bereiden.
Dat doen we in heel nauw overleg
met de zittende medewerkers. Dat
gebeurt samen met de vijf ge-
meenten. We hebben een heel
nieuwe organisatiestructuur. Er is
al een sociaal statuut waarin alle
rechten en plichten van de mede
werkers zijn beschreven. Daarin
staat onder meer dat alle mensen
zo goed mogelijk herplaats zullen
worden in de nieuwe gemeente.
Verder zijn we met de voorberei-
ding bezig van een functieboek.
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 februari Doopdienst 10.00 uur ds*. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker, Velp.

Kapel de WUdenborch
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. W. Schot.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 februari 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
W. Matti, 30-t-koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 februari 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 8 februari 10.00 uur Woord-/Communieviering m.m.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 óf een afspraak voor
het spoed spreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar
naar de post toe. bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak
gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de
huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts'
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
7-8 februari FA Kuijl. Lochem, telefoon 0573-25 16 84. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel (0575) 59
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30

Streekziekenhuis Het S]
25 92. Bezoekuren
uur. Kinderafdeling voor"ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info<g>sensire.nl
Thuiszqrgwinkel 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-lansen, 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-
tlieekvorden.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 21210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, teL (0575) 55 34 05 of via
de VIT teL (0544) 48 23 23.
Personenaltirrtl^ring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
teL 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, teL 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, teL
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, teL 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, teL 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.O.J 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 invuflen van (aanvraagformulieren.

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 achterhoetogxlekringen.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
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
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bij contante betaling; als een rekening
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opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftel i jke opgaven
wotden bij foutieve plaatsing wel gratis

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

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

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11.

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

• U bent gestopt met roken?
Met Herbalife kunt u de kilo's
en de drang naar een sigaret
beheersen! Nieske 06 5432
6669.

• Cursus Succes is een Keu-
ze! Kies ook, bel (0573) 44 27
05.

• 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.

• 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.

• Cursus Kleurenleer van
Johannes Itten met behulp van
verschillende schildertechnie-
ken. Prima cursus om te leren
schilderen!! Plaats: Nieuwstad,
Vorden. Start: eerste week
maart. Kies maandag of dins-
dag. Van 19.30 tot 21.30 uur.
Info: Emmy v.d. Hoff, tel.
(0575) 514802 (na 17.00 uur).

Contactjes?

Het cement tussen

vraag en aanbod!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.bosch~ker.nl

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

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

• 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.

• Taijiwuxigong op dins.
15.00-16.15 uur in Warnsveld,
don. 19 febr. 19.30-20.45 uur
in Vorden. Kosten 10 lessen
€89,-. Introd.les €6,-. Info
(rmatie) Katinka Hoek, tel. 026
4954331.

• Leuke baan voor vlot type.
Welke frisse persoonlijkheid
die stevig in haar schoenen
staat, wil komen helpen in ons
gezin? Het gaat om de kinde-
ren, het huishouden en wat
daarbij komt kijken. Prima vast
salaris. Bel mij op 06 21811
791.

• Max Havelaar koffiepads
ook voor Senseo! Nu 3 pakken
€ 5,- bij Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: stalen bureau, 4
laden, mahonie blad. Tel.
(0575) 55 41 21.

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

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

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

• Donkere avonden ongezellig?
Wereldwinkel heeft sfeerlicht-
jes in alle soorten en maten!

• 17-Jarige Pabo-studente, wo-
nend in Vorden, zoekt oppas-
adressen. Tel. (0575) 550725.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

OPRUIMING
TOT

1 MAART

VERZAMELHUIS
DE BRINK

Rijksstraatweg 35
Tel. (0575)522919

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hef plaatselijk

nieuws in

Weekblad Contact

verhoogt de waarde

van uw advertentie!

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs!

Bij de Echte Groenteman Vorden
Geldig woensdag 4 februari t/m dinsdag 10 februari.

Extra rood, extra zoet...

rode grapefruits
kilo
Nu nog van profiteren..

gesneden

Bestseller...

bleekappelsalade flfig
100 gram € W •

hutspot 500 gram €

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?

\^ VxSTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
Mobiel 06 22684706

Zondag 8 februari

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

Het Jebbink 13, Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel. (010) 43 28 696

Sleutel-
service

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Kersenvlaai

590 090
• groot € O*klein €

Berline bollen

4 voor € f 50
m

Dino
nu €

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 7 februari 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
4 febr. t/m 10 febr. 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.

Woensdag 4 februari
wildbouillon / zuurkoolovenschotel waarin gehakt, ananas en braad-
worst.

Donderdag 5 februari
holl. biefstuk, kruidenboter, aardappels en groente / chocolademous-
se met slagroom.

Vrijdag 6 februari
bospaddestoelensoep / zalmfilet, kappertjessaus, aardappels en sa-
lade.

Maandag 9 februari gesloten.

Dinsdag 10 februari
wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

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

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

Wendie en Thomas



Na lang geoefend te hebben met de pop,
kan ik nu eindelijk mijn zusje vasthouden!

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Merel is geboren op 27 januari 2004 om 11.07 uur,
weegt 3510 gram en is 51 cm lang.

Freddy, Wendy en Fleur Golstein-Rossel

HetJebbink18
7251 BM Vorden

a .. r
' * > • « :

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
l zoon en broertje

Lars
Hij is geboren op 30 januari 2004.
| Lars weegt 3365 gram en is 48 cm lang.

Steven, Erna, llse en Daan Smit

Zuivelweg 18
7021 CS Zelhem
Tel.(0314)624727

Heel gelukkig en blij zijn wij met de geboorte
van onze dochters.

Wij noemen hen

Fabiënne
Djanga

en Nadine
Gera

Gerrit te Kronnie
Gea te Kronnie-Vruggink

Ruurlo, 27 januari 2004

De Huikert 3-A

7261 NX Ruurlo

............ .......................<

Na een kort ziekbed, maar dankbaar voor de mooie
herinneringen geven wij u kennis van het overlijden
van mijn zorgzame vrouw, onze moeder, oma en over-
grootmoeder

Dirkje Janna Kreunen - Janssen

* 24 februari 1914 t 30 januari 2004

Wij bedanken het personeel van "De Wehme" voor de
goede verzorging.

G. Kreunen
Riek en Gerrit
Gerrit t, Reina en Herman
Dinie en Henk
Gerry en Marinus

Klein- en achterkleinkinderen

G. Kreunen
Nieuwstad 32, kamer 26
7251 AJ Vorden

De begrafenis heeft woensdag 4 februari plaatsgevon-
den te Vorden.

De grote belangstelling en deelneming welke u ons
heeft betoond na het overlijden van onze lieve moeder,
oma en ouwe-oma

Gerritdina Groot Jebbink-Hulshof

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn dankbaar voor de steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Familie Groot Jebbink

Ruurlo, februari 2004

Uw steun aan ons tijdens de ziekte en uw medeleven
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Berend Antonius Hesselink

hebben wij zeer op prijs gesteld.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het verple-
gend personeel van Thuiszorg Sensire.

D. Hesselink-Kuiperij
Kinderen en kleinkinderen

Voor ieder wat wils

Tel. (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Zwitserse roomvlaai
6-8 personen € O .«s O

Donderdag = brooddag:

3 fijn volkoren € 4.00
Weekendaanbiedingen:

Korenlander 2 stuks € 1.95
licht meergranenbrood met tarwe, zonnebloempitten,

maïs, lijnzaad, gierst en soja

Amandelbroodjes
bereid met roomboter amandelspijs en hazelnootjes

4HALEN 3 betalen

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a. 2,7%
Bel direct (0573) 40 84 40

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.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

"Jammer dat u niet kunt
zien wat er allemaal in zit

Een forse bal van half-om-half gehakt, gevuld met
gerookte kip, taugé, satésaus en dat lekker gepaneerd
voor 'n crispy bite. Zo lekker dat we straks bij die file
van mensen voor onze zaak nog een bordje moeten

neerzetten: richting Zipper vanaf hier ritsen.

Keurslagerkoopje

2 halve Kipfilet +
2 FJletlapjeS samen

Special

Zipper
per stuk

Vleeswarenkoopje

Gebraden Gehakt
100 gram

Speciaal aanbevolen

Beenham salade
100 gram

Weekaanbieding
eigen gemaakte
Erwtensoep SOO gram

5 50.

.1?°

.O.76

c1.05

125

2£1 Vlogman, keurslager
Zutphcnseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

VRIJDAGAVOND 23 JULI

PïtUJS VAN '
(bandjesfestival)

ZATERDAGAVOND 24 JULI

OPGAVE VIA (0575) 55 63 20
(tussen 18.00 en 19.00 uur)

8 maart 2004
„Internationale Vrouwendag"

De Vrouwenraad Vorden
organiseert in samenwerking met de

afdeling Vorden van Amnesty International
op maandag 8 maart van 15.00 tot 21.00 uur

in het Dorpscentrum een

Inloop/
middag en avond
bedoeld voor vrouwen in de gemeente Vorden

die willen laten zien wat ze zoal
in hun vrije tijd doen.

Wilt u hieraan meewerken
neem dan voor 18 februari a.s. contact op

met mevr. G. Velhorst-Soek
telefoon (0575) 55 16 88.



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

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

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

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

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Gemeente Vorden
investeert in kwaliteit
Vordens landschap
Ook dit jaar stelt de gemeente
Vorden weer subsidie beschikbaar
voor het uitvoeren van projecten in
het Vordense landschap. De projec-
ten vloeien voort uit het Land-
schapsbeleidsplan van de gemeen-
te. Dit plan heeft tot doel de waar-
devolle kwaliteiten van het Vorden-
se landschap te behouden en waar
mogelijk te versterken. Eind vorig
jaar is de gemeente door 13 particu-
lieren uit Vorden, Wichmond en
Vierakker met natuurplannen
benaderd. Helaas moesten dit jaar
door een overschrijding van het
beschikbare budget voor het eerst
sinds het Landschapsbeleidsplan
bestaat (vanaf 1996) enkele inge-
diende plannen worden afgewezen.
Verspreid over de gemeente worden
op korte termijn negen projecten
uitgevoerd. Onder meer houtsin-
gels, hoogstarnfruitboomgaarden
en kikkerpoelen worden aangelegd.
Verder wordt achterstallig onder-
houd aan een elzenhakhoutsingel
weggewerkt. De totale kosten
bedragen € 25.000,-. Naast de
gemeente en de aanvragers levert
de provincie Gelderland een
financiële bijdrage. Voor de uitvoe-
ring van de projecten heeft de ge
meente de agrarische natuurver-
eniging 't Onderholt en werkvoor-
zieningschap Delta ingeschakeld.

Werk in uitvoering bij een project van
vorig jaar.

MILIEU
Milieuklachten?
Heeft u klachten over bijvoor-
beeld stank, lawaai of veront-
reiniging van bodem en water
dan kunt u 24 uur per dag
terecht bij het Milieuklachten-
en Informatiecentrum van de
provincie Gelderland, oftewel
met MKIC. Dit kan via de
website www.gelderland.nl/
milieuklachten. U kunt uw
klacht over een bedrijf of
activiteit dat/ die milieuover-
last veroorzaakt elektronisch
indienen. Bellen kan ook,

Alleen met uw inzet wordt de inzameling een succes!

Gemeente biedt vanaf 1 maart
mogelijkheid luiers en incontinentie-
materiaal gescheiden in te leveren
Wist u dat een kind zo'n 5.000 luiers gebruikt tot hij of zij zindelijk is en
dat in de Vorden jaarlijks honderdduizenden luiers worden gebruikt en
weggegooid? Deze luiers worden na gebruik verbrand, waarbij kostbare
grondstoffen als papier en plastic verloren gaan. Recyclen kan echter ook
en daarom hebben de vijf aanstaande Bronckhorst-gemeenten nu geza-
menlijk het initiatief genomen voor aparte inzamelmogelijkheden van
luiers en incontinentiemateriaal in hun gemeenten!

Op verschillende locaties in Vorden,
Hengelo, Hummelo en Keppel,
Steenderen en Zelhem komen
vanaf l maart a.s. recyclecontainers
waar u op werkdagen, tijdens
openingstijden, gebruikte luiers en
incontinentiemateriaal in een
speciale inzamelzak kunt inleveren.
In Vorden vindt u de containers
straks in De Khmboom en De
Wehme (naast de glasbak). De
benodigde inzamelzakken zijn
gratis verkrijgbaar. U kunt ze halen
bij De Wehme (balie), De Klim-
boom, Super de Boer (bij de balie
bij de ingang), peuterspeelzaal Ot
en Sien in Vorden en peuterzaal
Peuterpret in Wichmond.

In de zakken mogen alle soorten
babyluiers en baby doekjes en het
plastic van de Nappy Wrapper,
waar de luiers mogelijk in verpakt
zijn, worden aangeboden. Ook
alle incontinentiemateriaal mag
erin. Verpakkingen van luiers of
andere plastic of papierproducten
en maandverband zijn echter
NIET toegestaan! Als een zak vol
is, legt u er een dubbele knoop in.
Op deze manier ruikt de zak
niet. Maak GEEN gebruik van

bindertjes. Deze leveren proble-
men op in het recycleproces.

De inzameling gebeurt in
samenwerking met het bedrijf
Knowaste uit Arnhem. In Arnhem
bevindt zich de eerste fabriek ter
wereld die in staat is om baby-
luiers en incontinentiemateriaal
te recyclen. Uit de gebruikte
materialen worden papier en
kunststof teruggewonnen en
vervolgens hergebruikt in hoog-
waardige toepassingen. Uit het
overgebleven slibafval wordt eerst
groene energie gewonnen en
vervolgens wordt het verwerkt tot
compost. Tenslotte wordt het
afvalwater biologisch afgebroken.

Op deze manier blijft er niets
over. Alles wordt hergebruikt!
Energie, water en bomen worden
bespaard!

Na een jaar gaat de gemeente
bekijken of de aparte inzameling
van luiers en incontinentie-
materiaal een succes is en
voortgezet gaat worden. In ieder
geval zijn de ervaringen in andere
gemeenten goed en levert aparte
inzameling en -verwerking een
duidelijke milieuwinst en een
besparing van afvalkosten op.

Alleen met uw hulp wordt de
aparte inzameling van luiers en
incontinentiemateriaal in
Vorden een succes. Haal op l
maart a.s. direct een rol van de
speciale, gratis inzamelzakken
op en doe mee!

Heeft u vragen over de
luierinzameling in Vorden dan
kunt u contact opnemen met
Knowaste, tel. (026) 366 57 56.

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

tijdens kantoortijden, naar tel.
(026) 359 99 99. De provincie
zorgt ervoor dat de klacht op
de juiste plek terecht komt.
Voor meer informatie over
provinciale milieuzaken zoals
milieuplannen, bodemsanerin-
gen of vergunningen voor
bedrijven kunt u ook contact
opnemen met het MKIC.

Kort verslag gebeurtenissen
29 januari in Tweede Kamer

In een meer dan acht uur duren-
de sessie heeft de Tweede Kamer
afgelopen donderdag gedebat-
teerd over de herindeling in de
Achterhoek en Liemers. De ver-
schillende partijen hebben ge-
sproken en een aantal heeft
amendementen (wijzigingsvoor-
stellen op het voorstel van de mi-

nister) ingediend. Rond de aan-
staande gemeente Bronckhorst
zijn alleen enkele vragen gesteld
over de grootte van de nieuwe ge-
meente en daarmee samenhan-
gend de financiële positie. De mo-
gelijkheid bestaat nog dat bij de
definitieve stemming over het
voorstel op 3 februari een bepaald
gedeelte buitengebied van de ge-
meente Zelhem aan Doetinchem
wordt toegewezen.

UlT D E R A A D
"Op 28 januari jl. vergaderde de gemeenteraad opiniërend. Onder meer is gesproken over het vestigingsbeleid op
industrieterrein Werkveld. De raad handhaaft het huidige beleid, waarbij in het bestemmingsplan een lijst is
opgenomen met de soorten bedrijven die zich er mogen vestigen. Bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein
VHS kan nieuw beleid opgesteld worden. Het monumentenbeleid van de gemeente Vorden is aan vernieuwing toe.
Het huidige beleid wordt echter gehandhaafd tot voor de gemeente Bronckhorst nieuw beleid is opgesteld.
De gemeente Vorden zet wel de procedure in gang om de panden in de kern Vorden die nu op de kandidaat-
monumentenlijst staan op de officiële gemeentelijke monumentenlijst te krijgen."

Raadsvoorzitter
H.J.C. Kamerling



Bouwaanvragen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Burg. Galleestraat 9, voor het vernieuwen van luifels, datum ontvangst:

21 januari 2004
• de Bleek 4, voor het plaatsen van een reclamezuil en -bord, datum ontvangst:

23 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
• Riethuisweg 8, voor het verbouwen van een woning, datum ontvangst: 22 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
• het Elshof 14, voor het vergroten van een woning

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 bouwen van een bergruimte, vrijstelling voor: geldend

bestemmingsplan
• Deldenseweg 2, voor het vergroten van een woning , vrijstelling voor:

overschrijding rooilijn
• Nieuwstad 55, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: vergroten

hoofdgebouw

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• Eikenlaan 23, voor het gebruiken van een tent als feestruimte op 11 en 12 april

2004
• Eikenlaan 23a, voor het gebruiken van 2 feesttenten van 20 t/m 23 februari 2004

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend aan W Vorden voor het organiseren van het 14e Wim

Kuijpertoernooi op 21 en 22 augustus 2004
• Vergunning verleend aan Motor- en Autoclub 'Zutphen' voor het houden van

2 oriënteringsritten op 21 maart 2004 en 10 oktober 2004 in de gemeente Vorden
• Vergunning verleend voor het houden van een bazar in gebouw Withmundi op

16 april 2004 van 14.00 tot 22.00 uur
• Vergunning verleend voor de huis aan huis verkoop in de gemeente Vorden van

perkplanten van 8 t/m 12 maart 2004

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

Monumenten
A a n v r a a g v e r g u n n i n g R ij ks m o n u m e n t
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van
5 februari t/m 18 februari 2004, op het gemeentehuis, sector grondgebied (koets-
huis), voor een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 van het bestuur Parochie Christus Koning H. Antonius van
Padua, voor het verwijderen van het doopvont, van de St Antonius van Padua kerk,
Ruurloseweg 101 te Kranenburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij
het college van burgemeester en wethouders.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . 4 1 W m )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 6 februari t/m 5 maart 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• C.W.V. Medo UA, Onsteinseweg 2, 7251 ML Vorden voor het van toepassing

worden van het Besluit inrichtingen- en motorvoertuigen milieubeheer op een
reeds bestaande inrichting voor het stallen van werktuigen, loodsen, een
werkplaats voor herstelwerkzaamheden aan landbouwvoertuigen met kantoor en
kantine, een wasplaats met olie- en vetafscheider en voor het opslaan van
gewasbeschermingsmiddelen, zand, kalk, gebroken puin, klinkers, etc. op het
perceel plaatselijk bekend Onsteinseweg 2 in Vorden.

o n t w e r p - b e s l u i t ( a r t . 1 3 . 4 W m b enO p e n b a r e k e n n i s g e v i n g
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 6 februari t/m 5 maart 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

• maatschap G.H. en A.M. Bloemendaal, Zelledijk 3, 7251 NB Vorden, voor: een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
melkrundveehouderij, datum aanvraag: 10 november 2003, adres van de
inrichting: Zelledijk 3, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie O, nr. 163

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
6 maart 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 6 maart 2004.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g o m
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
6 februari t/m 19 maart 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• Vitens Gelderland, postbus 23, 6880 BC Velp, om: een oprichtingsvergunning voor

een pompstation ten behoeve van de productie en levering van drinkwater,
datum aanvraag: 6 oktober 2003, adres van de inrichting: Wientjesvoortseweg
ongenummerd, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie B, nr. 1131

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;
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 6 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 20 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 6 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.

B e h a n d e l i n g b o u w p l a n n e n d o o r we Is t a n d s c o m m i s s i e
Op 10 februari 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 22 januari
t/m 5 februari 2004, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
12 februari behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de
door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf 6 februari 10.00
uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het
publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente
(www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 5 februari om 12.00 uur bij
de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend.
Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd.

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

Kanker betekent lang niet altijd het einde.
KWF

KANKER
BESTRIJDING
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Vorden blij
met Bronddiorst
Het concept is al klaar. In het func-
tieboek zijn de functies omschre
ven. Als dat klaar is dan hopen we
nog voor de zomer zover te zijn
dat mensen kunnen gaan sollicite
ren op die nieuwe functies. Wij
willen rond de zomervakantie on-
ze medewerkers van Vorden, maar
ook die van de andere gemeenten
duidelijkheid geven wat hun plek
zal zijn in de nieuwe organisatie.
Opvallend was dan ook dat ambte
naren er bij ons, als bestuurders
op aandrongen dat het opschiet.
De ambtenaren willen graag ook
met z'n vijven verder. Als het niet
opschiet blijft er voor de ambtena-
ren ook een spanningsveld ont-
staan. En zeker als het blijft han-
gen. Vooral de medewerkers in
Hummelo en Keppel hadden het
gevoel van 'misschien wel mis-
schien niet'. Dan hebben ze het ge
voel als van een 'aanhangwagen'.
Nu is er gewoon duidelijkheid. Het
is altijd de bedoeling geweest om
geloofwaardig te zijn. Want we
doen het met ons vijven. Het is de
stuurgroep die hiermee bezig is en
dat allemaal regelt voor de vijf ge
meenten. De stuurgroep heeft als
opdracht de nieuwe gemeente
vorm te geven. Harry van Roekei is
hiervan voorzitter. Onder die
stuurgroep staat nog een project-
groep waar de gemeentesecretaris-
sen inzitten. Verder zijn er nog ze
ventien werkgroepen die alle be
leidsvelden aan het voorbereiden
zijn. Dat valt allemaal onder de
stuurgroep. De stuurgroep draagt
op l januari 2005 de fakkel over
aan het nieuwe gemeentebe
stuur".

Hoe wordt nu verdergegaan tot
2005 en daarna?
"De stuurgroep gaat nu verder met
de voorbereidingen. Ze kunnen
pas definitieve stappen zetten als
de Eerste Kamer een besluit heeft
genomen. Maar ik ga ervan uit dat
dit geen problemen geeft. We gaan
nu verder met het functieboek. De
bedoeling is dat vlak na de zomer
de nieuwe organisatie al proef
gaat draaien. Dat betekent dat
mensen in hun nieuwe afdelingen
al gaan samen werken en elkaar
ook leren kennen. Dat is de ambte
lijke kant. Voor de huisvesting is al
het besluit genomen dat in Henge
lo een tijdelijk gemeentehuis
komt voor de hele organisatie. Alle
ambtenaren moeten op het eind
van dit jaar zich verplaatsen naar
Hengelo. Wij willen zo snel moge
lijk opdracht geven dat het gereali-
seerd kan worden. Er moeten voor
de huisvesting in Hengelo alle
maal units besteld worden die op
het eind van het jaar geplaatst
moeten worden. Want l januari
2005 moet alles functioneren.
Daarnaast heb je de bestuurlijke
kant. De huidige gemeenten draai-
en door tot 31 december. De ge
meentebesturen en colleges moe
ten zorgen dat de huishouding
goed gedaan wordt. Tussentijds
worden er nieuwe verkiezingen
georganiseerd voor de nieuwe ge
meente Bronckhorst. Dat moet
voorbereid worden. Dan krijg je
straks een nieuwe gemeenteraad.
De verkiezingen vjnden plaats be
gin november. De nieuwe gemeen-
teraad heeft dan een aantal weken
nodig om te bepalen wie de nieu-
we wethouder wordt en hopelijk
wordt er een nieuwe burgemees-
ter benoemd. Die voorbereidende
werkzaamheden worden nu ge
daan. Wat nu nog in werkgroepen
ambtelijk gebeurd, is dat er voor
alle beleidsterreinen gekeken
wordt welk beleid er in die ge
meente is. Dat wordt bij elkaar ge
daan om te kijken of daar een een-
heid van te maken is, zodat de
nieuwe gemeente in ieder geval
met een helder beleid op al die ter-
reinen kan beginnen. Dan weten

ook de ambtenaren, die op de afde
lingen komen, waar ze aan toe
zijn en hoe de regels zijn. Er komt
nog heel veel werk voor de nieuwe
gemeente. ledere gemeente heeft
zijn eigen verordeningen. Die ver-
ordeningen moeten in elkaar ge
schoven worden. De ambtenaren
zullen in het begin dan ook veel
werk krijgen. Op veel punten zal
het beleid niet hetzelfde zijn. Dat
moeten de ambtenaren ook weer
voorbereiden en vervolgens moet
het nieuwe gemeentebestuur
daarover een besluit nemen".

De eerste samenwerking was met
de VHS. Hoe is die verlopen?
"De periode dat het gefunctio-
neerd heeft is goed bevallen. Zo'n
anderhalfjaar geleden zijn Zel-
hem en Hummelo en Keppel erbij
gekomen en hebben we ons gecon-
centreerd op de vijf gemeenten en
dat ging ook prima".

Toen Zelhem en Hummelo en
Keppel erbij kwamen, ontstond er
toen een andere werkwijze?
"De werkwijze is gewoon hetzelfde
gebleven. We zijn met z'n vijven
gelijkwaardig. Dat hebben we zo
met elkaar afgesproken. De sa-
menwerking VHS was heel duide
lijk gericht op uitvoering. We heb-
ben diverse onderwerpen opge
pakt als bestemmingsplan buiten-
gebied, op milieugebied en we
hebben met elkaar een automati-
seringssysteem opgezet om enkele
voorbeelden te noemen. Op het
moment dat we met z'n vijven ver-
der zijn gegaan hebben we vrij
snel toegewerkt naar integreren".

Per l januari 2005 komt er een
nieuw gemeentebestuur. Wanneer
zijn er verkiezingen?
"De datum van de verkiezingen
weet ik niet precies. Ik denk dat
het de tweede week van november
is. Meestal is het rond 13 november".

Er moet een nieuwe burgemeester
komen. Wordt die benoemd of
gekozen?
"Hij zal nog wel benoemd worden.
Maar ik denk, gelet op de discussie
in de Kamer over de gekozen bur-
gemeester, dat wij een waarnemer
zullen krijgen. Maar dat is mijn
inschatting. Ik denk dat er voor
een korte periode een waarnemer
neergezet wordt. Bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen in
2006 zullen wij niet meedoen. Ik
kan me voorstellen dat de discus-
sie in de Kamer zover is, dat er
sprake is van een gekozen burge
meester, dat wij in Bronckhorst
daar in ieder geval wel aan mee
doen. Maar nogmaals, je moet dit
wel zien tegen de achtergrond van
de gekozen burgemeester".

Bent u zei f beschikbaar voor bur-
gemeester, wethouder of raadslid?
"Als burgmeester denk ik niet.
Wethouder vind ik leuker. Als ik
een functie zou ambiëren is het
eerder die van wethouder. Vooral
in de nieuwe gemeente. Maar
raadslid zou ik ook leuk vinden.
Want je gaat in een heel nieuwe
'setting' beginnen. Je moet een
heel nieuwe organisatie helpen
opzetten en nieuw beleid bepalen.
Dat lijkt mij een hele leuke perio-
de om daar aan mee te mogen wer-
ken. Als raadslid denk ik daar een
goede rol in te kunnen vervullen.
In eerste instantie voel ik me be
stuurder. Maar als mij gevraagd
wordt om wethouder te worden
dan zal ik dat niet afwijzen".

De nieuwe gemeente Bronckhorst
moet l januari 2005 ingaan. Is dit
haalbaar?
'We zijn ver gevorderd en we lig-
gen goed op koers. Er is veel mede
werking ook van ambtenaren. Ik
denk dat het haalbaar is".

Schaatsen

In Contact van 28 januari stond
de uitslag vermeld van een aantal
uitslagen van de Alternatieve Elf-
stedentocht op de Weissensee in
Oostenrijk. De meest aanspreken-
de uitslag stond daar niet in ver-
meld. Op woensdag 20 januari
werd er over 200 kilometer de snel-
le toertocht gereden. Deze toer-
tocht is bedoeld voor de snelle rij-
ders die niet behoren tot de groep
van professionele rijders met de
bekende namen. Maar ook in deze
toertocht werd een enorme pres-
tatie geleverd door een Vordenaar.
In tegenstelling tot de tocht op
vrijdag 22 januari zat er in de toer-
tocht een echt wedstrijd- element.
Het was niet alleen een kwestie
van uitrijden maar van winnen.
En degene die er langer over deed
dan de tijd van de winnaar + 15%
kwam niet voor in de uitslagen-
lijst. De wedstrijd begon met een
temperatuur van -16 graden en
werd verreden met een snijdende
tegenwind. Desondanks wist onze
plaatsgenoot Henri Pardijs van de
Beckenstraat in Hackfort te eindi-
gen op een prachtige derde plaats
voor de snelle toerrijders in een
tijd van 7 uur en 7 minuten. Dit
betekent dat er gemiddeld een
snelheid werd gereden van bijna
28 km per uur. En dat voor een
afstand van heen en terug Vorden-
Amsterdam. Dat Arjan Mombarg
de zwager is van Henri Pardijs is
misschien geen toeval, maar in te-
genstelling tot Arjan Mombarg had
Henri Pardijs het geluk dat hij op
het moeilijke ijs op de been bleef.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/DASH
TEGEN GUV GREVEN BOVO
Balsponsor: sporthal 't Jebbink
Zaterdag 31 januari jl. heeft het
eerste dames team van Pelgrum
Makelaars/Dash tegen Bovo uit
Aalten gespeeld. In de eerste helft
van de competitie heeft Dash met
3-1 verloren van Bovo, ze hadden
dus iets recht te zetten. In de eer-
ste set werd het voor Dash gelijk
duidelijk dat Bovo een goede ver-
dediging had, waardoor er moei-
lijk gescoord kon worden.
De eerste set verliep tot 20-20 ge
lijk op. Hierna kwam er een goede
servicebeurt van Bovo, waardoor
de pass bij Dash niet goed aankwam.
Hierdoor kon er aan de kant van
Dash niet gescoord worden. Bovo
won de eerste set met 20- 25.
In de tweede set begon Dash goed,
er werd goed geserveerd. Bovo had
veel moeite met de service en
kwam hierdoor niet aan scoren
toe. Zodoende werd deze set ge
wonnen door Dash met 25-14.
De derde en de vierde set waren
een kopie van de tweede set. In de
laatste twee sets had Dash nog
steeds een moeilijke service en
kwam hierdoor niet in de proble
men. De derde set werd met 25-15
gewonnen en de vierde set werd
met 25-12 gewonnen. Een 3-1 over-
winning voor het eerste dames
team van Pelgrum Makelaars/Dash.
Aankomende zaterdag wordt er
in 't Jebbink gespeeld tegen het
tweede dames team van Pelgrum
Makelaars/Dash.

UITSLAGEN
dames
Dynamiek D2 - Pelgr. Dash D5: 3-2
W Grol D2 - Pelgrum Dash D3:1-3
BAS/Wivoc D3 - Pelgr. Dash D4: 3-1
Pelgrum Dash D2 - Orion D3 : 2-3
Pelgr. Dash Dl - GUV Bovo: Dl: 3-1
heren
BAS/Wivoc H2 - Pelgr. Dash H2: 3-1
Pelgr. Dash H3 - Boemerang H2:1-3
jongens
Dash/Wik JB1 - GUV Bovo XB1: 3-2
meisjes
Sparta MCI - Pelgr. Dash MCI: 4-0;
Pelgr. Dash MA1 - Boem. MA1:1-3;
Pelgr. Dash MB1 - Huevo/Orion MB1:
3-2; Pelgrum Dash MC2 - Willems/
Gemini MC2: 3-2; Pelgrum Dash
MC3 - GUV Greven/Bovo MCI: O4.

Cursus taijiwuxigong
Is men op zoek naar meer ba-
lans in het leven of in uzelf
dan kan men overwegen om ta-
ijiwuxigong te beoefenen, Taiji-
wuxigong is voor ieder mens ge-
schikt omdat de oefeningen
eenvoudig zijn en voor eenie-
der te doen binnen zijn of haar
eigen ontwikkeling. Het effekt
van de oefeningen is een gevoel
van vrijer worden van lichaam
en geest, een gevoel van opluch-
ting en vreugde.

Taijiwuxigong is afkomstig uit
China. Het is een oefenmethode
die zijn oorsprong vindt in de tra-
ditionele taiji en qigong. Ze werd
ontwikkeld door dr. Shen
Hongxun die in China medicijnen
en traditionele chinese genees-
kunde studeerde. De oefeningen
zijn erop gericht om het energie
systeem in ons lichaam te aktive
ren en in balans te brengen.
Elke oefening is een eenvoudige
beweging die zijn optimale vorm
krijgt door het juist samen gaan
van ademhaling, ontspanning en
gedachtenconcentratie. Een be-
langrijk onderdeel van de taiji-
wuxigong is de spontane bewe-
ging. Deze beweging helpt om de
energie snel en efficiënt door het
héle lichaam te laten stromen.

Reeds in het oude China was be-
kend dat zich in de onderbuik een
energiecentrum bevindt, de dan-
tian. Van hieruit wordt het ener-
giesysteem van ons lichaam be-
stuurd. Om de spontane beweging
op te wekken wordt met behulp
van de aardekracht de dantian ge
activeerd. Door deze beweging
kunnen ophopingen van negatieve
energie, die zich in het lichaam be
vinden, naar buiten worden gebracht
wat spanning en pijn weg neemt.

De oefeningen werken op uiterst
fijnzinnige bewegingen in het li-
chaam. Ze kunnen ter behande
ling van veel voorkomende aan-
doeningen aangewend worden.
Zoals: migraine, whiplash, rugpijn,
maagklachten, muisarm, koude
handen en voeten en vermoeid-
heid. Al deze klachten werken niet
alleen verstorend op het totale
welzijn van het lichaam en de
geest, maar ook verstoren zij vaak
het dagelijks leven.

De cursus wordt gegeven door Ka-
tinka Hoek. Zij volgde zeven jaar
lessen aanhet Buqi Instituut onder
leiding van dr. Shen Honxun en is
gediplomeerd Buqi healer. Wil men
meer informatie over deze cursus?
Zie het contacrje in Contact.

G NDA V O R D E N

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

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

Wehme.
4 HVG Wichmond sieraden ma-

ken.
4 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
4 Bridgeclub BZR in het Stam-

pertje.
4 N.B.V.P. vrouwen van nu cursus

in 't beeckland.
5 Klootschietgroep Vordense Pan.
5 Bejaardenkring Dorpscentrum.

8 Midwinterconcert Vordens
Mannenkoor Dorpscentrum.

9 Bridgeclub Vorden 't Stampertje.
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.
17 PCOB Regiobijeenkomst ds. Dek-

ker uit Velp in het Stampertje
Ouderen en Pastoraat.

17 NJi.vP. vrouwen van nu bezoekt
volkssterrenwacht Bussloo.

18 HVG Wichmond, Wereldwin-
kel avond.

18 's Avonds in de Herberg N.B.V.P.
ontvangt Torn van Zeeburg over
genetisch gemanipuleerd voed-
sel.

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 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop de Wehme.
19 Klootschietgroep Vordense Pan.
19 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20-21-22 Carnaval Kranenburg.
21 St. Vriendenkring Klein Axen

Marco de Heer. Lezing! Work-
shop Familie opstellingen.

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.

ntvangen?
Klachtenlijn voor bezorging:

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

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.



Overname Robbers & Partners olitievaria GROEP VORDEN

Peter Robbers, directeur van
Administratie-kantoor Robbers
& Partners, gevestigd aan de
Raadhuisstraat 22 te Vorden,
heeft per l januari 2004 zijn
praktijk ondergebracht bij de
GIBO Groep. Aanleiding voor
deze overname is geweest de
huidige en toekomstige ont-
wikkelingen op het gebied van
fiscale wet- en regelgeving en de
veelheid aan juridische con-
structies.

GIBO Accountants en Adviseurs
is een landelijk opererende orga-
nisatie voor zowel de MKB- als de
agrarische markt.

De GIBO Groep heeft specialisti-
sche dienstverlening in huis op
het gebied van bedrijfskunde, be-
lastingen en juridische zaken.

De GIBO Groep wil door deze over-
name haar positie en bereikbaar-
heid in deze regio versterken.

De medewerkers van Robbers &
Partners te Vorden zullen ook voor
de GIBO Groep blijven werken,
waardoor de vertrouwde werk-
wijze en persoonlijke begeleiding
blijven gehandhaafd.

Om kennis te maken met de
GIBO Groep zullen er de komende
periode voor zowel de MKB- als de
agrarische markt themabij een-
komsten worden georganiseerd.

Nieuwe trainer sv Ratti

VRIJDAG 23 JANUARI
In de nacht van 22 op 23 januari
werden er op diverse loaties in
Vorden personenauto's openge-
broken. Uit de meeste auto's werd
de autoradio's weggenomen nadat
of een ruit was ingeslagen of een
slot was geforceerd.

MAANDAG 26 JANUARI
Er werd een inbraak gepleegd in
een school aan de Nieuwstad. Men
verschafte zich toegang door een
deur te verwijderen. Men vernielde
een deur, gooide olie in een regen-
ton en in de vijver. En er werd
schoonmaak azijn in een planten-
bak gegooid.

Er vond een aanrijding plaats aan
de lindeseweg. Een bestuurder van
een personenauto botste tegen een
ree die het ongeval niet overleefde.

WOENSDAG 28 JANUARI
Door de sneeuwval vonden er een
aantal ongevallen plaats.

Op de Ruurloseweg raakte een
auto in de slip en lag op de kop in
de berm. Bestuurder kon het voer-
tuig ongedeerd verlaten. Voertuig
raakte zwaar beschadigd en werd
afgesleept.

Een bestuurder van een jeep raakte
de macht over het stuur kwijt op
de Schoneveldsdijk. Auto kon nog
net voor de sloot tot stoppen wor-
den gebracht. Auto zat vast in de
modder en werd door een boer op
een trekker los getrokken.

DONDERDAG 29 JANUARI
Op de Zutphenseweg vond een
eenzijdig ongeval plaats. Een be-
stuurder raakte in een slip en kwam
terecht in de berm en raakte twee
bomen, bestuurder bleef ongedeerd.

Op de kruising Rondweg/Strodijk
vond een ongeval plaats. Een moe-
der met drie kinderen met diverse
klachten werden door ambulances
overgebracht naar het ziekenhuis.
Na onderzocht mocht het gezin
het ziekenhuis verlaten. Bestuurder
van andere auto bleek ongedeerd.
Beide voertuigen raakten zwaar
beschadigd en zijn afgesleept.

Er werd de afgelopen week regel-
matig gecontroleerd op de school-
gaande jeugd. Er werden diverse
processen verbaal opgemaakt voor
geen voorrang verlenen aan be-
stuurders van rechts, voor het fiet-
sen op het trottoir en voor het weg-
gooien van afval op de openbare
weg.

Een tijd geleden is er uit de hal van
de seniorenflat aan de Burg. Vun-
deringhof een foto gestolen. Dit is
reeds de tweede keer. De foto is
een afbeelding van alle eerste be-
woners van de flat en heeft een
grote emotionele waarde. Omdat
er maar l exemplaar van is, wil
men deze foto graag weer.

Gevonden/verloren voorwerpen
met ingang van l december

Gevonden:
Portemonnee (grijze stof met rode
letters met inhoud, twee sleutel-
hangers met foto); Fietssleutel en
Armband (zilver, plaatje ingegra-
veerd 'Monica'.

Verloren:
Sleutelbos (rode kaart aan hanger);
Sleutel (muntenhanger); Armband
(goud met witgouden schakeltjes);
Hondenriem (1,80 m lang); 2x Mo-
biele telefoon (Siemens en Telfort)
en Portemonnee (met inhoud).

N.B.van P. vrouwen van Nu
N.B.V.P. vrouwen van nu afd.
Vorden heeft de volgende activi-
teiten in deze maand 4 februari
cursus Kleurenleer van Johan-
nes Itten door Emmy v.d. Hoff
het is een kennismakiiigs les
maar mogelijk tot een vervolg
cursus 's avonds in t Beekland.

Dinsdagavond 17 februari gaat
men naar de Volkssterrenwacht
Bussloo dan gaat men in praktijk
zien wat verteld is op 19 november
j.l. Woensdagavond 18 februari

komt de heer Torn van Zeeburg
(oud Vordenaar), vertellen en iets
laten zien over Genetisch gemani-
puleerd voedsel waar in de Herberg.
Verder zijn de al de interesse groe-
pen weer met frisse moed begon-
nen met hun maandelijkse activi-
teiten o.a. Volksdansen, Kegelen,
Tuinclub, aan de Handwerk groep
word een nieuwe impuls gegeven
het gaat meer op de creatieve toer,
heeft men zin hieraan deel te nemen
neem contact op met een van de
bestuursleden.

Stichting Vrienden van De Wehme

Afgelopen dinsdag is de mondelinge overeenkomst tussen sv Ratti en de nieuwe trainer R. Kattenbelt middels
het tekenen van het contract bevestigd. Op de foto ziet u F. Boekelo, R. Hendriksen en R. Kattenbelt

Op 28 januari was het de laatste
keer dat Jaap Buunk als pen-
ningmeester een bestuursver-
gadering bijwoonde. Met veel
enthousiasme heeft hij deze
functie bijna 10 jaar vervuld.
Voorzitter Ton van Vleuten
zwaaide hem veel lof toe. Jaap
Buunk reageerde dat hij het
werk met veel plezier gedaan
heeft. Volgens hem maakt de
Stichting haar naam helemaal
waar. Saskia Peters volgt hem
op.

Men kent de (zelfstandige) Stich-
ting niet? 'De Vrienden' zijn alle-

maal vrijwilligers, die de bewoners
van de Wehme en de aangrenzende
appartementen enige extra ontspan-
ning en recreatie bieden: bingo,
velerlei zangkoren, cabaret enz.
De overheid bezuinigt op het ou-
derenwerk. Onze inkomsten uit
donaties lopen terug. Zonder u
hulp wordt het steeds moeilijker.
Dus Ook men kan een bijdrage
leveren door overmaking van een
bedrag op postgiro 5998945 of Ra-
bobankrekening 36.64.72.143.
Nadere informatie, ook over het
vrijwilligerswerk, kan men verkrij-
gen bij de receptie van De Wehme,
Nieuwstad 32, tel. (0314) 35 74 50.

BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN - ETIKETTEN - FACTUREN - KETTINGFORMUUEREN d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



S O 50 plus info
Stichting Weizij n Ouderen Vorden

VORDEN
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

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

EEN MENS IS NOOIT TE OUD
OM TE BEWEGEN
In 2003 is een onderzoek gehou-
den onder 229 ouderen tussen 60
en 80 jaar om de invloed van licha-
melijke inspanning bij deze leef-
tijdsgroep na te gaan.Er werden
drie groepen gevormd, de eerste
groep ging gewoon door zoals
men altijd gewend was, deed dus
niets extra's.

De tweedegroep was drie maal per
week drie kwartier actief bij Meer
Bewegen voor Ouderen en de der-
de groep kreeg een hometrainer
ter beschikking om thuis vier maal
per week een halfuur te fietsen.In
deze laatste groep was de uitval
het grootst waaruit de conclusie
zou kunnen worden getrokken,
dat in elk geval bij ouderen groeps-
training de mensen langer actief
houdt dan wanneer men zelf de
discipline moet opbrengen om in-
dividueel te trainen.

Dat bleek ook toen na een halfjaar
werd nagegaan in welke mate de
mensen nog actief waren.De deel-
nemers aan MBvO kwamen er het
beste vanaf, vrijwel iedereen was
blijven bewegen, zij het wat min-
der vaak dan in het onderzoek.

Door het onderzoek is duidelijk
komen vast dat regelmatige licha-
melijke activiteit bij ouderen min-
stens even belangrijk is als bij
mensen van middelbare leeftijd.
Regelmatig bewegen bevordert de
hartfunctie en werkt preventief
ten opzichte van het voorkomen
van aderverkalking en trombose.
Aangezien deze twee kwalen juist
op latere leeftijd optreden, wordt
het belang van bewegen nog eens
extra onderstreept.

Bovendien bleek dat de bewegen-
de ouderen van mening waren dat
door het bewegen de kwaliteit van
hun leven verbeterd was en dat is
de beste reden om bewegen voor
ouderen te stimuleren.

In Vorden zijn er tal van mogelijk-
heden om als oudere op een aange-
paste manier aan beweging te
doen. Stel het niet uit, maar begin

nu. Informatie over Meer Bewegen
voor Ouderen, tel. 55 34 05. Voor
opgave: bij de penningmeesters
van de groepen voor zwemmen
bij de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (SWOV).

VAKANTIES MET ZORG
De stichting Mens en samenleving
organiseert ook in 2004 weer va-
kantieweken voor diverse doel-
groepen die extra zorg of aandacht
nodig hebben. Zo zijn er vakanties
voor hartpatiënten, voor licht de
menterenden en hun partners,
voor mantelzorgers en verzorg-
den, voor verpleeghuisbewoners
met partner, voor mensen met een
lichamelijke handicap en voor ou-
deren. In alle weken zijn vrijwilli-
gers aanwezig ter ondersteuning,
waaronder tenminste één ver-
pleegkundige. In overleg met de
gasten wordt een onderhoudend
en ontspannend programma vast-
gesteld. Uiteraard zijn de accom-
modaties toegankelijk voor rol-
stoelers en ze liggen stuk voor stuk
in een aantrekkelijke omgeving
om te wandelen en van de natuur
te genieten.

Het complete programma kunt u
inzien bij de SWOV, waar ook fol-
ders verkrijgbaar zijn voor de ge-
noemde weken.

AANGEPASTE TUIN
Met het voorjaar in zicht vraagt
menige oudere zich af hoe het
moet met de tuin. Zolang men re-
delijk mobiel is, is werken in de
tuin voor velen een hobby en een
goede manier om in beweging te
zijn. Maar soms wordt die tuin een
zodanige last, dat men daarom be-
sluit te gaan verhuizen.

Toch kan er eerst nog van alles be-
dacht worden om het tuinwerk ge-
makkelijker te maken. Het lage
tuinwerk wat met veel bukken ge-
paard gaat, levert vaak als eerste
problemen op.

Deze problemen zijn oplosbaar. Er
zijn diverse tuingereedschappen
in de handel met een telescopische

steel (dus uitschuifbaar tot de juis-
te lengte) of met een ergonomisch
handvat, waardoor ze veel gemak-
kelijker te hanteren zijn en het
werk dus minder zwaar wordt.
Een kruiwagen met twee wielen is
gemakkelijker te hanteren dan die
met één wiel. Een andere meer de-
finitieve oplossing is het aanbren-
gen van verhoogde plantenbakken
waardoor het bukwerk verleden
tijd is.

In het algemeen geldt dat in veel
tuinen nog heel wat te bereiken is
door ze onderhoudsarm te maken,
bijv. door gebruik te maken van
bodembedekkers, waardoor het
onkruid geen of veel minder kans
krijgt.

Een hovenier kan u ongetwijfeld
adviseren over de mogelijkheden.
En bent u op zoek naar aangepast
tuingereedschap dan ligt er bij de
SWOV een brochure ter inzage
met allerhande handige en slim-
me tuinhulpjes. Mochten die arti-
kelen in de winkel niet verkrijg-
baar zijn dan is er een adres waar
ze besteld kunnen worden.

HOE IS HET MET UW
BLOEDDRUK?
Dat een te hoge bloeddruk niet
goed is, dat is wel algemeen be-
kend. Maar hoe het staat met de ei-
gen bloeddruk daarop moeten
veel mensen het antwoord schul-
dig blijven.Wie boven de 55 is en
het geluk heeft nooit bij de dokter
te komen, zou eens per jaar de
bloeddruk moeten laten controle-
ren. Als de bloeddruk te hoog is
merkt men daar niets van, terwijl
de gevolgen rampzalig kunnen
zijn. Op oudere leeftijd komen her-
senbloedingen veel voor en wel-
licht waren die te voorkomen ge-
weest als tijdig was onderkend dat
de bloeddruk te hoog was. Te hoge
bloeddruk is goed te behandelen
al kan het soms even duren voor-
dat duidelijk is welk medicijn het
juiste is.

De hoogte van de bloeddruk is niet
constant, onder invloed van in-
spanning, stress en emotie kan de

bloeddruk oplopen, maar als dat
van tijdelijke aard is, spreken we
niet van hoge bloeddruk. Een arts
zal u ook nooit medicijnen voor-
schrijven na één meting.Te hoge
bloeddruk kan het gevolg zijn va
een ziekte, maar heel vaak wordt
er geen duidelijke oorzaak gevon-
den.

Voor de meeste mensen betekent
het dan ook dat zij medicijnen om
de bloeddruk te verlagen heel
lang(levenslang) moeten gebrui-
ken. Het gewenste resultaat hangt
voor een deel af van de gebruiker
zelf, juist bij deze medicijnen is
het belangrijk dat de patiënt zich
houdt aan de voorschriften. Dat
betekent dus dagelijks innemen,
bij voorkeur ongeveer op dezelfde
tijd. Plotseling stoppen zonder me
dische begeleiding kan risico's
met zich meebrengen. Is een te
hoge bloeddruk te voorkomen?

Dat is lang niet altijd het geval,
maar zeker het proberen waard.
Als u uw bloeddruk wilt verlagen,
kunt u de volgende regels in acht
nemen:
Niet roken
Uw gewicht beheersen, dus afval-
len als u te zwaar bent. Gezond
eten, dus matig met vet en zout
en voldoende groente en fruit.
Zorgen voor voldoende lichaams-
beweging (zie ook het artikel hier-
boven). Proberen op een goede
manier om te gaan met stress en
emotie. De Nederlandse Hartstich-
ting heeft een speciale informatie
lijn waar u terecht kunt met vra-
gen over de bloeddruk, risicofacto-
ren en hart- en vaatziekten, tel
0900-300030099 (lokaal tarief).

Adres: Nederlandse Hartstichting:
Postbus 300, 2501 CH Den Haag
www. hartstichting.nl

COMPUTERCURSUS
Voor de computercursus die op 17
februari begint zijn nog enkele
plaatsen vrij Voor Digitale Fotobe
werking hebben zich acht mensen
aangemeld, terwijl er tien nodig
zijn om de cursus te kunnen laten
doorgaan. Bij de cursus Internet

gaat het om één persoon.

Voor kennis maken met de compu-
ter kunnen er twee groepen star-
ten , voor de derde groep zijn nog
enkele plaatsen vrij .Heeft u be
langstelling, meldt u zich dan zo
spoedig mogelijk aan, het zou toch
jammer zijn als een cursus niet
door zou kunnen gaan omdat er
één persoon ontbreekt.

RIJVAARDIGHEIDSTEST VOOR
SENIOREN

Op woensdag 21 april wordt een
rijvaardigheidstest gehouden voor
senioren vanaf ca. 55 jaar. Veel
mensen die al lang geleden hun
rijbewijs hebben behaald en veel
rijervaring hebben, weten dat er in
de loop der tijd bepaalde gewoon-
ten sluipen in het rijgedrag die
verbeterd zouden kunnen worden.
Bovendien zijn er verkeersregels
en -borden bijgekomen en is het
verkeer in de loop der jaren inge
wikkelder geworden.

De rijvaardigheidstest biedt u de
mogelijkheid om met een rij-in-
structeur in uw eigen auto een rit
te maken en samen vast te stellen
of uw rijstijl aanpassing nodig
heeft of dat u nog goed kunt mee
komen in het moderne verkeer.
Aan deze test zijn geen consequen-
ties verbonden t.a.v. uw rijbewijs,
u doet het voor uzelf en natuurlijk
voor uw medeweggebruikers.
Want in het verkeer zijn we alle
maal van elkaar afhankelijk. Aan
de rijvaardigheidsrit is ook een
ogentest verbonden.

Veel ouderen zien , zonder dat zij
dat beseffen niet scherp genoeg
om zonder bril een auto te bestu-
ren.Een ogentest stelt dat vast en
geeft u de gelegenheid om maatre
gelen te nemen.

Op dinsdagmiddag 20 april om
14.00 uur wordt er in het Stamper-
tie een middag georganiseerd met
als onderwerp Verkeer en Veilig-
heid voor ouderen.

Op deze middag wordt de theorie
behandeld die hoort bij de rijvaar-
digheidstest, maar ook wordt ver-
keer en veiligheid in algemene zin
behandeld, dus ook als u alleen
maar fietst, kan deze middag erg
nuttig zijn.

Voor deelname aan de rijvaardig-
heidsrit kunt u zich nu al opgeven,
tel. 553405. Wilt u nog meer infor-
matie dan kunt u ook dit nummer
bellen.

Meer Bewegen voor Ouderen (MbvO) van de SWOV
Bij o.a. Sport en Spel gaat het
om de volgende spelen: lijiibal,
badminton en tafeltennis.

Op een plezierige manier bewegen
is uiteraard belangrijker dan het
wedstrijdelement.

Ook bij deze groep is nog plaats
voor nieuwe deelnemers.

Informatie over meer Bewegen
voor Ouderen kan men krijgen
bij de Stichting Welzijn Ouderen
(SWOV), telefoon 55 34 05 of bij
een van de penningmeesters van
de volgende groepen.

Het aanmelden kan bij de pen-
ningmeester.

Groep Sport en Spel: de heer R.W.
Visschers, telefoon 55 21 84, iedere
maandag van 10.30 tot 11.30 uur,
in Sporthal Het Jebbink.

Groep Gymnastiek 55+: de heer
AG. Tragter, telefoon 551961: op
dinsdag van 9.00 tot 9.45 uur, in
Sporthal Het Jebbink.

Groep Gymnastiek 55 +: mevrouw
CJ. Bosman Groot Roessink, tele
foon 55 18 74.) op dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur, in Sporthal
Het Jebbink.

Groep Volksdansen: mevrouw BJ.
Horstink, telefoon 55 23 73, op
woensdag van 9.30 tot 11.00 uur
in het Dorpscentrum. Verder zijn
er in Vierakker/Wichmond;

Groep Volksdansen: mevrouw M.
Bosman-Veenstra, telefoon 44 13 30
op dinsdag van 18.15 tot 19.30 uur
in Ludgerusgebouw in Vierakker .

Groep Gynnastiek 55 +: mevrouw
N. Meyer-Gruteke, telefoon 44 20 64,
op maandag van 15.00 tot 16.00
uur in gebouw Withmundi in
Wichmond.

Groepen zwemmen op maandag
van 15.00 tot 15.45 uur en van
16.00 tot 16.45 uur en op woens-
dag 13.00 tot 13.45 uur in het
Zwembad Jansen van de Berg on-
der leiding van een fysiothera-
peut.



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

Maandag t/m woensdagaanbieding:

5 gehaktschnitzels
boeren of zigeuner slechts €

Verse boerenkool
per zak a 250 gram slechts €

50
•

O?9

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

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

Dat is gewoon Edah

De woonwinkel
van Wam s vel d
voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

H.K. van Gelreweg 1-2
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

HORSTMAN

'HONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 06 51911855.

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

07

SALE
SALE
SALE
wWiL.Iu.Ili

SALE

RESTANTEN-

VERKOOP

WINTER-

MODE

SALE
SALE

NU MET
SALE

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

/
PELGRUM

M a k e l a a-

Pelgrum Makelaars / DASH een volleybalvereniging met veel
jeugdtalenten en bovenal een gezellige atmosfeer.

De vereniging heeft 3 herenteams, 5 damesteams, 1 dames re-
creantenteam, 1 heren recreantenteam, mini/circulatievolleybal,

5 meisjesteams van A t/m C en 1 jongens B-team.

A.s. zaterdag om 17.00 uur in sporthal 't Jebbink spelen het 1e
en het 2e damesteam van Pelgrum Makelaars / DASH tegen el-
kaar in de competitie promotieklasse. Dit belooft zoals vele an-

dere wedstrijden een leuke en sportieve pot te worden. Dus
kom allen kijken in de sporthal 't Jebbink om 17.00 uur.

De toegang is gratis!

Wil je meer weten over de standen, teams, sponsoring etc.,
dan kunt u kijken op www.pelgrum.nl en/of www.wdash.nl

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
> Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575H5 26 20

Autotelefoon 06-55135503

vraagt enkele

bezorgers (m/v)
voor Vorden
Ideaal voor vutters, huisvrouwen,
W.A.O.-ers, enz.
Per bezorgdag enkele uurtjes werk.

Belangstelling?

Bel dan met MetroPost
Zutphen (0575) 51 37 19

Eet vis,
omdat het 20 gezond is!
Dinsdags van 930 tot 17.15 uur

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL
LJVL & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903



'Dank je wel dat jullie zo stil zijn geweest'

Burgemeester Kamerling las voor
bij 'Peuterpret' in Wichmond

Midwinterconcert
Vordens Mannenkoor

Burgemeester leest voor

Burgemeester Kamerling vond
het maar wat leuk dat hij vrij-
dagmorgen (even verlost van de
herindelingsproblematiek) in
Wichmond de kinderen in de
peuterschool Teuterpref mocht
voorlezen. Een voorleesbeurt
die plaats vond in het kader van
het "Boekenpretprojecf'.

De burgemeester las, compleet
met ambtsketting om, voor uit het
boek "Pim en Polo en de verdwe-
nen eendjes". Eendjes die bij de
boerderij van opa waren verdwe-
nen, maar uiteraard allemaal weer
werden teruggevonden! "Ik heb
ook een opa", zo was al gauw de
eerste reactie uit de groep van 32
peuters in de leeftijd 2 tot 4 jaar.

Burgemeester Kamerling genoot
met volle teugen. ". Ik heb het
boek eerst thuis aan mijn vrouw
voorgelezen. Zij vond het ook een
mooi boek voor de peuters. Voor
mij is dit toch wel een beetje ver-
trouwd terrein. Ik heb mijn zoon
en dochter vroeger ook veel voor-

gelezen. Mij zoon was gek op de
boeken van "Kuifje". Wij hebben
destijds met ons gezin nog het
"Kuifje- muséum" in België be-
zocht. Dankjewel dat jullie zo stil
zijn geweest" zo sprak de burger-
vader tot de peuters die ook alle-
maal een "ambtsketting" met
daarop hun naam, om de hals
droegen.

Toen de peuters vrijdagmorgen de
peuterschool binnen gingen, ke-
ken ze eerst toch wel een beetje
verbaasd. In plaats van speelgoed,
nu overal tafeltjes met heerlijke
broodjes. "Een ontbijt dat de lei-
ding al vroeg heeft klaar ge-
maakt", zo verduidelijkte Rikie
Besselink. Het "gekwetter" ver-
stomde al snel en was er alleen
maar aandacht voor al het lekkers
op de tafel. Ook de moeders, even-
eens op kleine stoeltjes gezeten,
lieten zich het ontbijt goed smaken.

Rikie Besselink en Renske Ellen-
kamp zijn de fulltime leidsters.
Verder beschikt "Peuterpret" over

een drietal vrijwilligsters, Moni-
que Jansen, Dirry van Til en Johan-
na Dijkman. Deze laatste wordt
"tante Johanna" genoemd en is al
ruim 28 jaar bij het wel en wee van
de peuters betrokken." Ik vind dat
werk hartstikke leuk, zoals bij-
voorbeeld voor vader- en moeder-
dag samen allemaal leuke dinge-
tjes maken", zo zegt ze.

Martin Ordelmans was namens de
plaatselijke bibliotheek naar "Peu-
terpret" gekomen. Niet met lege
handen, want hij had voor de peu-
ters een kleurplaat en het boek "
Kleintje Boek" meegebracht. Ook
hij las voor en wel uit " Ik wil de
maan", een boek waarin een mol
de maan wil pakken. Op de peuter-
school "Peuterpret" wordt overi-
gens elke dag voorgelezen. Gerry
Wolbrink is de vast "voorlees- me-
vrouw", terwijl er iedere dag een
andere moeder of oma komt voor-
lezen. Voor de peuters was er de af-
gelopen week nog een leuke bezig-
heid te weten "broodjes bakken"
bij bakker Wilfried Besselink.

Het Vordens Mannenkoor zal
op zondagmiddag 8 februari in
de Christus Koningkerk een
midwinterconcert geven.

Die middag wordt een gevarieerd
programma geboden. Aan dit con-
cert werken ook mee de Vocal
Group Eigenwijs uit Lochem en de
Jachthoornblazers V.I.VAT. even-
eens uit Lochem.

Een deel van de plaatsen is gereser-
veerd voor de donateurs van het
Vordens Mannenkoor. De overblij-
vende plaatsen zijn beschikbaar
voor mensen die graag een leuke

zangmiddag willen meemaken.
Het Vordens Mannenkoor hoopt
op deze wijze bezoekers te kunnen
inspireren om voor minimaal Eu-
ro 11,50 per jaar donateur te wor-
den!

Overigens kan het koor nog best
wat nieuwe leden gebruiken. De
afgelopen periode nebben zich 5
nieuwe leden zich aangemeld en
die bleken na een repetitieavond
te hebben bijgewoond razend
enthousiast. Het koor is gaarne
bereid om eventuele belangstel-
lenden over "de drempel" heen te
helpen!

Kastelenveldrit
'Achtkastelenrij ders'
'Lood- en loodzwaar maar wel
mooi', dat waren na afloop de re-
acties van de deelnemers die
zondagmorgen deelnamen aan
de 'Kastelenveldrif die de VRTC.

De Achtkastelenrijders" organi-
seerde. Een veldrit met start en fi-
nish bij het gemeentelijk sport-
park aan de Oude Zutphenseweg,
waar de coureurs na afloop de fiet-
sen konden schoon spuiten en
waar tevens gelegenheid was om
de modder onder de douches weg
te spoelen.

Dat laatste was hoognodig want
het parcours over verschillende

paden en zand weggetjes in de
buurtschappen Linde, Delden en
een stuk door Ruurlo, waren door
de hevige regenval van de afgelo-
pen dagen hier en daar in ware
modderpoelen veranderd.

De weersomstandigheden waren
er mede debet aan dat er "slechts"
250 rijders aan de start verschenen
die uit twee afstanden konden kie-
zen te weten de 30 c.q. 45 kilome-
ter.

De voorkeur ging uit naar de lang-
ste afstand. In april organiseert de
VRTC "De Achtkastelenrijders" de
Voorjaarsrit.

Voorleesontbijt in bibliotheek
Afgelopen week werd in de Bi-
bliotheek voor de eerste maal
het voorleesontbijt georgani-
seerd. Een dertigtal peuters van
de peuterspeelzalen 'Ot en Sien'
en Tiet Kraankuikentje' luister-
den onder het genot van een
ontbijt naar het verhaal van de
Mol die de maan wilde pakken.

De sfeer was warm evenals de
broodjes die even tevoren uit de
oven waren gekomen en ter be-
schikking waren gesteld door bak-
kerij Joop. De voorleesdagen en

het voorleesontbijt is een landelijk
initiatief met als motto dat met
voorlezen niet vroeg genoeg be-
gonnen kan worden. Voorlezen
leert peuters en kleuters hoe de
wereld er uit ziet, het bevordert
ook hun taalontwikkeling en con-
centratievermogen .
Bovendien: voorlezen is warm en
gezellig, het schept een emotione-
le band. Voor ouders die serieus
werk willen maken van voorlezen
kan de bibliotheek veel betekenen.
Neem eens een kijkje in de biblio-
theek.

Motordubs Vorden, Hengelo en
Zelhem organiseren gezamenlijk
KNMV kampioensrit enduro

Tante Johanna helpt met het ontbijt

Eenjaar of drie geleden hebben
de motorclubs "De Graafschap-
rijders" en ZAMC uit Zelhem
overleg met elkaar gevoerd om
bij de KNMV een verzoek in te
dienen om in 20O4 de kam-
pioensrit enduro te mogen or-
ganiseren.

Gerben Vruggink, voorzitter van
"De Graafschaprijders" hierover: "
Dit jaar bestaat de KNMV 100 jaar.
We waren het al snel met elkaar
eens dat we er iets " unieks" van
wilden maken. Ook dat we de mo-
torclub "Hamove" uit Hengelo er
graag bij wilden betrekken. Hamo-
ve was gelijk enthousiast. Intussen
zijn de drie clubs al een paar keer
bij elkaar geweest om te overleg-
gen. Het wordt inderdaad een
uniek evenement. Tot dusver werd
de KNMV enduro kampioensrit al-
tijd over twee dagen verreden en
meestal in het laatste weekend
van november. Bijvoorbeeld vorig
jaar in Zelhem. Ter gelegenheid
van ons 50 jarig bestaan hebben
wij deze kampioensrit in 2000 in
Vorden mogen organiseren. De
kampioensrit in 2004 wordt voor
het eerst een evenement met drie

dagen enduro en één dag off- road.
Zo zullen er op donderdag 25 no-
vember twee ronden van 40 kilo-
meter worden verreden, een korte
rit dus. Vrijdag 26 november drie
ronden van 80 kilometer, op zater-
dag 27 november eveneens drie
ronden van 80 kilometer met bo-
vendien de afsluitende cross. Wij
proberen om ook buitenlandse
coureurs aan de start te krijgen.

Zondag 28 november vindt dan bo-
vendien de jaarlijks door Hamove
georganiseerde off-road
plaats, een rit met dezelfde ele-
menten als een enduro, maar ab-
soluut geen wedstrijd. Het is meer
bedoeld voor de liefhebbers. De
KNMV kampioensrit heeft als cen-
traal middelpunt de molen aan de
Varsselring. Daar wordt een grote
tent geplaatst, waar de deelne-
mers elkaar kunnen treffen en bo-
vendien is er in deze tent veel
amusement. Alvorens het zover
zal er nog veel georganiseerd moe-
ten worden. In totaal zullen circa
250- 300 medewerkers nodig zijn
om deze kampioensrit te zijner
tijd in goede banen te leiden", al-
dus Gerben Vruggink.



KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 559232
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Hörman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

flCTlE
op maandag, dinsdag en woensdag ontvangt u

NU OOK
MAANDAGMIDDAG

OPEN!

Geldig
van 15 februari
tot 15 maart
2004

fc 4* f? p & r s

Vorden Zutphenseweg 1b Tel. 0575 - 553336

www.compusystem.nl
Internet/Office PC
AMD 2000+, 256 MB DDt
AMD2000+, 512 MB DDR,

'.a. € 489,-
^ € 489,-

m € 529,-

TopPC (met A! t 599,-
AMD XP 2400+ • € 599,-

AMD XP 2600+, b 12 MB ' | € 679,-

AMDXP2800+, 512 MB DDR €749,-

Luxe miditower ATX, .nd, 16 x 48 DVI '00 Mbit ethernet, stille koelers,
6 x USB 2.0, 1.44MB diskdrive, logitech keyboard, logitech scrollwheelmuk;

Actie: ~ o -
128 M B Compact Flash Card, slechts * O • •"
256 MB Compact Flash Card, slechts ^ 67 •"
512 MB Compact Flash Card, slechts € l 9."

Meerprijzen:
Windows XP home € 89,- • Cordless desktop^7^^ReOn52x32x52 CDRW € 43, •

HP DeskJet 3550 € 69,- • 17 inch TFT € 449,- • Canon flatbedscanner € 59,-
• 17 inch monitor € 119 • NEC DVD +/- brander €106,-

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

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

Runderbraadlappen 1 KÜO c4?9

Hamlap of Fricandeau 1 KHO c 3 ?9

Koteletto's

Dikke vleesribben

Elke week op de
markt in Vorden

uw vakslager

4 stuks

Vleeswarenvoordeel

Ontbijtspek

150 gram €1.°°

DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

Vaas met tulpen

20 Rozen 4

Bos tulpen 1.

3 bos Narcissen l•

Valeweide
bloemen en planten

M DE MARKT,
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

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

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

Levensverwachting weten?

C Check www.langzaljeleven.nl en win!

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

Z
£

liabetes Fonds
jaar

giro 5766
t n.v. Diabetes Fonds, Amersfoort

Geef aan diabetes en geef om jezelf @



Hengelo (GW.)

Schouder-
karbonade
kilo van 6.59 voor

Croma
3 pakken
200 gram van 1.89 voor

28

D.E.
SENSEO

volume-
verpakking

pak 28 stuks

239•

EDET
wipe & clean

KEUKEN-
PAPIER

3.'99
van 6.53 voor

York ham 200 gram van 3.70 voor 2.'49

GALLEGALLlM O L E N H O E K
GRAVES

SUPÉRIEURES
49

fles 0,75 liter

DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX(0575)464612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Lekker betaalbaar bij de groenteman!
^^^^^^^^^^^B HB^^^^^^ ̂ i

Witlof kilo
Perssinaasappeb
VOL SAP, 20 stuks .
jona Gold handappels 2 kilo
BrOCCOli STRUIK, 250 gram

Gesneden rode kool soo gram
Rauwkostgamisalade 250 gram

€

.€

.€

..€

0.89
2.98
1.98
039
0.49
1.50

^^^

\n*eefc6

Te

een hete

.€

„eert^*00*0"*

*«!»!
^—^

't lekkerst bij de groentewan!



Bijzondere dingen en speciale

gebeurtenissen verdienen een

gouden randje. Kom eens kijken

naar de uitgebreide collectie

schilderijlijsten in goud of één

van de vele andere kleuren.

Wij maken van uw trotse bezit een

sieraad aan de wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

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

TE HUUR:
opblaasbare

SARAH - ABRAHAM
4 meter hoog
OOIEVAAR

4.5 meter hoog
SPRINGKUSSENS
Spiekker-Zemann

Boschlaan 8
Lichtenvoorde
0544-376014

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

n op de open dag
12 februari 2004

OP VAKMENSEN KUN JE BOUWEN

VOLG DAAROM EEN
GEDEGEN BOUWOPLEIDING!

m.i.v. l februari 2004 wordt NVOB
"Opleidingsbedrijf de Achterhoek"

b o u w o p l e i d i n g

STREEK

NVOB Opleidingsbedrijf "De Achterhoek"
Bosberg 21, - 7271 LE Borculo,

T: 0545- 274777
E: info@bouwopleiding-berkelstreek.nl

voor het vak:

- timmerman

- restauratietimmerkracht

- metselaar

- voeger

- tegelzetter

- werkplaatstimmerman

- machinaal houtbewerker

De deelnemer aan een opleiding in de bouw krijgt bij
aanvang al een baan-garantie die 4 jaar kan gelden, 5
dagen loon (afhankelijk van je opleiding) en een pro-
fessionele begeleiding.

Heb je interesse in een gedegen opleiding met de
zekerheid van een arbeidsplaats én heb je of behaal je
een VMBO, HAVO, MAS, of gelijkwaardig diploma, neem
dan contact op met:

Bouwopleiding Berkelstreek

Ook als je de huidige opleiding niet met een diploma
afsluit, vakvreemd bent of omscholing wilt, zijn er
mogelijkheden voor een opleiding in de bouw.

Werkgebied: Borculo, Eibergen, Lochem, Ruurlo, Neede,
Vorden.

Bezoek onze website voor meer informatie!
www.bouwopleiding-berkelstreek.nl

BEVEILIGING • BEWAKING
24 uur
oog voor uw veiligheid

PROTECT EYE NEDERLAND B.V.
Veld/igt 4, 3454 PW De Meern
Postbus 8140, 3503 RC Utrecht
Telefoon (030) 60 50 866
Telefax (030) 60 50 887
Mobiel 06 22403453
E-mail: info@protecteye.nl
www. protecteye.nl

EVENEMENTENBEWAKING

ALARMOPVOLGING

SURVEILLANCE

TELEFONISTEN / PORTIERS

RECHERCHE OPDRACHTEN

ADHOC OPDRACHTEN

Hoofdpartner: Topvolleybal Orion Doetinchcm

Bouwkundige
Inbraakpreventie
Zutphen
•vwwv.woninqonderhoudfranken.nl

p o L i T i e
KEURMERK

IVEILIGfej

'WONEN

Preventieadvies
Inbraakbeveiliging
Advies en montage
Hang- en sluitwerk
Service
Onderhoud

Tel. 0575-515825
Fax 0575-519694

Vrijblijvende offerte
Braakwerende kasten
Veiligheidscilinders
Veiligheidsartikelen
Isolatie- & veiligheidsglas
Rolluiken



Cabaretgroep "Hoe? Zo!" :Een koperen jubileum meteen nieuw programma!

Zaterdag 20 maart eerste
uitvoering in zaal 'De Herberg'

"Ik denk dat ik die zaterdag nog
wel een paar keer naar de WC
zal lopen, want de spanning
voor een optreden is er altijd en
vooral tijdens de uitvoering
met een nieuw programma", zo
zegt Erik Knoef. Hij doelt daar-
bij op zaterdagavond 20 maart
aanstaande wanneer de caba-
retgroep "Hoe? ZoF' ter gelegen-
heid van haar 12,5 jarig jubi-
leum in zaal "De Herberg" op
de bühne zal verschijnen.

Erik: " Het is sinds de oprichting
van onze groep, de derde keer dat
wij in "De Herberg" zullen optre-
den. Wij vinden het een gezellig
zaaltje, de mensen zitten lekker
kort op elkaar, Intiem toneeltje, je
kunt de "eerste rij" bijna aanra-
ken. Het voelt alsof je bij de men-
sen op visite komt, alsof je samen
aan de koffie zit. Dat is voor ons
heel belangrijk, het contact met de
zaal", zo zegt hij.

Ter gelegenheid van het 12,5 jarig
jubileum komt "Hoe? Zo!" tevens
met een nieuwe CD op de markt
getiteld "Ut wordt allemoal wel
weer better". De CD bevat 13 num-
mers, waarvan er acht in het nieu-
we programma zijn verwerkt. De
CD wordt half februari opgeno-
men in de studio " Silvox" in Silvol-
de. Sinds de oprichting is "Hoe?
Zo!" in dezelfde samenstelling blij-
ven optreden t.w. Karin Makkink,
Yvonne Makkink, Henriet Fok-
kink, Gerrit Regelink, André Knoef
en Erik Knoef.

REVUE JONG GELRE
Erik Knoef: "Het begon allemaal in
Vorden met de jaarlijkse revue van
Jong Gelre. Daar hadden we veel
succes mee. Toen Jong Gelre in re-
gionaal en provinciaal verband
culturele wedstrijden organiseer-
de, besloot Jong Gelre Vorden om
ook mee te doen. In eerste instan-
tie met een groep van vijftien
man. Uiteindelijk bleven we met
de huidige zes personen over. We
werden een aantal keren zowel in
de regio als provinciaal, winnaar.
Tijdens de nationale wedstrijden
drie keer achtereen tweede. We
wilden toen eigenlijk stoppen,
want als je altijd wint is het ook

' niet leuk meer.

Dat we toch doorgingen was een
toevallige samenloop van omstan-
digheden. Wij werden gevraagd de
jaarvergadering van de platte
landsvrouwen in Brummen met
een optreden op te luisteren. De
mensen vonden het prachtig. Wij
zijn toen bij elkaar gaan zitten en
hebben de liedjes, sketches aan "el-
kaar geknoopt". Goed voor een an-
derhalf durend programma en vol-
doende om te gaan optreden. En
toen de vraag, hoe gaan we ons
noemen. Persoonlijk dacht ik aan
" HOE'ST" ( "hoe is het "). Toen
kwam Henriet Fokkink met de

naam "Hoe? Zo!", een prachtige
naam, zo vonden wij. En zo is het
begonnen, cabaret met een Achter-
hoeks accent met een concept van
sketches, liedjes en conferences",
zo zegt Erik Knoef.

Zonder zich zelf op de borst te
slaan, Erik Knoef praat liever in de
"wij -vorm", is hij degene die het
materiaal aandraagt. "Hoe ik dat
doe? Wel ik zie wat, ik hoor wat,
dat schrijf ik op. Soms zit ik wat op
de gitaar te "pielen" en ontstaat er
soms een leuk "akkoordje". Ik zoek
er tekst bij en dan begint het te "
broezen". Met name onder ( tijd )
druk en s' avonds laat heb ik mijn
sterke momenten. Het gebeurt wel
eens, een beetje slecht in orde, een
paar Jagermeisters drinken en dan
kan ik soms hele mooie dingen
maken. Het "Pinda- lied" is daar
een goed voorbeeld van.

Vanaf het moment dat ik dingen
heb opgeschreven, wordt er in de
groep overlegd. Dan worden din-
gen aangepast of toegevoegd. Dat
overleg gaat trouwens altijd in
goede harmonie. Wij zijn binnen
ons vermogen best wel kritisch op
elkaar. Gedurende de tijd dat een
programma "loopt" proberen we
dikwijls een stukje actualiteit in te
passen. Een beetje de krant volgen.
Een plaatselijke actualiteit in het
programma slaat altijd aan", zo
zegt Erik. De broers André en Erik
Knoef verzorgen de muzikale bege-
leiding bij "Hoe? Zo!". André op de
trekzak ( accordeon ) en Erik op gi-
taar. "We zijnde afgelopen jaren
een paar honderd keer opgetre-
den. Ik denk dat er in totaal zo'n
30.000 mensen naar ons hebben
gekeken en geluisterd. Zeg maar
vanaf "jong volwassen" tot oud.
Onlangs nog, tijdens een optreden
voor een Anbo- afdeling zaten er
zelfs "honderdjarigen" in de zaal.
Eigenlijk kun je niet spreken van
een vaste doelgroep", zo zegt Erik
Knoef.

BEKENDHEID
"Hoe? Zo!" heeft inmiddels ook
buiten de regio bekendheid gekre-
gen, getuige de optredens in het
radioprogramma "Spijkers met
koppen" van Jack Spijkerman en
in het T.V. programma van "Ge-
west tot Gewest". Optreden deed
Erik overigens al op jeugdige leef-
tijd.

"Op verjaardagen en partijtjes
deed ik vaak boer Koekoek na of
zong ik over " tante Aleida". Wan-
neer er op de Mavo in Lochem wat
te doen was, was ik meestal ook
van de partij. Mijn broer André is
eigenlijk op- en top acteur. Hij kan
alle typetjes spelen", zo prijst
broerlief.

Een paar jaar geleden heeft Erik
Knoef een boekje uitgegeven met
als titel "Korte Riemkes". "Woord-
spelingen vind ik schitterend. Wat
ik ook mooi vind, dat mensen zich
verspreken. Daar wil ik ook nog
eens een boekje over uitgeven", zo
zegt hij.

Dan komt zoon Arjan (13) de huis-
kamer binnen en steekt hij de lof-
trompet af over zijn vader. "Ik vind
het allemaal fantastisch leuke lied-
jes en zo, dat zou ik later ook wel
willen doen. " Ho, ho, zegt vader
Erik, wie geeft er hier een inter-
view jij of ik"! Dus lachen.

Tijdens ons gesprek schiet Erik ook
meermalen in de lach, vooral wan-
neer hij nogmaals vertelt over zijn
broer André. " Je zou er eigenlijk
bij moeten zijn, André in de kleed-
ruimte in zijn dagelijkse kleding.
Kleedt zich om, de andere "bokse
an", André loopt een paar meter
en zit dat meteen in zijn te spelen
rol. Prachtig! Trouwens lachen
doen we als groep heel veel. In de
auto naar een optreden of op de te-
rugweg. We kunnen dan spontaan
brullen van het lachen over grap-
pen die we soms wel zes jaar gele-
den gemaakt hebben".

Dat is volgens Erik Knoef ook zo' n
beetje het geheim van "Hoe? Zo!".
De groep kan het uitstekend met
elkaar vinden. En dat al 12,5 jaar.
En als we Erik moeten geloven ko-
men daar nog heel wat jaartjes bij.
"We hebben voor ons nieuwe pro-
gramma (20, 26, 27 maart in "De
Herberg") splinternieuwe kleren
gekocht. Én die kleren kunnen ze
ker tien jaar mee", zo geeft hij al-
vast een schot voor de boeg! Het
nieuwe programma is weer in het
bekende recept gegoten en duurt
ongeveer 2 uur. " Er zit van alles
bij, plastische chirurgie, tatoeages,
een sprookje. De mannetjes van de
tennis- en de golfbaan. En dan dus
de nieuwe liedjes. Ik denk dat het
heel erg leuk wordt", zo zegt Erik
Knoef.

(Korte Riemkes)
WIND
Foi, foi, foi wat een wind,
Zei hé toene deur ut raam noar buuten kek,
En dat gewoon van broene bonen,
Ut is toch eigenlijk te gek.

DE KIPPENSLACHTERIEJE
De kippenslachterieje begon 's maans al um vief uur te produceren.
De eerste kippen mossen dus al mooi vroog uut de veern.

HUUSDIER
Sommige mensen proaten oaver hun huusdier.
Al waren het hun kinder.
En soms denk ik wel,
Kan dat niet een betjen minder.

POES
Want ok de gynaecoloog wist niet goed hoe het er mee hat,
Toen ze zei, dat de poes vol luuze zat.

V

Arjan Mombarg tevreden over prestatie
in alternatieve Elfstedentocht over
200 km op de Weissensee in Oostenrijk
Eerst het Nederlands kampioen-
schap marathon schaatsen over
100 kilometer, daarna bijna dage
lijks een criterium over 50 kiïome
ter en dan aan het eind van de
week als klap op de vuurpijl de al-
ternatieve elfstedentocht over een
afstand van 200 kilometer. Dit al-
les onder extreme temperaturen
van soms -12 tot 24 graden onder
nul en dat op een "ijsvloer" die vol
zat met gevaarlijke scheuren. Over
de hele week gerekend, bijna geen
schaatser of hij heeft wel op een
"alternatieve" wijze met het ijs
van de Weissensee kennis ge
maakt. Dat wil zeggen valpartijen
aan de lopende band.

Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg weet er over mee te praten.
Bij hem sloeg het noodlot al op de
eerste dag, tijdens de marathon
over 100 kilometer toe. Een flinke
valpartij met als gevolg "hier en
daar" een gekneusde rib en zie de
schaatsweek leek voor hem in dui-
gen te vallen.

"Och zei Arjan toen, een paar da-
gen rust en dan ben ik weer van de
partij. Je moet niet zo gauw opge
ven. Wij zijn naar Oostenrijk ge
gaan om op natuurijs te schaatsen
en dan moet je eigenlijk niet zeu-
ren. Wanneer kun je nog Neder-
land op natuurijs schaatsen, bijna
niet mee aan de orde".

SUPERDAG
De paar dagen rust heeft Arjan, zo-
als hij zaterdagavond na afloop
van de alternatieve elfstedentocht
vertelde, goed gedaan. Zegt hij: "Ik
heb begin van de week één criteri-
um laten schieten, de andere drie
heb ik wel uitgereden. Bij het eer-
ste criterium eindigde ik op de 25e
plaats. Dat gaf een goed gevoel,
want het is eerst maar afwachten
of je lichaam voldoende hersteld
is.

Woensdag had ik een superdag.
We waren met vijf man ontsnapt
en had het er alle schijn van dat ik
minimaal op de vijfde plaats zou
eindigen. Helaas werden we, met
de finish in zicht door het peloton
ingelopen. Ik werd 21e, vergeet
niet dat er elke dag zo'n 100 rij-
ders aan de start verschijnen", zo
zegt Arjan.

Bij de alternatieve elfstedentocht
vertrokken zaterdagmorgen in to-
taal 98 schaatsers. Vanwege de ex-
treme kou, in de vroege ochtendu-
ren min 24 graden, gingen de rij-
ders een uur later dan gepland,
goed ingepakt en "ingesmeerd"
van start.

Arjan Mombarg, verheugd over
het rijden van de afgelopen dagen
ging vol goede moed op de reserve
schaatsen van Erik Hulzebosch
van start. Zijn eigen schaatsen
hadden het "begeven".

Arjan: " De wedstrijd liep naar
wens, ik reed continu mee in het
grote peloton. Samen met Erik
Hulzebosch nog een keertje ont-
snapt. Echter van korte duur, want
Erik laten ze natuurlijk niet zo
maar gaan. Het peloton had ons na
een paar minuten al weer te pak-
ken. Voor mij wel een teken dat ik
goede benen had.

PLASTIC ZAKJE!
Opnieuw diverse valpartijen. Zelf
was ik ook de klos. Onderweg kre
gen we een aantal keren zakjes
met eten aangereikt.

En wat gebeurde er, een plastic
zakje van één van de rijders woei
weg, precies over de punt van mijn
schaats en daar lag ik. Achteraf
kun je je wel rot lachen over zo'n
voorval, maar op dat moment baal
je als een stekker. We hadden toen
ongeveer 60 kilometer gereden.

Door die valpartij raakte ik achter-
op. Keihard gereden om de ach-
terstand goed te maken. Juist op
het moment dat ik weer bij het pe
loton aansloot ontsnapten aan de
"voorkant" in een hoog tempo 21
man. Op gegeven moment hebben
we nog met een groep van zes man
geprobeerd aansluiting te krijgen
met de kopgroep.

Daar was niet tegen te rijden, het
ging verschrikkelijk hard, die
mannen waren niet meer in te ha-
len", zo zegt Arjan Mombarg, die
na binnenkomst van de kopgroep,
naar de 22e plek sprintte. Voor
hem finishte Jan Maarten Heide
man als 21. "Ik ben dik tevreden
met dit resultaat in een veld van
bijna honderd schaatsers".

Henk Angenent, winnaar van de
laatste elfstedentocht in Neder-
land, werd voor de eerste keer in
zijn carrière winnaar van deze al-
ternatieve elfstedentocht in Oos-
tenrijk. Hij finishte in een tijd van
5 uur en 30 minuten.

Ter indicatie: Arjan Mombarg deed
er zeven minuten langer over en fi-
nishte in een tijd van 5 uur en 37
minuten. Dat het een zware week
was voor de marathonschaatsers
bleek wel uit de woorden van win-
naar Henk Angenent:" Bijna ieder-
een heeft rugpijn en pijn in de
heupen"!



BODDUS opstapplaatsen
Vordert, De Herberg 21:40 * Warnsveld, kruising Voosterallee -Kapperallee

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

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

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

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

MikeOoms
SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF

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

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

Van 17 november 2003
19 maart 2004

winterwinst € 30,-
per man per dag

Win te rWins t koud kun»tl«

Inname van: Tevens verkoop van:
• schoon puin • ophoogzand
• puin/zand • zwarte grond
• bouw- en sloopafval • gebroken puin
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax(0575)46 74 20

• ook op zaterdag •

Tonny
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

WttKBLAD

CONTACT
Jf KUNT (R N/£T OMHKN

Motormaaierspecialist

BARGNDSGN

Dealer van o.a.
• Toro • Husqvarna
• Wolf • Sabo

Ook voor service en onderhoud
bent u bij ons aan het juiste adres.

Wordt gehaald en gebracht.

BARGNDSGN
ZUTPHENSEWEG15-VORDEN

TELEFOON 0575-552159

enanus
H O T E L R E S T A U R A N T

Voor ons hotel-restaurant en de Orangerie
zijn wij op zoek naar:

1 e medewerker m/v
bediening / banqueting

Leeftijd tussen 20 en 35 jaar
Opleiding SVH / MHS - Fulltime job

serveerster m/v
Leeftijd tussen 17 en 35 jaar

Ervaring gewenst - Parttime / fulltime

receptionist m/v
Leeftijd tussen 18 en 35 jaar
Ervaring vereist - 20 /32 uur

Heb je belangstelling?
Stuur jouw CV met pasfoto naar:
Hotel restaurant Avenarius

Dorpsstraat 2 - 7261 AW Ruurlo
Voor eventuele vragen:

Tel. 0573-451122
www.avenarius.nl

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen • natuursteen • wandtegels • sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

SLOTVERKOOP
Dames- en herenmode

DE HELFT
VAN DE HELFT

(= 75% korting)
Damesmode;

Basler, De/mod, rrankenwalder, Gerry Weber, Hammer,
Claudia Strater Sport Rosner, Olsen, Esprit, Samoon, Zerres

Herenmode:
McGregor, Camel, Arrows, New Bondstreet

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 14 38

J

Hé verplegende Zin in een werkvakantie?

eWil jij de Zonnebloem helpen om 6750 langdurig zieken en (zwaar)
lichamelijk gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons team van 7000 vrijwilligers. Het kost je een
weekje van je vrije tijd, maar je krijgt er dan ook heel wat voor terug.

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 62 of kijk op www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem8

Poslbjnk 10
E-mail info®zofin*bloem ui IMIIMMH www.zonnebloem.nl



LR en PC de Graafschap
Op zondag l februari a.s. heeft
de hippische vereniging de
Graafschap deelgenomen aan
de verenigingskampioenschap
voor jeugd tot 18 jaar te Barchem.

Er moest worden gestreden in een
deelnemersveld van 7 verenigingen
in de categorieën springen, dres-
suur en viertallen.

De dressuurcombinaties beten de
spits af. Iris Berenpas, Paulien Kou-
wenhoven, Miranda Beeftink en
Lisette Bijenhof redn zich alleen
bij de eerste drie in hun klasse, een
goed begin. Hierna was het de
beurt aan de viertallen. Bij de
Graafschap is speciaal hiervoor
een viertal samengesteld. Reeds
enige maanden is dit viertal (met l
reserve) druk aan het oefenen in
de rijhal aan de Hamelandweg on-
der leiding van Irene Regelink.

Als derde in het programma
mochten Wendy Beeftink, Marit
Kouwenhoven, Lian Nijenhuis,
Joanne Pellenberg en Nynke
Woerts hun proef laten zien aan
jury en publiek, naar later bleek
goed voor een 2e plaats.

Het slotstuk van de dag was be-
stemd voor de springruiters.

Sebastiaan Hamer, Elodie Stokman,
Tessa Roelofs, Annemiek Mul-
derije, Bart Hartman en Lisanne
Schippers verdedigden de eer van
de Graafschap met verve.

Bij het opmaken van de eindklas-
sering bleek de Vordense deel-
name goed voor een 2e plaats, wel-
ke tevens recht geeft op deelname
aan de finale van de verenigings-
kampioenschappen op 15 maart
a.s. in Bathmen.

Tijd voor
beweging?
Is het hoog tijdvoor wat bewe-
ging maar het moet ook gezel-
lig zijn? Kom dan volleyballen
bij de Vordense volleybalvereni-
ging Pelgrum Makelaars Dash!

We zoeken nieuwe leden, zowel
jeugd, senioren als recreanten. Je
kunt gaan voor het wedstrijd-
gevoel in een spannende competitie
maar alleen wekelijks trainen mag
ook!

Je bent van harte welkom om drie
keer gratis mee te trainen, zo kun
je vrijblijvend proberen of het iets
voor je is.

Bel Herman Vlogman, telefoon-
nummer (0575) 55 29 59, of kijk
op onze website www.wdash.nl

Dirigent Piet Piersma
presenteert Gospel CD

Hef plaatselijke nieuws
in Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

DRUKWERK

d rukke r i j
\v
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

Zaterdagavond, 7 februari a.s.
is het eindelijk zover. Na een
periode van hard werken zal
Gospelkoor "SPIRIT uit Eibergen
haar Ie CD presenteren tijdens
haar te houden jubileumconcert

Tijdens de kerstmarkt 2003 in
Vorden heeft dit Gospelkoor de af-
sluiting verzorgd. Op initiatief van
dirigent Piet Piersma, is er in het
laatste jaar van hun vijfentwintig-
jarig bestaan met heel veel plezier
gewerkt aan het tot stand komen
van deze CD.

Op deze CD, die als titel heeft "Po-
wer of Your love", worden twaalf

Gospels gezongen, zowel Neder-
lands - als Engelstalig.

Een uit zes personen tellende band
bestaande uit: toetsen, dwarsfluit/
twinwistle, basgitaar, gitaar, drums
en percussie, begeleiden Gospel-
koor 'SPIRIT zowel op de CD als op
het te houden jubileumconcert.

Het concert en de presentatie van
de CD vinden plaats op a.s. zater-
dagavond in het muziekcentrum
't Spieker te Eibergen.

Kaarten zijn telefonisch te bestel-
len bij Jolein ter Maat, telefoon
(0545) 47 57 44.

Vogelkweker Bennie Horsting
wereldkampioen
Bennie Horsting, lid van vogel-
vereniging De Vogelvriend uit
Vorden, is vorige week wereld-
kampioen geworden met een
kleurkanarie met de kleur sati-
net geel mozaïek type 1.

Het wereldkampioenschap werd
gehouden in het Zwitserse Lausan-
ne. Voor Bennie Horsting is het de
eerste keer dat hij een wereldtitel
in de wacht sleept. In totaal deed
hij de afgelopen jaren al zes keer
mee en dit jaar stuurde hij vier vo-
gels in.

Bennie Horsting reageerde blij ver-
rast. 'Ik was zelf ook verrast. Na-
tuurlijk wist ik dat ik goede vogels
naar de wedstrijd had gestuurd en
ik doe natuurlijk mee om te win-
nen. Toch pakt het vaak juist an-
ders uit. De reis en de lange perio-
de die de vogels van huis zijn heb-
ben invloed op het resultaat. Zo
haalde ik al eens 86 punten met
vogels die op Nederlandse wed-
strijden 91 punten behaalden. Nu
ben ik met 94 punten wereldkam-
pioen geworden.'

Het popje (vrouwtje) van Horsting
streed mee in een klasse met veel
concurrentie, waar circa 70 vogels
in waren ondergebracht.

De winnende vogel had tot het we
reldkampioenschap l wedstrijd
gespeeld in Vorden op de Kringten-
toonstelling. Horsting: 'In novem-
ber kreeg deze vogel slechts 91
punten. De keurmeester bestrafte
de vogel toen op koprui. Omdat de
vogel verder in zeer goede conditie
was en de koprui na enkele weken
verdwenen was, heb ik deze kleur-
kanarie ingestuurd. Ik heb ook be-
wust niet meer wedstrijden met
deze vogel gespeeld, omdat een
tentoonstelling veel vergt van een
vogel.'

Afgelopen weekend is Bennie
Horsting naar Zwitserland ge-
weest om de grote vogelshow en
zijn kampioen te bekijken. Aanko-
mende woensdag keert de wereld-
kampioen zelf weer terug naar
Vorden. De vogel is dan ruim drie
weken weg geweest.

Uitvoering toneelgroep
Vierakker Wichmond
Op 30 en 31 januari jl. heeft
deze groep weer haar jaarlijkse
toneelstuk gespeeld. Dit keer
brachten zij het blijspel voor-
zichtig .... breekbaar geschreven
door Hans van Wijngaarden.

Het stuk werd door alle spelers
met veel enthousiasme op de plan-
ken gezet. Er werd vlot gespeeld,
wat door het publiek af en toe met
extra applaus werd gewaardeerd.
En aan het eind kregen de spelers
een staande ovatie.

Gerrit Rossél en Els Standaert
speelden jonkheer en jonkvrouw
van Wateringen die hun laatste le-
vensjaren op de Bahamas wilden
doorbrengen. En omdat ze hun
landgoed niet onbeheerd wilden
achterlaten besloten ze om als
wassen beelden een oogje in het
zeil te houden. Prachtig spel van
Els en Gerrit die regelmatig lange
tijd onbewogen en star voor zich
uitstarend hun rol neerzetten.
Grandioos dat Gerrit zich zo stijf
kon houden als ze hem gingen ver-
plaatsen.

Derk Bruil speelde de ietwat sulli-
ge en naïeve notaris Maris, die het
testament van dhr. en mevr. Van
Wateringen moest voorlezen. Erik
klein Haneveld en Henna ter Vrugt
waren het echtpaar Krijn en Anna
de Boer die zich als toekomstige
beheerders op het landgoed moes-
ten vestigen. De rol van de autori-
taire Krijn de Boer was Erik met

z'n bulderende stem op het lijf ge-
schreven. Henna die in dit stuk de
buteerde voelde zich als toekom-
stige jonkvrouw verrassend snel
thuis op het landgoed; de spoken
die ze had gezien was ze al gauw
weer vergeten. Jan Rietman en Ria
Tijssen-Taken hadden als tuinman
Wobbe en z'n vrouw Geesje een
duidelijk aandeel in het complot.
Natuurlijk had Jan met z'n fantas-
tische mimiek en geestdrift weer
snel de lachers op z'n hand. Zo ook
Jan Borgman die de rol van Martin
als de losbollige neef van jonk-
vrouw Constance schitterend neer-
zette. Zijn toespelingen naar het
"wassen beelden"echtpaar werden
door het publiek met veel lachen
beloond. Dit tot grote ergernis van
zijn vriendin Molly de Bruin, een
rol die goed werd gespeeld door
Hennie Rietman. Joke Rossél had
ook een mooie rol als Hetty, de
dochter van de tuinman die het
dienstmeisje speelde. Hoewel Het-
ty afgestudeerd was aan de land-
bouwhogeschool moest ze een
dom en onzeker typetje neerzet-
ten, hetgeen haar goed afging. Ook
zij had menigmaal de lachers op
haar hand. Grimeurs Genie Beren-
pas en In Wuestman hadden ook
het nodige werk verricht om te
zorgen dat de spelers er op en top
uitzagen.

Kortom: dit hechte gezelschap
heeft weer voor twee mooie to-
neelavonden gezorgd in het Lud-
gerusgebouw.



Directeur Henk Riethorst van "Riho- Techniek Vloerverwarming" uit Vorden:

'Als je gezond bent moetje aan de gang blijven'
VTP besluit tot aanleg
nieuwe tennisbanen in 2005

"Ik heb soms wel eens het ge-
voel dat de mensen elkaar maar
wat aanpraten. Hoe slecht het
allemaal gaat en dat soort uit-
spraken", zo zegt Henk Riet-
horst (55) directeur van "Riho-
Techniek Vloerverwarming" het
bedrijf dat zich drie jaren gele-
den op het industrieterrein in
Vorden vestigde. Nog deze week
heeft hij een nieuw personeels-
lid aangenomen en wat zeker zo
belangrijk is, de orderporte-
feuille is niet alleen voor 2004
gevuld, ook voor de komende ja-
ren ziet het er goed uit. De naam
"Riho" is een afkorting van de
naam van Riethorst!

Dezer dagen bestaat het bedrijf 20
jaar. Voor Henk Riethorst ('zeg als-
jeblieft geen directeur, ik ben ge-
woon eigenaar') aanleiding om het
personeel (12 man) en partners een
weekendje Sauerland aan te bie-
den.' Dat hebben ze wel verdiend,
ik heb goed personeel. Wanneer er
in het bedrijf iets aangeschaft moet
worden, bijvoorbeeld een nieuwe
machine, dan zeggen ze wat ze er-
van vinden. Zo hoort het ook, ik
neem weliswaar de eindbeslissing,
maar nooit zonder eerst de mening
van mijn medewerkers gehoord te
hebben', zo zegt Henk Riethorst die
zich zelf een gedreven man noemt
en bovenal een sociaal- voelend ie
mand. Ik denk soms weieens te so-
ciaal', zo zegt hij.

"Lopende" het gesprek kan hij zich
heel erg opwinden over hetgeen
de zwakkeren in de maatschappij
wordt aangedaan. "Ze, ( waarmee
bedoelt de overheid, red.) moet
zich schamen, al die lastenverho-
gingen voor de zwakkeren en zie-
ken. De sociale lasten zijn zo duur
geworden dat soms bij zieken het
"verschonen" een keer moet wor-
den overgeslagen. Te gek voor
woorden", zo zegt Henk Riethorst.

Ook de vele "regeltjes", waarmee
bedrijven in Nederland geconfron-
teerd worden, is hem een doorn in
het oog. Ik zal je eerlijk vertellen
dat ik wel eens heb overwogen om
mijn bedrijf naar Duitsland te ver-
plaatsen. Daar hebben ze namelijk
eerst oog voor het bedrijf, terwijl
ze hier in Nederland eerst de "re-
gels" belangrijk vinden. Maar
goed, Duitsland gaat niet door,
mijn familie voelt er niet zoveel
voor. Kijk eens naar het verdwij-
nen van al die boeren, die vanwege
de regelgeving met hun bedrijf
stoppen. Ik voorspel je, er komt
nog eens een tijd dat je subsidie
krijgt, wanneer je boer wilt wor-
den", zo zegt de directeur van "Ri-
ho". Het personeel noemt hem ge-
woon Henk en spreekt hem even-
min aan met "baas". " Alleen een
hond heeft een baas", zo zegt Riet-
horst.

ROOTS IN DE TUINBOUW
Henk Riethorst was in zijn jeugd
voorbestemd voor een carrière in
de tuinbouw. Zegt hij:" Mijn vader
had een tuinbouwbedrijf in de Ho-
ven bij Zutphen. (Trouwens de he-
le familie was werkzaam in de
tuinbouw). Dus naar de tuinbouw-
school. Diploma behaalt. Ik zeg te-
gen mijn vader "ik ga toch maar
niet in de tuinbouw werken, niets
te verdienen". Pa gaf mij gelijk.

Vervolgens naar de UTS in Apel-
doorn, studie werktuigbouwkun-
de gevolgd. Na de militaire dienst,
ik zat bij de "tankboeren", prach-
tig, werd ik onderhoudsmonteur
bij Veko- Eerbeek, een bedrijf dat
in opdracht van Philips "geheu-
gens" voor de computers maakte.

Vandaar uit naar het verwar-
mingsbedrij f van Koster in Deven-
ter. Daar heb ik veel geleerd. Ech-
ter het bedrijf ging failliet. Samen
met een paar collega's overwogen
een "doorstart" te maken. Toch
maar niet gedaan. Toen de knoop
doorgehakt en besloot ik voor mij-
zelf te beginnen, thuis bij mijn va-
der in een voormalige veeschuur
van 150 vierkante meter.

Doordat ik uit de Koster- periode
het "wereldje" goed kende en daar-
door veel connecties had opge-
bouwd, kreeg ik al gauw diverse
opdrachten zoals onderhouds-
werkzaamheden (centrale verwar-
ming e.d.). Eerst alleen, eenjaar la-
ter kwam Bertus Heuvelink bij mij
in dienst. Bertus werkt nog altijd
bij me. Trouwens diverse perso-
neelsleden hebben eveneens een
jarenlange staat van dienst", zo
zegt hij.

VLOERVERWARMING
Van het één kwam het ander.
Henk Riethorst ging zich toeleg-
gen op vloerverwarming. "De ser-
vice op het gebied van onder-
houdswerkzaamheden heb ik toen
geleidelijk aan afgebouwd en heb-
ben we ons gespecialiseerd op de
productie van de zgn. comfortver-
delers", zo zegt Henk Riethorst die
op gegeven moment met zijn be-
drijf naar Lochem verhuisde.

Na vijfjaar Lochem, was ook daar
uitbreiding een "must"! Ik heb
toen hier en daar rondgekeken zo-
als hier in Vorden. Daar zag ik
stomtoevallig een leegstaand pand
(voormalig pand van Mevo, red.)
Alles wat ik nodig had was aanwe-
zig. Binnen een maand was de ver-
huizing een feit en draaiden we
hier al".

Het bedrijf " Riho- Techniek Vloer-
verwarming" heeft een bestand
van circa 300 klanten, installa-
teurs, adviesburo's . Klanten ver-
spreid over heel Nederland, de Be-

nelux, München en momenteel
bezig om een opdracht uit Minsk (
Wit Rusland) op het gebied van
vloerverwarming in een groot kan-
toren complex, binnen te halen.
Henk Riethorst spreekt in dit ver-
band over een "Thermo- Actieve
Bouwdeel- Systeem", een innova-
tief en technisch uitgekristalli-
seerd concept voor het verwarmen
en koelen van gebouwen.

Met het accent op één systeem
voor verwarming en koeling. Dit
wordt verzorgd door het bij insi-
ders bekende "Tabs- element".

Het feit dat zijn bedrijf nog steeds
in de lift zit, is volgens Riethorst
gemakkelijk te verklaren. "We ver-
staan ons vak, we weten wat vloer-
verwarming in de breedste zin van
het woord inhoudt. Zoals gezegd
vakbekwaam personeel. Allemaal
jongens die willen. Zelfleer ik ook
nog iedere dag. Doe je dat niet,
dan ben je verkeerd bezig. Behalve
hier in Vorden zijn er nog zo'n 20
man die in Nederland voor mij
werken. Voormalige hoofdmon-
teurs die hier zijn opgeleid, die
daarna voor zich zelf zijn begon-
nen en die ik nu "voed" met onze
producten".

Henk Riethorst vindt het heerlijk
om te werken. "Als je gezond blijft,
moet je aan de gang blijven", zo
luidt zijn credo. Nu inmiddels zijn
twee zonen Jurgen ( 29) en Peter
(28) ook in het bedrijf werkzaam
zijn, heeft vader Henk de mogelijk-
heid om zich de komende jaren
wat meer bezig te kunnen houden
met zijn favoriete hobby zeilen en
het rijden op een motorfiets. In-
middels hebben Jurgen en Peter de
groothandel 'Uniwarm' opgericht
( in-: en verkoop van vloerverwar-
mings producten).

We zouden bijna één aspect uit de
dagelijkse werkzaamheden van se-
nior vergeten, namelijk het bedie-
nen van een infrarode camera.
Henk Riethorst: " Je ziet het gebeu-
ren, overal in de bouw worden de
leidingen weggewerkt in de béton-
vloeren, worden zeg maar "wegge
stort"" en dacht ik bij mijzelf "dan
zullen daar in die betonmassa's
ook wel eens lekkages aan de lei-
dingen ontstaan. "Hoe komen we
er achter waar de lekkage zit, waar
is de leiding verstopt. Hoe kunnen
we b.v. wanden plaatsen zonder de
leidingen te beschadigen. En zie,
dan brengt de infrarode camera
uitkomst. Ik kan alles zien en kan
daardoor nuttige adviezen geven",
aldus Henk Riethorst. (Wellicht
een idee voor de Waterleiding-
maatschappij 'Limburg' om Henk
Riethorst met zijn camera in te
huren. Dan kunnen ze daar heel
snel een lekkende waterleiding
opsporen!).

Op maandag 26 januari jl. heeft
de ledenvergadering van tennis-
vereniging VTP plaatsgevonden.
Tijdens deze vergadering is
besloten om de banen die in
1993 zijn aangelegd in 2005 te
vervangen.

VTP heeft 6 kunstgrasbanen, waar-
op het hele jaar door kan worden
gespeeld. De banen zijn nog in re
delijke staat maar gaan nu geleide
lijk aan achteruit en vragen jaar-
lijks om meer onderhoud. Voor re
creatief tennis zijn de banen in
principe nog goed genoeg, maar

met name voor de competitiewed-
strijden en toernooien wordt de
kwaliteit te gering. Op moderne
banen is door veel meer te werken
met kleuren veel duidelijker te
zien of de bal in of uit is. Aanleg
van nieuwe banen is de grootste
kostenpost voor een tennisvereni-
ging als VTP. Met de aanleg van de
banen zullen ook de kappen van
de lichtmasten worden vervangen
door moderne kappen die 30%
meer licht produceren. Er zal een
werkgroep worden gevormd die
de aanleg van de nieuwe banen zal
begeleiden.

Een goed jaar voor VTP
Het jaar 2003 een goed jaar ge-
weest voor VTP. Er zijn diverse
kampioenen geweest en op
toernooien is door de VTP-ers
goed gepresteerd.

Ook financieel is het een goed jaar
geweest, waardoor de contributie
voor het 3de achtereenvolgende
jaar gelijk kon blijven. Dit is mede
te danken aan het feit dat voor het
eerst sinds een aantal jaren het
aantal leden weer is toegenomen.
VTP telde in 2003 gemiddeld 330
leden. Ook is in 2003 het beleids-
plan vastgesteld, waarmee de plan-
nen voor de komende 4 jaar vast-
liggen. Het besluit om nieuwe ba-
nen aan te leggen is hier een voor-
beeld van, naast o.a. meer aan-
dacht voor interne en externe
communicatie, sponsoring en een
verbetering van de aansluiting tus-
sen jeugd en senioren.

Het bestuur is uitgebreid met Car-
men Bruins, die de portefeuille
jeugdzaken zal overnemen van
Martie Dijkman, die zich voortaan
uitsluitend met toernooizaken zal
bezighouden.

Het bestuur bestaat nu verder uit
Rien Wabeke (voorzitter), Janneke
van Til (secretaris), Anouk Peters
(ledenadministratie), Ernst te Vel-
thuis jr.(kantinezaken) en Bart
Masselink (penningmeester).

Bart heeft te kennen gegeven dat
hij zijn functie binnenkort helaas
moet neerleggen.

Wilma Korenblik heeft 3 jaar met
groot enthousiasme de ledenadmi-
nistratie gedaan, maar heeft zich
niet herkiesbaar gesteld en werd
tijdens de vergadering uitgebreid
bedankt.

Vrouwenraad Vorden
De Vrouwenraad en de afdeling
Vorden van Amnesty Interna-
tional organiseren op de Inter-
nationale Vrouwendag (maandag
8 maart 2004) een zgn. 'inloop
middag en avond'.

Dit onder het thema " Wat doet de
Vordense vrouw in haar vrije tijd".
Er zijn heel dingen waar vrouwen
zich mee bezighouden zoals bij-
voorbeeld boetseren, tekenen,
schilderen, fotograferen, potten
bakken, bloemschikken, muziek
maken, bridgen, kaarten, lezen,

reizen, hoeden maken noem maar
op.

De oproep van de Vrouwenraad en
Amnesty is, willen vrouwen iets
van hun vrijetijdsbesteding laten
zien, zodat ook andere vrouwen
van hun hobbies kunnen genieten
dan kan dat op deze maandagmid-
dag 8 maart in het Dorpscentrum.
Voor inlichtingen en opgave (tot
18 februari aanstaande) kan men
bellen met mevrouw G. Velhorst-
Soek telf. (0575) 55 16 88 of per
email a.velhorst@planet.nl

Thijs van Amerongen
tijdens WK op achtste plaats
De voorspelling van Thijs van
Amerongen aan de vooravond
van de WK dat de Belg Niels
Albert de grootste kanshebber
was om bij de junioren wereld-
kampioen veldrijden te worden,
is uitgekomen.

De Belg sleepte in het Franse Pont-
Chateau inderdaad deze titel in de
wacht. Voor Thijs verliep de wed-
strijd anders dan hij zich vooraf
had voorgesteld. Hij kwam in de
eerste ronde twee keer ten val,

waardoor hij terug zakte naar de
25e plaats.

De Vordenaar begon toen aan een
geweldige inhaalrace en passeerde
hij vele coureurs. Thijs belandde
achter de kopgroep van vier ren-
ners in een achtervolgend groepje
van eveneens vier coureurs. Helaas
voor Thijs, opnieuw sloeg het
noodlot toe en kreeg hij een lekke
band waardoor hij uiteindelijk als
achtste finishte. In 'Contact' van
volgende week meer daarover.

Huldigingen feestavond
'De Graafschaprijders'
Auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" houdt op zater-
dag avond 7 februari in zaal "De
Herberg" haar jaarlijkse feest-
avond.

Hoogtepunt van de avond is onge
twijfeld de bekendmaking van de
sportman/ sportvrouw van het
jaar. Ook bij de jeugd zal de sport-

man/sportvrouw bekend gemaakt
worden. Daarnaast zullen er deze
avond diverse kampioenen gehul-
digd worden zoals bijvoorbeeld de
landskampioenen, clubkampioe
nen en de winnaar van de 'Delden-
trofee' en de 'Schoenakerrittentro-
fee' en de 'Schoenakertoertrofee'.
De band 'Real Time' zorgt voor de
muzikale klanken.



Songfestival uitgebreid met Grote Prijs van Vorden: 't Beeckland heeft
Ook bandjes gaan de strijd aan Open Huis op 7 februari

De muzikanten van Kas Bendjen en eigenaar Klaas Bakker brengen alvast een toost uit op de komende zomerfeesten

De Vordense dialectgroep Kas
Bendjen heeft de smaak te pak-
ken. Na het geweldige succes

^ van het Vordens Songfestival
vorig jaar wordt er dit jaar tij-
dens de Zomerfeesten een extra
avond aan vastgeplakt waar
ook plaatselijke bands onder de
titel 'De grote prijs van Vorden'
met elkaar de strijd aangaan.

Het is ruim een halfjaar geleden
maar de leden van Kas Bendjen kij-
ken altijd nog met veel ongeloof
terug op het succes van de eerste
aflevering van het Vordens Song-
festival. "We hebben echt ontzet-
tend veel reacties gehad. En alleen
maar positief. Iedereen vond het
geweldig", zegt zanger en boeg-
beeld Hans Krabbenborg. "Een
tweede editie van het Vordens
Songfestival is dan ook een logisch
gevolg."

Deze sportieve competitiestrijd zal
plaatsvinden op 24 juli, de zater-
dagavond van de zomerfeesten.

De ingrediënten voor dit festival
zullen hetzelfde zijn als vorig jaar.
Iedereen in het dorp kan zich op-
geven en na de nodige repetities
zullen de leden van Kas Bendjen
de plaatselijke zangtalenten op die
avond muzikaal begeleiden.

Evenals vorig jaar zal het spektakel
weer plaatsvinden in een grote
tent op de parkeerplaats van Hotel
Bakker die samen met Kas Bend-
jen wederom de initiatiefnemer is.
"Het songfestival is met name be-
doeld voor nieuwe aanwas", zegt
Hans Krabbenborg.

"Natuurlijk kunnen ook de deelne-
mers van vorig jaar zich weer op-
geven maar onze voorkeur gaat uit
naar nieuwe talenten."

GROTE PRIJS
Ook plaatselijke bands krijgen tij-
dens de zomerfeesten een kans om
zich aan een groot publiek te pre
senteren. Op vrijdagavond 23 juli
zal er onder het mom van 'De gro-

te prijs van Vorden' een bandjes-
festival worden gehouden waar
maximaal zes bands uit Vorden en
omgeving met elkaar de strijd aan-
gaan. "Dat idee is eigenlijk gebo-
ren doordat er op de vrijdagavond
nog niets werd georganiseerd in
de tent van Hotel Bakker. We kon-
den er dus heel makkelijk een
avond aan vastplakken. Verder is
het zo dat er op het ogenblik ont-
zettend veel beginnende bandjes
in het dorp zijn." Als klap op de
vuurpijl biedt Kas Bendjen de win-
naar van 'De grote prijs van Vor-
den' aan om op te treden in het
voorprogramma van hun eigen Ba-
byBiggenMealBal op vrijdag 13 au-
gustus in Kranenburg.

Deelnemers voor zowel het Vor-
dens Songfestival als 'De grote
prijs van Vorden' kunnen zich op-
geven via (0575) 55 63 20.

Voor meer informatie zie ook
www.kasbendjen.com of de adver-
tentie elders in dit blad.

Naar 't Beeckland gaan is niet
alleen leren uit boeken of de
hele dag luisteren naar wat de
docenten zeggen. Je leert ook
door dingen uit te proberen.

Leerlingen uit groep 8 van de basis-
school kunnen dit a.s. zaterdag
ontdekken tijdens het Open Huis
van Ulenhofcollege, locatie 't Beeck-
land in Vorden. De beide gebouwen
(het Hoge en de Nieuwstad) zijn
open.

Zo krijg je opdrachten in het win-
kellokaal, zodat je op school al
kunt leren hoe het later echt in de
winkel gaat. Je leert hoe je met
klanten om moet gaan. Er komt
heel wat kijken bij het werken in
bijvoorbeeld een modewinkel.
Klanten willen netjes behandeld
worden, je moet kijken of iets past,
of de kleuren van kledingsstukken
bij elkaar horen en nog veel meer.
Je krijgt les in de praktijklokalen
van de agrarische afdeling.

In de stallen hebben we konijnen
en kippen. In de wei lopen scha-
pen. Er staat een kas waarin je
leert planten te kweken. Er is een
tuin, die aangelegd en onderhou-
den moet worden. Bij de agrari-
sche afdeling leer je ook veel over
techniek, want je moet later je ei-
gen landbouwspullen kunnen on-
derhouden. Trouwens wist je, dat
je bij 't Beeckland ook je trekkerrij-
bewijs kunt halen? En, als je koei-
en moet melken, kan dat zonder
diploma?

Wellicht ben je eens in een zieken-
huis of een verzorgingstehuis ge-
weest. Mensen die ziek zijn of ou-
der worden, moeten door anderen
verzorgd worden. Dat moetje leren.

Leren met mensen omgaan en
ook leren hoe je iemand moet ver-
schonen. Of leren hoe je mensen
die heel de dag niets te doen heb-
ben in bed toch kunt bezig hou-
den.

Heb je wel eens gezien wat voor
een grote keuken ze in een zieken-
huis of in een verzorgingstehuis
hebben? In zo'n keuken leer je ko-
ken bij 't Beeckland! Natuurlijk

moet je ook voor kleine huishou-
dens kunnen koken, dus we heb-
ben twee soorten keukens: een
voor de grootkeuken en een voor
het gewone huishouden.

Leren met je hoofd wil zeggen, dat
je les krijgt in vakken als Neder-
lands, Engels, wiskunde aardrijks-
kunde of geschiedenis.

Leren met je handen wil zeggen,
datje les krijgt in vakken als tech-
niek, informatica, handvaardigheid,
verzorging, muziek en tekenen.

Vakken als handvaardigheid, mu-
ziek en tekenen heb je al op de ba-
sisschool gehad. Maar een vak als
verzorging of techniek is nieuw.

Bij die vakken leer je dingen zelf
op te lossen. Heb je een lekke fiets-
band dan kan je je vader, moeder,
opa of de buurman vragen het
voor je op te lossen. Het is natuur-
lijk veel leuker als je dat zelf doet.
En als je wat ouder wordt is het
handig als je in staat bent je eigen
maaltijd te koken.

Maar niet alleen bij de hierboven
genoemde vakken leer je met je
handen, er zijn ook vakken die je
later nodig hebt voor je beroep.
Werken in de winkel, op een boer-
derij, in de groenvoorziening of in
de verzorging betekent je handen
uit de mouwen steken!

't Beeckland leidt op voor 3 vmbo-
niveaus: de basisberoepsgerichte
leerweg, de kaderberoepsgerichte
leerweg en de gemengde leerweg
(vroeger MAVO).

Naast leren met je handen en uit
boeken leer je ook nog andere
dingen op school, bijvoorbeeld to-
neelspelen. Tijdens het Open Huis
krijg je daar ook voorbeelden van
te zien.

We zouden in dit artikeltje nog
meer voorbeelden kunnen noemen
hoe je kunt leren met je handen.
Dat doen we niet, want we denken
dat het veel leuker is als je bij ons
op school komt kijken hoe je met
je handen kunt leren. Dat kan op
7 februari.

Gedichten op landelijke
gedichtendag bij PCOB
afdeling Vorden

Anbo actueel

De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag haar Jaar-
vergadering in het Stamperrje.
Johan Bobbink kon als voorzit-
ter een groot aantal leden en
belangstellenden welkom he-
ten. Hij wekte de leden op om
mee te helpen de PCOB afdeling
groter en sterker te maken.

Het jaarverslag van de secretaris
getuigde van een actieve PCOB-af-
deling, met name de middagbij-
eenkomsten trekken een goede be-
langstelling.

Dank zij een aanwas van 8 nieuwe
leden bedraagt het ledental nu 90
leden. Door overlijden en vertrek
is ook het aantal leden gedaald.

Het jaarverslag van de penning-
meester gaf ditmaal een zonnig
beeld te zien, NL. een klein over-
schot in 2003 en een klein nadelig
saldo voor de begroting van 2004.

Hierna werd de start gegeven voor
de ledenwerfcampagne om het
aantal leden omhoog te brengen,
waardoor de lasten over een groter
aantal schouders worden verdeeld

en een meer levenskrachtige afde-
ling ontstaat. Het bestuur heeft ca.
80 adressen verzameld. Tijdens de
vergadering gaven zich enkele Ie
den op om met de eerste tranche
te helpen.

Na de pauze was het woord aan 2
damesleden, NL. mevr. B. Bosman
en J. Groen, die op een professione-
le wijze gedichten en rijmen naar
voren brachten. Mevrouw Bosman
bracht gedichten ten gehore over
de dominee, de eerste kerkgang en
de kus en de 4 jaargetijden.

Mevrouw Groen had eigenge-
maakte gedichten over de ouders
van een voetbalelftal in Amster-
dam, de vrouw zonder beroep en
de aubade aan Holland. Dit optre-
den viel bij het publiek zeer in de
smaak.

Daaraan was het tijd voor een hap-
je en een drankje , als jubileum-
presentje van het Dorpscentrum,.
Hierna volgde een goed verzorgde
koffie tafel, waaraan door ca.50
personen werd deelgenomen. Al
met al was het een zeer geslaagde
j aarvergadering.

Mesologie brug tussen
reguliere en alternatieve
gezondheidszorg
Vrijdag 6 februari a.s. vertelt
dorpsgenoot, mevrouw Marga
Tump in het Dorpscentrum,
zaal 't Stampertje, over plaats
en betekenis van mesologie in
de gezondheidszorg. Mevrouw
Tump is mesoloog en heeft
hiervoor een 5-jarige deeltijd-
opleiding op HBO-plus niveau
gevolgd. De mesoloog is een be-
schermd beroep, voert volgens
richtlijnen praktijk uit en is
verplicht zich regelmatig bij te
scholen.

De mesoloog onderzoekt welke
orgaansystemen niet goed functio-
neren. Hiertoe wordt gebruik ge-
maakt van E.F.D. (Electro Fysiologi-
sche Diagnostiek) en onderzoeks-
methoden uit de reguliere genees-
kunde, de Traditionele Chinese
Geneeskunde, de Ayur Veda, de
homeopathie en de psychologie.
Mevrouw Tump bespreekt onder
andere de effecten die toepassing
van mesologie kan hebben bij
het optreden van bv. de volgen-
de verschijnselen: vermoeidheids-
klachten; spijsverteringsstoornissen;

gewrichtsklachten (rheuma, rug-
klachten); huidproblemen; asthma,
bronchitis en andere longproblemen;
menstruatiestoornissen; hoofdpijn
en migraine; k.n.o.-problematiek.

Het bestuur van de ANBO-afdeling
Vorden nodigt bij deze belang-
stellende 50-plussers uit om de
uiteenzetting over mesologie, en de
ervaringen ermee in de praktijk,
te beluisteren. Goedkope rijbewijs-
keuring 70-plussers

De ANBO-afdeling Vorden organi-
seert volgende maand wederom
een goedkope medische keuring
in het Woon- en zorgcentrum 'De
Wehme'. Het keuringstarief be-
draagt 25,- euro.

Voor vernieuwing van het rijbe-
wijs is het van belang om tijdig
stappen te ondernemen. Voor na-
dere informatie en aanmelden
kunt u dagelijks tussen 10.00 en
17.00 uur terecht bij het secretari-
aat van de ANBO-afdeling Vorden
(tel. 55 20 03). Let op nadere aan-
kondigingen in Contact.

Bridgeclub Vorden
A groep:
1. De heren Meijers en Dekker met
65%; 2. Het echtpaar Wullink met
57,1%; 3/4.De dames Walter Kilian
en van Gastel met 51,7%; 3/4. De
heren Weijers en Thalen met
51,7%.

B groep:
1. De dames de Bruin en Lamers
met 69,8%; 2. De heer Groot Bra-
mel en mevr. de Vries 63,5%; 3.
Het echtpaar Koekkoek met 61,8%.

BZR Vorden
Groep: A
l Mw. D. Hoftijzer/Mw. K. Vrug-
gink 64,58%; 2 Mw. N. Hendriks/
Dhr. G.G. Bergman 63,54%; 3 Dhr.
J.W. Costermans/Dhr. H. Enthoven
56,25%; 4 Mw. L. Polstra/Dhr. S. Pol-
stra 55,21%; 5 Mw. E.M. Collen-
teur/Dhr. HAP. Collenteur 53,65%;
6 Mw. R. den Ambtman/Mw. R.
Thalen 48,96%; 7 Mw. A. Simonis/
Mw. R. Webbink 43,23%.

Groep: B
l Mw. A. Jansen Vreling/Dhr. W.
Jansen Vreling 61,46%; 2 Mw I.H.M.
Fuhri Snethlage/Dhr. G.H. Fuhri
Snethlage 59,79%; 3 Mw. T. Hooy-
veld/Mw. J. Machiels 58,75%; 4 Dhr.
G. Güle/Dhr. B. Kloosterman 54,79%;
5 Mw. M.H. Scholten/Mw. R. Wae-
nink 54,79%; 6 Dhr. H.E. Wechge-
laer/Mw. G. Kriek 49,38%; 7 Mw.
M. Koekkoek/Dhr. P. den Ambtman
47,08%.



OPEN DAGEN
ter gelegenheid van ons NIEUWE PAND.

Na vele moeizame jaren is het dan toch zo ver.
Wij hebben onze plek gevonden in Hengelo (G/d) aan de
Zelhemseweg. Wij nodigen u uit om in ons nieuwe pand,

onder het genot van een hapje en een drankje,
een kijkje te komen nemen op:

Donderdas 5 februari van

6 februari van

7 februari van

H. Arends
l a n d b o u w m e c h a n i s a t i e b e d r i j f

15.00 tot 22.00 uurmmm^m
10.00 tot 22.00 uur

•••••10.00 tot 17.00 uur
•UMI

B.V. Landbouw-
mechanisatiebedrijf
H. Arends
Zelhemseweg 22a
7255 PT Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)441688
Fax. (0575)441529

IPRUIMIH
••• itm

E5EH
SCHOE:NMODE

Beatrixplein 6,7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4,7251 BB Voeden

www.Giesen.Shoes.nl 0 Giesen@Shoes.nl

Periodiek onderhoud
computernetwerken

Weevers Net

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

Lever nu uw oude pan in en ont-
vang tot 20 euro inruilkorting bij
aankoop van een nieuwe BK pan!

Deze BK pannen inruilactie geldt alleen in
de maand februari 2004! Vraag naar de ac
voorwaarden of kijk op www.bk.nl

Jansen-SmidWARENHUIS
Centrum Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
Bedrijventerrein Winkelskamp
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak in verf, behang,
gordijnstof, vloerbedekking en raamdecoratie.



Informatie over Certified PDF
bij drukkerij Weevers

Het PDF- bestandsformaat
wordt steeds meer beschouwd
als het standaardformaat bij de
aanmaak van grafische bestan-
den die voor het maken van
drukwerk gebruikt worden.

Om degenen die gebruik maken
van opmaakprogramma's, zoals
grafische ontwerpers en DTP-ers,
van de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van PDF bestanden
op de hoogte te brengen zijn door
drukkerij Weevers een tweetal in-
formatieavonden georganiseerd
waarvan de eerste plaatsvond op
29 januari.

Dat deze materie actueel is en er
behoefte is aan enige uitleg hier-

omtrent bleek wel uit het grote
aantal aanmeldingen dat drukke
rij Weevers mocht ontvangen. Een
goep van 20 personen kreeg op de
ze eerste avond uitleg over pro-
gramma's als "Instant PDF" en

"PitStop Professional". Dit werd
verzorgd door Jeroen Branders van
het Belgische bedrijf Enfocus,
waarna de deelnemers zelf in de
praktijk op een aantal Mac werk-
stations hun bevindingen in de
praktijk konden testen en met vra-
gen en problemen ook terecht
konden bij de PDF specialisten van
drukkerij Weevers.

De zeer geslaagde avond, waarbij
de deelnemers ook in de gelegen-
heid werden gesteld om de gehele
drukkerij te bezichtigen en kennis
te nemen van de diensten van
WeeversNet, zal zeker een vervolg
krijgen want de grafische ontwik-
kelingen staan nu eenmaal niet
stil.

Opbrengst rommelmarkt
voor Chinees kindertehuis
De opbrengst van de eerste
rommelmarkt die Bert (40) en
Monique (36) Fokkink zaterdag
op het erf en de deel van boer-
derij Baank aan de Wiersser-
broekweg organiseerde wordt
in zijn geheel geschonken aan
een kindertehuis in China.

Bert en Monique Fokkink zullen
persoonlijk de opbrengst overhan-
digen aan het kindertehuis in Chi-
na. De stichting World Servants
verkocht tijdens de rommelmarkt
eigen gebakken wafels, cake's en
koeken.

De opbrengst daarvan wordt ge
schonken aan kinderen uit de Do-
minicaanse Republiek.

Antiek-
vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink in Vorden is
zondag 8 februari van 10-16 uur
het toneel van een grote, gezelli-
ge antiek-vlooienmarkt. Het
adres is Het Jebbink 13. Bezoe
kers hebben de keuze uit een
uitgebreide collectie tweede
hands goederen variërend van
boeken tot speelgoed en huis-
houdelijke artikelen. Ook diver-
se antieke artikelen uit groot-
moeders tijd worden aangebo-
den. Tijdens de vlooienmarkt is
de kantine geopend en parkeren
is gratis. Voor inlichtingen kan
de organisatie worden gebeld,
zie voor telefoonnummer de ad-
vertentie elders in dit blad.

Hé verplegende...
Zin in een werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem helpen om
6750 langdurig zieken en (zwaar)
lichamelijk gehandicapten een
onvergetelijke vakantie te bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons enthousiaste
en supergemotiveerde team van

7000 vrijwilligers, waaronder een groot
aantal verpleegkundigen en ziekenver-
zorgenden. Het kost je een weekje
van je vrije tijd, maar je krijgt er N ̂ *
dan ook heel wat voor terug.

©

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

lde Zonnebloem
Postbus 2 100, 4800 CC Breda Postbank 1 O 98 510
E-mail info@zonnebloem.nl Internet www.zonnebi-

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

www.zonnebloem.nl

Karakteristiek pand in Hummelo

Zonweringspecialist E & S
verhuist
E & S uit Drempt is per 3 novem-
ber jL verhuist naar een nieuwe
en fraaie locatie. De voormalige
horecagelegenheid De Tolbrug
is het nieuwe onderkomen van
de /onweringspiciaalzaak.

Het gunstig gelegen pand heeft
een complete metamorfose onder-
gaan terwijl de karakteristieke
punten bewaard zijn gebleven.
Met recht kan gesproken worden
over een sfeervolle showroom
waarin de vele producten van
binnen- en buitenzonwering uit-
stekend tot hun recht komen.

Zonweringspeciaalzaak E & S heeft
haar naam en reputatie hoog te
houden. E & S staat voor Evert
Eenink en Sandra Naves. Twee ge-
dreven en deskundige mensen die
samen ongeveer 7 jaar geleden
startten in Vierakker. Evert: 'Kwa-

liteit, goed advies en het nakomen
van afspraken, daar draait het om.
Dat is onze stellige mening. Zor-
gen dat wat je aflevert goed is. En
is er iets, dan winden we er geen
doekjes om. 'Zo runnen we onze
zaak'. De praktijk wijst uit dat de
ingeslagen weg en werkwijze
werkt, getuige ook de verhuizing
naar een groter en beter gelegen
pand. E & S is uitgegroeid naar dé
speciaalzaak in de regio voor alle
soorten buitenzonwering, markie-
zen, binnenzonwering, garagedeu-
ren en zelfs buitenjaloezieën.

E & S is dealer van alle gerenom-
meerde merken zoals Luxaflex,
Verano, Mado, Hörmann Garage
deuren en het merk op het gebied
van motoren en besturingen Som-
fy. Bezoek geheel vrijblijvend de
nieuwe showroom, op de Torenal-
lee 8, 6999 DD te Hummelo.

Kasteel Achterhoek
uitgeroepen tot mooiste
stand
Op de vakantie- en caravan-
beurs CARAVANA te Zuidlaren
is de gezamenlijke stand van
het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme en camping- en hotel-
ondernemers door een vakjury
van de Prins Bernard Hoeve uit-
geroepen tot de mooiste en
meest aansprekende stand van
de beurs.

Marit Prinsen van camping 'De
Twee Bruggen' te Winterswijk
mocht namens het ABT en de
samenwerkende campingonder-
nemers en Golden Tulip Hotels
een oorkonde vergezeld van een
fikse bos bloemen en een grote fe

licitatietaart in ontvangst nemen.
Van Huls tij n, directeur van het
Achterhoeks Bureau voor Toe
risme is blij met deze uitverkie
zing. Nog tevredener is hij met de
blijken van waardering van het pu-
bliek en met name het grote aan-
tal bezoekers dat het Achterhoek-
se Kasteel bezoekt om over de
vakantiemogelijkheden geïnfor-
meerd te worden. Ook op de vorige
week gehouden vakantiebeurs te
Utrecht kon het Achterhoekse
Kasteel op zeer veel waardering
van de bezoekers en collega expo-
santen rekenen. Nog nooit eerder
ontving de Achterhoek zoveel be
langstellenden in zijn stand.

Kairos organiseert
"Er is meer..."
Op dinsdag 17 februari a.s. or-
ganiseert Kairos een open spiri-
tuele avond bij Pillen 't Zwaan-
tje in het Zwanewiek, Zieuwent-
seweg l in Lichtenvoorde.

Op deze avond komt Hans Vrieze
en hij doet waarnemingen aan de
hand van uw voornaam. Alle waar-
nemingen worden op een cassette
bandje opgenomen en kunt u na
afloop kopen om het thuis nog

eens rustig te beluisteren. U kunt
vooraf en in de pauze kennisma-
ken met Annelies Krabbenborg -
Magnetiseren, Mirande Overmaat
- Reiki, Rob Vos - Tarot, Sjany de
Graaf - Gestalttherapie en APS
Pijnbestrijdingtherapie en Alian-
ne Koning - Kristaltherapie. Er
moet entree betaald worden. Voor
meer informatie Nardie Krabben-
borg, zie de advertentie elders in
dit blad.

Data 'Drie landen cup'
seizoen 2004 bekend
Na een succesvol verlopen eerste
jaar wil de HAMOVE samen met
de motorrace organisatoren uit
Oostende en Frohburg wederom
een 'drie landen cup' organiseren.

De HAMOVE heeft al verschillende
toppers uit de Supersport en de
Superstock klasse gepolst. Zij wa-
ren allen erg enthousiast, mits het
niet samen zou vallen met een
ONK. Bij de Belgische organisator
hebben zich al 17 coureurs, waar-
onder vele toppers, aangemeld die
alle wedstrijden om de 'drie lan-
den cup' willen rijden. Dat belooft
veel spanning voor de drie wed-
strijden.

De data voor de 'drie landen cup'
zijn: 2 mei Hengelo Gld, 6 juni
Oostende en 5 september Frohburg.

Een bijkomend voordeel van de
'3 landen cup' is dat door de
samenwerking met Oostende en
Frohburg meer buitenlandse cou-
reurs meekomen met coureurs die
meerijden met de '3 landen cup'.
Niet alleen de '3 landen cup' maar
ook de andere ONK (Open Neder-
lands Kampioenschap) klassen
krijgen hierdoor een internatio-
naal karakter. De HAMOVE wil het
publiek nog iets speciaals bieden.
Dat zal gebeuren in de vorm van
een demonstratie van o.a. een aan-
tal Parijs-Dakar deelnemers. Meer
informatie hierover volgt

Op l en 2 mei staan de volgende
klassen aan de start in Hengelo
Gld: 125 cc, 250 cc, Supersport 600,
Superstock, Supermono, classics
en '3 landen cup'.



TEGELS..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

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.

VORDENS
MANNENKOOR

met medewerking van

Vocal Group Eigenwijs uit Lochem
en

Jachthoornblazers V.I.VAT. uit Lochem
Zondag 8 februari 2004 om 14.30 uur

Christus Koningkerk te Vorden.
Toegang gratis.

FINALE
OPRUIMING

DE LAATSTE
WINTERCOLLECTIES

MET ZEER HOGE

KORTINGEN

USENDVE

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden • Tel. (0575) 55 13 81

Na ruim eenjaar geleden te nebben besloten net schildersbedrijf te verplaatsen naar het
bedrijventerrein, Is het nu zover om u met trots ons nieuwe pand te tonen.

Wij nodigen u van harte uit voor een

OPEN HUI5
op vrijdag & februari a.e. van 15.30 tot 16.30 uur.

Tevens wordt op deze dag het bedrijf officieel overgedragen aan Dick & Marlies nadat
Johan & Ali er 50 jaar al hun kracht en energie In hebben gestoken.

Graag tot zlensl

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10
7251 KX Vorden
Tel. (0575)551567
Fax (0575) 55 35 67
E-mail info@boerstoel.nl
Website www.boerstoel.nl

Een nieuw plafond in 1 dag!^^MH^H^^^HI ^y

£
'43

Zonder hak- en breekwerk
terwijl de.meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafondsrfisde Timmerije

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)

bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
n (0544) 37 70 08

BORCULO
» (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

lïï&ddens

Meddens Diagnostics BV, is een klein bedrijf
(10 medewerkers) dat is gevestigd in Vor-
den.

Wij produceren, verkopen en ontwikkelen
diagnostica op het gebied van infecties.
De technologie is voornamelijk ELISA
(indirect, sandwich, inhibitie, antibody
capture).
Wij zijn ISO 9001/EN 46001 gecertificeerd.
Wij zijn internationaal actief met een
groeiende wereldwijde afzet.

Belangstelling:
Je kunt telefonisch reageren en vragen naar
Marleen Geerken
('sochtends tussen 9.00-11.30 uur).
Tel.: (0575) 56 42 41

Ons adres is:
Meddens Diagnostics BV
Het Jebbink 15
7251 BJ VORDEN

Zie ook onze web-site: www.meddensdiag.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt n<

Meddens Diagnostics BV zoekt een:

medewerker m/v
(16 uur per week flexibel)

Functieomschrijving:
• Inpakwerkzaamheden
• Uitvulwerkzaamheden
• Assistentie verlenen bij productieprocessen

Wij vragen:
• Zeer nauwkeurig kunnen werken
• Werken in teamverband
• Kennis van MS Office en Windows
• Kennis van de Engelse taal
• Flexibele werkinstelling

Ons voorstel:
We bieden je een uitdagende functie in een
kleine organisatie met een informele werk-
sfeer, waar zelfstandigheid en professiona-
liteit hoog in het vaandel staan.
De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Lever nu uw oude pan in en ont-
vang tot 20 euro inruilkorting bij
aankoop van een nieuwe BK pan!
Deze BK pannen inruilactie geldt alleen in
de maand februari 2004! Vraag naar de actie-
voorwaarden of kijk op www.bk.nl

SPEELGOED
HUISHOUD- EN SUETERS
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189



Lustrumviering pannenkoeken-
restaurant "Kranenburg"

Jeanet en Eric Kemperman.

"Een smaakvolle pannenkoek
moet in elk geval niet vet zijn.
Het beslag is het geheim. Ui-
teraard van groot belang dat de
pannenkoek voldoende ingre-
diënten bevat", zo zegt Eric
Kemperman. "En met voldoen-
de ingrediënten wordt bedoeld
dat (bijvoorbeeld bij een spek-
pannenkoek) je niet van het ene
spek naar het andere spek moet
fietsen", zo vult echtgenote Jea-
net Kemperman (meisjesnaam
Nekkers) gekscherend aan. En
het echtpaar kan het weten. In
de vijfjaar dat ze samen het
pannenkoekenrestaurant "Kra-
nenburg" runnen heeft Eric er
duizenden gebakken en even
zoveel heeft Jeanet er aan de
klanten geserveerd.

Eric wijst erop dat ook de pannen-
koekenpan van groot belang is bij
de bereiding van het typisch hol-
landse product. "Wij hebben hier

* twaalf pannen die speciaal in Ar-
cen (Limburg), waar ik overigens
het vak heb geleerd, voor de pan-
nenkoek zijn ontworpen. Het echt-
paar Kemperman kan met heel
veel passie over hun "product" ver-
tellen. Sinds Eric en Jeanet elkaar
bij een zelfde werkgever (hotel)
hebben leren kennen en vervol-
gens zijn getrouwd, speelden ze al
gelijk met het idee om ooit nog
eens samen een pannenkoeken-
restaurant te beginnen.

* Jeanet Kemperman was na haar
toeristische opleiding onder meer
als receptioniste bij hotels in
Nederland en ook nog een poos bij
een hotel in Zwitserland werk-
zaam. Ook werkte zij een aantal ja-
ren als secretaresse bij een land-
bouw mechanisatiebedrijf. Tijdens
vakantiewerk in Arcen ( hetzelfde
hotel waar Eric werkzaam was)
leerde ook Jeanet daar het bakken
van pannenkoeken. Eric was voor-
heen niet alleen kelner in de hore-
ca, maar maakte zich tevens ver-

»* dienstelij k als organisator van
feesten en partijen. Jeanet: " Een
jaar of zes geleden zei pa tegen mij
"als jullie nog eens samen een pan-
nenkoekenrestaurant willen be-
ginnen, moet je het nu doen. Ma
en ik zijn nu nog gezond en kun-
nen jullie dan mooi helpen.

Wij volgden het advies op en gin-
gen "rondkijken". Op gegeven mo-
ment zagen we dat dit restaurant
te koop was", zo zegt ze. "We

schrokken eerst wel, want het was
hier, om het maar zachtjes uit te
drukken één grote bende, kom-
pleet verwaarloosd. Wel een pand
met veel ruimte en dat sprak ons
wel meteen aan. Samen en met
wat handige mensen om ons heen,
hebben we van binnen als geschil-
derd, behangen e.d. Verbouwen
hoefde gelukkig niet, alleen wat
interne aanpassingen", zo vult Er-
ic Kemperman aan. De offciële
opening vond plaats in april 1999.

VERTROUWEN WINNEN
Direct na de opening moest er kei-
hard gewerkt worden om de klan-
dizie terug te krijgen. Eric: "Je
weet hoe dat werkt, het restaurant
was voorheen verwaarloosd, de
loop was er uit en dan moet je
eerst het vertrouwen van de men-
sen zien te winnen. Hier in de
Achterhoek kijkt men terecht
eerst de kat uit de boom". Het
duurde niet lang of het publiek
wist de weg naar het pannenkoe-
kenrestaurant te vinden. De Kra-
nenburgers, toch nieuwsgierig,
kwamen een pannenkoek eten!

Die tendens zette zich voort en an-
no 2004 hebben Eric en Jeanet, zo-
als zij zelf aangeven, veel vaste
klanten in een straal van circa 20
kilometer en in de zomermaan-
den bovendien veel passanten.
Vanwaar dit succes? Jeanet, zon-
der blikken of blozen " Omdat wij
de lekkerste pannenkoek hebben!
Wat natuurlijk meespeelt is de
mentaliteit van de mensen hier.
Wanneer je een goed product Ie
vert en de klanten worden goed
behandeld, dan komen ze weer
terug. We hebben een breed pu-
bliek van zegmaar één tot tachtig
jaar en ouder".

In het pannenkoekenrestaurant
Kranenburg staan 50 verschillende
soorten pannenkoeken op de me-
nukaart. De favoriete pannenkoek
volgens Eric en Jeanet de "boeren-
pannenkoek". Echter diverse klan-
ten willen steeds iets "nieuws" pro-
beren. Eric: " De mogelijkheden
zijn legio. Toen de euro zijn intre-
de deed hadden we elke maand uit
één van de EU lidstaten een pan-
nenkoek op de menukaart. Een
Duitse, Franse, Ierse, noem maar
op en daarnaast nog vele andere
soorten. Zelf vind ik de Indische
pannenkoek lekker, Jeanet prefe-
reert de "Italiaanse".

Trouwens iedere zondag is het in
het gezin Kemperman "pannen-
koekendag". Jeanet: "Dan eten wij
als gezin (met Joris van 6 en Sanne
van 4) altijd pannenkoeken. Oma
Nekkers (de moeder van Jeanet) is
dan meestal ook van de partij.
Toen haar dochter en schoonzoon
het restaurant op de Kranenburg
begonnen, hielpen oma Nekkers
en haar man, zoals beloofd, mee in
de zaak. Helaas overleed opa Nek-
kers twee jaar geleden. "Ik help
nog altijd mee hoor, in de keuken,
oppassen op de kleinkinderen en
wat er maar te doen is", zo zegt
oma Nekkers die zich nog goed de
tijd kan herinneren dat haar eigen
oma spekpannenkoeken bakte.
"Een pannenkoek met spek vind ik
nog steeds lekker", zo zegt ze.

AANVAARDBARE PRIJZEN
Dat een pannenkoekenrestaurant
tegenwoordig "in" is, heeft vol-
gens Jeanet en Eric ook te maken
met de economische situatie van
deze tijd. Jeanet: "Niet iedereen
kan zich veroorloven om uit eten
te gaan. Een pannenkoekenrestau-
rant is "laagdrempelig" en prijs-
technisch goed. Ook dat speelt een
rol". "Bij ons krijgen ze een goede
pannenkoek voor een aanvaardba-
re prijs", zo vult Eric aan. En over
prijzen gesproken, ter gelegenheid
van het eerste lustrum worden het
gehele jaar door acties gehouden
met bepaalde pannenkoeken in de
prijsklasse van vijf en zes euro.
"Ons jubileum vertaalt zich in ge-
reduceerde prijzen", zo zegt het
echtpaar Kemperman.

Het pannenkoekenrestaurant
"Kranenburg" biedt plaats aan
honderd personen. In de zomer-
maanden (drukste periode) kun-
nen bovendien nog 60 personen
op het terras terecht. Verder is er
nog een zaal (achter het toneel) dat
plaats biedt aan 150 personen. Een
zaal geschikt voor bruiloften, par-
tijen en toneel. Ook kan men er
voor allerhand buffetten terecht.
In verband met de gemeentelijke
herindeling zetten Eric en Jeanet
in de loop van 2004 een nieuwe
pannenkoek op de menukaart na-
melijk de "Bronckhorster". Vol-
gens het echtpaar wordt dat een
buitengewoon heerlijke pannen-
koek. Wij zijn benieuwd welke in-
grediënten uit Vorden, Hengelo,
Steenderen, Zelhem en Hummelo/
Keppel in het beslag te vinden
zijn!!

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d rukke r i j
>v
Weevers

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

Wevo druk
Nieuwstad 29, 7201 N K Zutphen
Postbus 19, 7200 AA Zutphen
Telefoon (0575) 51 23 06
Fax (0575) 54 54 92

studio Contact
Barchemseweg 7
7261 DA Ruurlo
Tel.: (0573) 45 12 86
Fax: (0573) 47 14 02

Weevers druk
Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

FELIX TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 62

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98
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EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Autobedrijf Roberf Wisselink

Z.E. weg 113, 7223 DB Baak, Tel. +31 (0)575 - 44 14 48

Mercedes C180 Elegance 1998 120.000 km € 13.950
Mercedes C220 D Elegance 1998 216.000 km € 12.950
Opel Astra 5-drs 1600 2002 17.000 km € 14.950
Opel Astra4-drs1600 16V 1999 82.000 km € 8.950
Opel Astra 5-drs 2000 16V D 2001 41.000 km € 12.950

DAEWOO•̂•1 AUTOBEDRIJf

f, \Croot
CJLJ jebbink
Rondweg 2 Vorden (0575) 55 22 22

Daewoo Matiz Class rood 2002 30.000 km € 9.250

Daewoo Lanos SE sport zwart met 2000 46.000 km € 9.500

Daewoo Lanos SX 5 drs grijs met 1998 31.000 km € 7.750

Daewoo Nexia GTX 3 drs blauw met 1995 70.000 km € 5.250

Daewoo Nubira wagon groen met 1999 75.000 km € 9.500

Daewoo Tacuma 1,8 SX groen met 2001 39.000 km € 15.950

Daewoo Leganza 2,0 SX LPG groen met 1998 € 9.500

Daihatsu Sirion Xti groen met 2000 37.000 km € 8.450

Fiat Seicento blauw 1999 73.000 km € 5.250

Fiat Palio weekend zwart 1999 74.000 km € 8.450

Ford Mondeo 1,6 CLX blauw met 1995 117.000 km € 4.950

Hyundai H200 2,5 td groen met 1999 75.000 km € 8.950

Lancia Ypsilon groen met 1995 138.000 km € 2.950

Mitsubishi Lancer autom. Rood met 1995 88.000 km € 5.750

Nissan Almera 1,6 GX rood 1998 65.000 km € 8.750

Peugeot 206 XT diesel groen met 1998 92.000 km € 9.500

Renault Twingo automaat blauw met 1998 25.000 km € 9.500

Seat Cordoba vario SXE groen met 1999 75.000 km € 10.950

Subaru Impreza 1,6 GL blauw met 1999 66.000 km € 7.950

Suzuki Baleno sport rood 1999 27.000 km € 8.950

Voor de rest van ons aanbod kijk op www.grootjebbink.nl

AUTOBEDRIJF M

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

BMW 3-serie 3161 1994 161.000 km € 4.950
Chrysler Voyager 2.4I SE luxe 2000 65.500 km € 15.950
Citroen Berlingo 1.8! mutöspace 1998 78.150 km € 8.950
Nissan almera 1.4 4DGX 1998 88.500 km € 5.350
Nissan almera 1.5 5D comfort 2001 45.200 km€ 11.750
Opel Zafira X1.6XEL16V comfort 1999 45.000 km € 14.750

_^

\ j\ i APK Keuringsstation

I/I/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Peugeot 306 1.6 4-drs bj. 1994 rood
Opel Calibra bj. 1990 rood LM-velgen
VW Golf TDI variant bj. 1995 groen, tv.h., c.v.
Renault safrane 2.0i Ipg bj. 1996 groen c.v.
Diverse grijs kenteken auto's

Diverse auto's vanaf 340 euro

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76

www.vangeldereautos.nl

BMW 325i autom. Lm. velgen, alarm grijs 1991 € 3.950
Daihatsu Feroza 1.6 grijs/blauw 1991 €
Mazda 323F 1.5i GLX LPG airco, groen 1997 €
2x Mazda 626 Sed. 1.8i benzine/lpg 1995/97 v.a. € 2.950
Suziki alto automaat blauw i.z.g.st. 1991

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

ZX diesel
Nissan sunny
Citroen BX
Citroen AX
Seat Marbella

Voor afspraak:
(0575) 55 38 02
06-13827564

Volvo 440

€ 2.250,-

€ 2.250,
€ 1.750,
€ 950,
€ 900,
€ 700,

.M Autobedrijf
M Meleers
Hoge Wesselink 2 - Steenderen <-* (0575) 45 19 74

Ford Focus 1.6 16V 74KW 5D ambiente 1999 € 11.250
Opel Astra X1.6 SZR 5-drs GL 2000 58000 km € 10.450
Opel Zafira X1.8XE1 16V comfort 1999 € 14.950
Seat Cordoba 1.41 CLX 1997 80000 km € 6.950
Toyota Corolla 1.3 sedan GX11997 86000 km € 7.500

//ƒƒ AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

www.autobedrijfbruil.nl

Alfa Romeo 33 1.4 Imola rood bj. 1993
Opel Astra Station 1.6 blauw bj. 1999
VW Polo 1.4 zwart bj. 1998
VWGolf 1.4 5-drs zilver bj. 1998
Nissan Almera 1.4 rood bj. 1998

e
€
e
€
t

1.350
9.750
7.200
9.750
6.950

felein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Volvo 460 1.8 1993 115.000 km, groen met, centrale vergr.
Peugeot 405 1.9 GLD diesel zwart met. 250.000 km bj. 1990
Ford Ka rood 1998 53.000 km, radio, LM-velgen
Nissan Sunny groen met. 1989 190.000 km



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Voila! Onze mooie lange
varkenshaas is om te

smullen.,.!"

BESTSELLER!

Lange
varkenshaas
500 gram IMtT

BESTSELLER!

Verse
filet Americain
Diverse smaken
Bakje 150 gram

GEGARANDEERD

RGENS
PER

Sperziebonen
500 gram

BESTSELLER!

GEGARAND

NERGE
GOEDKO

Grolsch
Beugelfles
Krat 16 flesjes a 45 cl.
of Grolsch pils
Krat 24 flesjes a 30 cl.

Pepsi
Cola

Max, regular of light
Fles 150 cl. &9T

Kanis & Gunnink
Koffie
Cafeïnevrij snelfilter
of snelfilter
Pak 500 gram

Uniekaas
Jong, jong belegen,
belegen, extra belegen
of oude kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk
Kilo

Aviko
Pommes Julienne

Zak 1000 gram
1.59

2ezak
GRATIS

Schouderkarbonade Edet
Toiletpapier soft

Pak 6 rollen 3^W

AD i.'
Zó bespaart u geld!
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In het prijsonderzoek van vrijdag 23 januari heeft het AD een steekproef gedaan onder

supermarkten op zoek naar de goedkoopste supermarkten. In dit onderzoek, waarbij

een gevarieerd pakket aan boodschappen op het aspect prijs is onderzocht, komt

PLUS als één van de goedkoopste supermarkten naar voren!

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7747 FC Lochem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l O 57 3 •251056 zaterdag 8.00-20.00

7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

www.plussupermarkt.nl
6/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 februari 2004 Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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