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Kees van Kooten bezorgde het
publiek in het Dorpscentrum
een leuke middag

Kees van Koosten signeert boeken.

"Het CDA in Vorden 2349 stem-
men. De LPF 193 stemmen, ja U
hoort het goed, sommige men-
sen worden nooit wijs. En twee
stemmen voor Ratelband. Zit
dat echtpaar hier in de zaal 7'.
Een schitterende "opkomst"
van Kees van Kooten, zondag-
middag in een bomvolle zaal
van het Dorpscentrum.

Kees van Kooten, schrijver en T.V.
maker ( denk aan zijn talloze T.V.
optredens met zijn maatje Wim de
Bie) liet het publiek deze middag
veelvuldig lachen, maar hield hen
tevens ook een spiegel voor. Hij
was hier op uitnodiging van de
"Stichting Vrienden van de Biblio-
theek". Ter gelegenheid van het
125 jarig bestaan van de Vordense
bibliotheek boden de "vrienden"
bij wijze van cadeautje Kees van
Kooten aan!
Prachtig de persiflage die van Koo-
ten gaf over Pim Fortuyn, onder
het motto "Candle in the Pim".
Pim zo sprak van Kooten, stak s'a-

vonds wanneer hij thuis kwam, al-
tijd een kaars aan om die vervol-
gens in zijn te steken om zich
op die manier heerlijk te ontspan-
nen! Het kon niet missen of ook de
"Tegenpartij" kwam deze middag
aan de orde. Deze "Tegenpartij"
was in de tachtiger jaren het grote
succesnummer van Kooten en de
Bie. "Je kunt er op dit moment in
feite het partijprogramma van de
LPF als een blauwdruk overheen
leggen. Onze leuzes destijds: "Sa-
men voor ons eigen" en "Geen ge-
zeik, iedereen rijk". De zaal lag in
een deuk.
En dat gebeurde deze middag bij
herhaling. Het gezinnetje met de
auto op vacantie in Frankrijk. Het
bacterie verslindende messenblok,
noem maar op, verhalen om van te
smullen. Een paar kwinkslagen
tussendoor :"Een string leidt tot
bedplassen" en "Jamgebruikers la-
chen vaker". Wil je zelf een poe-
zendeurtje maken? Vraag het aan
van Kooten, hij geeft deskundig
advies!

Tussen al die hilariteit door ook
onderwerpen als het voornemen
van Amerika om een oorlog tegen
Sadam Hoessein te beginnen.
"Bush met zijn arrogantie en cow-
boyblik, heeft eigenlijk een soort
"vingerblik", een opmerking die
van Kooten maakte nadat hij het
publiek uitvoerig over zijn eerste
sexuele belevenissen had verteld!
Na de pauze beantwoordde Kees
van Kooten een groot aantal vra-
gen. Vragen die het publiek in de
pauze had opgeschreven.
"Van Kooten en de Bie komen niet
meer samen op T.V. De uiterste
houdbaarheidsdatum is bereikt.
Niets is mooier dan herinneringen
in je hoofd", zo sprak hij. Van Koo-
ten sloot af met een schitterend
verhaal over de Britse actrice en
schrijfster Joanna Lumley, onder
meer bekend vanwege haar pogin-
gen om het leed van dieren aan de
kaak te stellen. Hij ontmoette deze
"droomvrouw" en kon hij het bij
die ontmoeting letterlijk en fi-
guurlijk niet droog houden!

Het is een traditie geworden
dat de jeugdleden van Sursum
Corda een middagvullend pro-
gramma verzorgen onder de
naam "Chocolademelkcon-
cert".

Diverse onderdelen (zoals begin-
nersorkest of te noemen de kabou-
ters, leerlingenorkest en solo, duo,
enz.) zullen een afwisselend pro-
gramma ten gehore brengen voor
jong en oud.

Denk je, dat dit als muziek in de kom kijken en luisteren. Veel ple-
oren zal klinken, schroom niet en zier op zaterdag l februari a.s.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

/alcru-rnlruin
• zalen tot 1000 personen
• schietkelder

ĵ Jlptlwe Aajftl€g . bowlingbanen
• kegelbanen^^^^V

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Wandelen door Oud
Vorden
Nog eens wandelen door ons
dorp zoals het vroeger was. Kij-
ken naar oude gebouwen die
vaak veel mooier waren dan
wat er voor in de plaats is geko-
men. Genieten van stille en trot-
toirloze zandweggetjes die nu
zijn veranderd in drukke en
strakke winkelstraten.

Dat kan allemaal als u een wande-
ling maakt door het centrum van
ons dorp en de twintig reuzegrote
foto's bekijkt die in de etalages of
winkels van Vordense midden-
standers een plaats hebben gekre-
gen.

De medewerking van de onderne-
mers in ons dorp om aan de/.e ju-
bileumactie van de 125-jarige
Openbare Bibliotheek in Vorden
mee te doen, was verrassend groot.
Zo groot dat we - de Stichting
Vrienden van de Openbare Biblio-
theek - helaas niet voor alle win-
kels zo'n kostbare grote foto van
Oud Vorden beschikbaar hadden.
Dat spijt ons. Voor u als inwoner
van ons dorp is het in elk geval mo-
gelijk om gebruik te maken van

deze kans om Oud Vorden te ver-
kennen.
Een vragenformulier voor deze
fotowedstrijd is verkrijgbaar bij de
balie van de Openbare Bibliotheek.
U wordt bij het invullen geholpen
onulat bij elke foto drie antwoor-
den worden gegeven waarvan er
een het juiste is. Als u vóór 20 fe-
bruari a.s. het formulier ingevuld
inlevert bij de bibliotheek dingt u
mee naar de prijzen. Wie de
meeste foto's herkent en thuis kan
brengen wordt een gratis basis
abonnement op de Openbare bibli-
otheek aangeboden voor dr ie jaar .
De drie daarna beste in/endingen
worden beloond met een gratis ba-
sisjaarabonnement. Uw inzending
moet dan wel ui ter l i jk 20 februari
2003 worden ingeleverd bij de bi-
bliotheek.
De 'Vrienden van de Openbare Bi-
bliotheek' willen met deze foto-
wedstrijd op een originele manier
hun gelukwensen overbrengen
aan een instelling die al 125 jaar
een belangrijke plaats heeft inge-
nomen in on/e dorpsgemeen-
schap en dat ook nu nog volop
doet.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 februari 10.00 uur ds. R. van Oosten uit Warnsveld

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 februari 10.00 uur ds. A. l iagoort, Werelddiaconaat.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng (bloemenzondag);
19.00 uur ds. BJ. Heusinkveld uit Daarle (ruildienst).

R.K kerk Vorden
Zondag2 februari 10.00 uur dienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag l februari 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 2 februari 10.00 uur Eucharistieviering, Herenkoor.

Weekendwacht pastores
2-3 februari geen opgave.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt ef 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 huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
1-2 februari P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (0573) 45 25 13. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 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 ge-
meld worden 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 (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

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 bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke 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.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
OjjeriTafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculose-
weg 40, Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
546057.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
?ijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. ot inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2.25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Nu starten met afslanken?
Een goed voornemen! Bel
Jerna Bruggink, tel. (0575) 46
32 05 en weg gaan uw pro-
blemen.

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

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

• Erve Kots/a.s. zondag
REAL TIME (GB)
15.00 u./€ 12,50
0544 373701
0543 466294
www.stonevalley.nl

• Te koop: Mazda Demio 1,3
GLX b.j. '99, km 76.000, 5-
deurs, luxe uitv., goede staat,
zwart. €8750,-. Tel. (0575) 55
3757.

• Herbalife voedingsproduc-
ten, de beste start van 2003!
Voor een goede gezondheid,
meer energie, gewichtsbe-
heersing en betere sport-
prestaties. Voor gratis ad-
vies, begeleiding en vetmeting:
Linda de Weerd (onafh. distr.),
tel. (0570) 54 41 91, kldeweerd
@daxis.nl

• Kranenburgs carnaval
komt op zaterdag 1 februari
a.s. loten verkopen voor de
gratis kindermiddag.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Alleen de maand februari:
opruiming (en dan bedoelen
we opruiming). Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35.

• Taijiwuxigong gratis proef-
les op dinsdag van 10-11 uur
in Warnsveld en op vrijdag van
19.30-20.30 uur in Vorden.
Start cursus in week 8. Infor-
matie Katinka Hoek, tel. (026)
4954331.

• l.v.m. verhuizing: garage-
verkoop van huisraad/tuinge-
reedschap enz. op zaterdag 8
februari 2003 van 11.00-
15.00 uur. 1e Berkendijk 2,
7255 PE Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 46 75 84 of 06 532499
54.

• Toneeluitvoering. De to-
neelgroep Vierakker-Wichmond
brengt op de planken de ko-
medie: „Doktertje spelen".
Vrijdag 31 januari en zaterdag
1 februari in het St. Ludgerus-
gebouw. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur.

• Te koop: Renault 19 GTS,
1.7, b.j. '92, 1 jaar APK. Ford
Escort, b.j. '90,1.6,1 jaar APK.
Tel. (0575) 55 44 92.

• Representatieve herintre-
dende receptioniste (37)
zoekt werk voor 16 è 20 uur
per week. Binnen schooltijden
en buiten schoolvakanties. Di-
ploma's: Havo en Schroevers.
Tel. (0575) 52 23 46.

• Jong, werkend en rustig in-
genieur zoekt met spoed
huurwoning, appartement of
huurhuis Tel.: 06-23281474.

• Wij zoeken een lieve oppas
voor onze zoon Ties (4 jr) op
de maandagmiddag, vrijdag-
middag en ongeveer eens per
maand op de woensdagmid-
dag. Henk en Barbara Helle-
gers, tel. (0575) 5543 19.

• Niet. alleen Valentijn vindt
cadeaus van de Wereldwin-
kel fijn.

• NIEUW binnen Thaise water-
potten! Wereldwinkel Vor-
den.

• l.v.m. verhuizing te koop:
Een oude ronde boeren(kan-
tel)tafel met 6 Hollandse riet
gematte knopstoelen en
één riet gemat kinderstoel-
tje. € 190,-. Miele koel-/diep-
vrieskast (iets beschadigd)
€45,-. Alleen bereikbaar via
tel.nr. 06-53249954.

• Te koop: Diepvrieskast Za-
nussi met 3 laden, als nieuw.
Tel. (0575) 55 35 37.
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Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

Veel gezondheid van de echte groenteman in de . . .

winter(pr)ijs-campagneü
Geldig dinsdag 28 januari t/m zaterdag 1 februari.

Vers gesneden...
witte kool
400 gram €

Even bakken...
bakschotel speciaal
500 gram € 249
Alleen opwarmen ...
stamppot zuurkool
100 gram €

Laat u verrassen...
surprisesalade
200 gram € 149
Onwijs lekkere handappelen...
Pink lady 4 QQ
heel kilo € l JT

Veldverse
broccoli
500 gram

De allerlekkerste hand / pers...

Sin33S3pp6l6n 10 stuks boordevol sap 1»
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

PROBEERT U EENS ONZE RODE BIETEN STAMP!!
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Rum-rozijnenvlaai

S90 A9O
m groot € O*
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Krentensneetjes
•f45

pak è 4 sneefy'es nu € m m
^ J

Bolussen
^J45>

nu € V*
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Aanbiedingen geldig van 29 jan. t/m 4 febr. 2003.

Echte Bakker (Qpl
VAN ASSELTÜifl

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

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

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 5373O183

Zondag 2 februari een

5 gangenbuffet
met keus uit ongeveer
40 gerechten voor

c 22,75
RESTAURANT

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel.(0575)431336
E-mail: ihfo@heteethuus.nl
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Jurgen

Gerrit

is geboren op vrijdag 17 januari 2003 om 2.30 uur.
| Jurgen is 52 cm lang en weegt 3020 gram.

Hubert Bremer & Heidi Straatman

:::
't Menkhorsterslag

Lankhorsterstraat 31
7255 LC Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461690

.
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Met grote vreugde geven wij, Wim en Ali Polman,
kennis van de geboorte van ons 6de kleinkind.

Gerrit Wlllem Anton Polman
Roepnaam: Deis

zoon van Marten-Jan Polman
en Sonja Polman-Franck
broertje van Francka en Lara

Deis is geboren op 22 januari 2003, weegt 4480
gram en is 57 cm lang.

Deis woont aan de
Edesheimerstrasse 3
76835 Rhodt u. Rietburg
Duitsland

mi

l • •
Op donderdag 30 januari zijn wij 50 jaar ge-
trouwd.

Hendrik Bogchelman
en
Gerda Bogchelman-Abbink

Wij hopen dit met onze kinderen en kleinkin-
deren te vieren op zaterdag 8 februari in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Ruurloseweg 121
7251 LD Vorden
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Op maandag 3 februari 2003 hopen wij ons
65-jarig huwelijksfeest te vieren.

W. Nijenhuis
en

W. Nijenhuis-van Zuilekom

Receptie is van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant „De Herberg", Dorpsstraat 10 te
Vorden.
Gelieve geen bezoek aan huis.

Kerkstraat 11
7251 BC Vorden Cadeautip:
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Intens verdrietig maar dankbaar voor de liefde en zorg
die ze ons heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder

Margreta Enzerink-Schurink
Greet

in de leeftijd van 57 jaar.

Wim Enzerink

Mirjam en Erwin

Rob en Esmir

23 januari 2003

Het Molenblick 6
7251 BR Vorden

De begrafenis heeft op dinsdag 28 januari plaats-
gevonden.

Verdrietig, maar met dankbare herinneringen hebben
wij afscheid genomen van onze lieve zus, schoonzus
en tante

Greet Enzerink-Schurink

Reina t en Gradus t Bultman
Toon t en Berty Schurink
Els en Bennie Harmsen
Ab Enzerink t
Gerrit Willem en Gerdien Enzerink
Bernard en Jo Enzerink

neven en nichten

Vorden, 23 januari 2003

Lieve tante Greet

Bedankt voor al je liefde en belangstelling.
We zullen je erg missen.

Tiny en Wilko
Elly en Peter
Carla en dohn
Arjan en Thea
Yvonne en Gerrit-Jan

e/? kinderen

Floran en Menno

Jeroen
Jan-Willem

Heel verdrietig, maar dankbaar voor de fijne vriend-
schap, hebben wij afscheid moeten nemen van onze
lieve vriendin

Greet Enzerink-Schurink

Margje en Ab Boers
Ankie en Gerrit Droppers
Annie en Wim Heuvink
Hennie en Jan Lubberdink
Tienie en Jan v.d. Meene
Joke en Jan Pelgrum
Trix en Theo v.d. Ploeg
Riet en Henk Voskamp

Wij wensen Wim, Mirjam en Erwin, Rob en Esmir
veel kracht en sterkte dit verlies te dragen.

Vorden, 23 januari 2003

Verdrietig zijn we vanwege het overlijden op 23 janua-
ri van onze medewerkster

Greet Enzerink

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.

Namens alle medewerkers van Wereldwinkel Vorden,
Thea van de Sanden (voorzitter)

Wij zijn bedroefd omdat wij veel te vroeg afscheid heb-
ben moeten nemen van

Greet Enzerink-Schurink

Voor de wijze waarop zij met haar ziekte is omgegaan
hebben wij grote bewondering.
Wij wensen Wim, Mirjam, Erwin, Rob en Esmir alle
sterkte en kracht dit verlies te dragen.

Monique Marcel, Mia, Madeion Gert Jan, Willy Ab,
Janny Henk, Juliette Auke, Kitty Hans, Henny Gerrit,
Ria Fons, Diny Ben, Lidy Gerard.

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

Betsie Klein Zessink-Buunk

betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Buunk
Familie Klein Zessink

Je was al zolang ver van ons
droeg duizend vragen in je ogen
met soms een enkel woord nog
uitjouw bijna stille mond.
Je was de tijd kwijt
en alle dingen
en dan ineens die glimlach
dat gebaar
herinnering
aan vroeger
het hoorde zo bij jou
en j ij
jij hoorde zo bij ons.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waar-
mee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, de-
len wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging door
ons, rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw, onze mam,
oma en omi

Berendina Johanna Haggeman
Diny

echtgenote van Bernard Schepers

in de leeftijd van 79 jaar.

Bernard Schepers
Thea en Fred
Elly en Jacques
Marian en Chris

Klein- en achterkleinkinderen

25 januari 2003
Insulindelaan 10
7251 EK Vorden

Diny is overgebracht naar uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

Voorafgaand aan de uitvaartdienst is er vanaf 12.30
uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen in de
Christus Koningkerk te Vorden.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden don-
derdag 30 januari om 13.00 uur in de Christus Koning-
kerk, Het Jebbink 8 te Vorden, waarna om 15.00 uur
de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in de aula
van crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetin-
chem.

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

Na een korte ziekteperiode is op 25 januari op 81-
jarige leeftijd overleden

Maria Catharina Biekart-Erkenbosch
"oma Biek"

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Van Bramerenstraat 3
7251 XH Vorden

Zie voor meer
familieadvertenties elders

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190H

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

'levens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

7202 BP Zutphcn
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581
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• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex: (0575) 55 74 44

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

• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste donderdag van
elke maand, behalve in juli,
van 1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

• Openingstijden politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 14.00 tot 20.30 uur

• woensdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• donderdag
van 14.00 tot 1730 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

www.vorden.nl

'B EVOLKJNGSOVERZICHT GEMEENTE VORDEN

Aantal inwoners per l januari
Geboren
Overleden

Ingekomen
Vertrokken
Correctie vestiging +/+

2002
8535

92
83

200?
8498

87
101

2000
894
89

116

8544
304
372

8484
364
313

8467
308
284

7

Aantal inwoners per 31 december 8476 8535 8498

Verhuizingen binnen de gemeente
Huwelijken
Ingeschreven echtscheidingen
Geregistreerde partnerschappen

2002
236
111
28
3

200?
236
107
35
l

2000
270
137
35

2

'B EHANDELING BOUWPLANNEN DOOR
WELSTANDSCOMMISSIE

Bouwplannen moeten voldoen aan welstandseisen. Zo moeten ze bijvoor-
beeld qua structuur, omvang, detaillering, materiaalkeuze en kleurstel-
ling passen bij onder meer de aanwezige bebouwing en de openbare
ruimte. Over ingediende bouwplannen moet de gemeente advies vragen
aan de welstandscommissie (een onafhankelijke regionale commissie die
de binnengekomen bouwplannen van onder meer de a.s. Bronckhorstge
meenten en Gorssel en Lochem beoordeelt). Deze commissie vergadert
één keer in de twee weken op donderdag. Gewoonlijk in het gemeente
huis van Hengelo, maar soms ook op een andere locatie. Eén keer in de
twee weken, dinsdags vóór die vergadering, komt de rayonarchitect van
de commissie op het gemeentehuis in Vorden om de liggende bouwplan-
nen door te nemen. Hij heeft het mandaat om over acceptabele bouw-
plannen van beperkte omvang direct een positief advies geven. De overi-
ge plannen komen op de donderdag in de voltallige welstandscommissie.
De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchi-
tect zijn, met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door
de indiener van de bouwplannen en andere belangstellenden worden be-
zocht. Alleen de indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben
spreekrecht. Tijdens zittingen van de voltallige welstandscommissie ko-
men 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).

Op dinsdag 4 februari 2003 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect
van de welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 22
januari tot en met 30 januari, voor beoordeling ontvangen bouwplan-
nen. Omvangrijke bouwplannen en plannen die hij niet direct positief
beoordeelt, worden op donderdag 6 februari behandeld in de voltallige
welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behande-
len bouwplannen ligt vanaf vrijdag 31 januari, 10.00 uur ter inzage bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt
vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord.

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 30 januari
om 12.00 uur bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
worden ingediend. Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn,
worden aan de welstandscommissie voorgelegd.

AATSTE KANS: NEEM DEEL IN KLANKBORDGROEP
VÓÓR UITWERKING CENTRUMVISIE,
OPGEVEN KAN NOG TOT 31 JANUARI!

Om een zo breed mogelijk draagvlak voor de binnenkort op te stellen
centrumvisie te krijgen, is ook uw inbreng van belang. Daarom stelt de
gemeente een klankbordgroep in, die bijeen geroepen wordt om z'n
mening te geven over de uitgangspunten, het ontwerp en de uitge-

werkte centrumvisie. Bij deze roepen wij u op u aan te melden voor de
klankbordgroep!

De centrumvisie wordt ontwikkeld door adviesbureau Pouderoyen
Compagnons in overleg met een ambtelijke werkgroep^ en bestaat uit
drie onderdelen:
* Stedenbouwkundige visie op meest gewenste ontwikkeling;
* Inrichtingsvisie voor de openbare ruimte;
* Beeldkwaliteitsstudie (gebouwen en openbare ruimte) en reclamebe

leid.

De centrumvisie wordt in sterke mate bepaald door de inbreng van de
klankbordgroep, die tijdens het proces - dat tot l oktober 2003 duurt
* ongeveer vijf keer bijeen geroepen wordt. De klankbordgroep bestaat
naast vertegenwoordigers van de VOV, VW, Historische Vereniging
Oud Vorden, Werkgroep Leefbaarheid Vorden, WVG Cliëntenraad, Ko-
ninklijke Horeca Nederland en ANWB uit vier vertegenwoordigers uit
de bevolking (zowel uit de kern als uit het buitengebied).

Heeft u interesse om zitting te nemen in de klankbordgroep, dan kunt
u zich tot 31 januari a.s. schriftelijk aanmelden bij de gemeente Vor-
den, t.a.v. mevrouw S. Frank, Antwoordnummer 2013,7250 ZX Vorden.
Wij verzoeken u hierbij naast uw naam, adres, telefoonnummer en
leeftijd aan te geven wat uw motivering is om deel te nemen in de
klankbordgroep. Uit de ingekomen reacties selecteren wij vier perso-
nen waarmee zoveel mogelijk geledingen uit de bevolking in de klank-
bordgroep zijn vertegenwoordigd. Wij streven ernaar twee bewoners
en twee bezoekers/gebruikers van het centrum te selecteren. Telefoni-
sche inlichtingen zijn te verkrijgen via tel. (0575) 55 74 95/mevr. S.
Frank.

De kennismakingsbijeenkomst met de klankbordgroep is gepland op
woensdag 5 februari om 20.00 uur. In deze bijeenkomst licht Poudero-
yen het plan van aanpak toe en vraagt zij de klankbordgroep om de
sterke en zwakke punten van de huidige situatie in het centrum aan te
geven. De tweede bijeenkomst, waarin de nota van uitgangspunten
aan de orde komt, staat gepland voor donderdag 6 maart om 20.00 uur.
Als u zich aanmeldt voor de klankbordgroep, verzoeken wij u alvast re
kening te houden met deze data. U krijgt zo spoedig mogelijk na 31 ja-
nuari bericht of u bent geselecteerd.

ERKIEZINGSUITSLAGEN GEMEENTE VORDEN

De 22e januari stond in het teken van de TweedeKamerverkiezingen.
Hieronder vindt u de uitslagen van de gemeente Vorden op een rijtje:

Stembureau

CDA
LPF
WD
PvdA
Groenünks
SP
260
D66
ChU
SGP
LN
Conservatieven.nl
NCPN
Duurzaam NL
PvdT
PvdD
Ratelband
AVD
Aantal stemmen
Blanco stemmen

Opgeroepen
Gestemd
Opkomst

Dorpscentrum DeWehme

497
44
268
440
42

440
41
237
339
51
67

ZaalEskes School De Zaal Totaal
Kraanvogel Wrthmundi

463 444 505 2349
41 25 42 193
250 210 188 1153
367 124 128 1398
59 27 38 217
62 61 28 42

53
8
3
5
0
0
0
4
3
0
0

1434
2

27
13
0
3
0
0
0
4
5
2
0

1224
0

44
11
4
2
0
0
0
0
8
0
2

1312
2

39
11
3
4
0
0
0
7
3
0
0

925
0

21
7
0
1
0
0
0
1
3
0
0

976
0

184
50
10
15
0
0
0
16
22
2
2

5871
4

6657
5871

88,19 %



ERKIEZINGEN VOOR PROVINCIALE STATEN

Op 11 maart a.s zijn de verkiezingen voor provinciale staten. U kunt dan
ook weer uw stem uitbrengen. Dat kan door zelf in het stembureau dat
op uw oproepingskaart is aangegeven uw stem uit te brengen, in een
stembureau naar keuze of door te stemmen bij volmacht.
Voor het uitbrengen van uw stem in een stembureau naar keuze
gelden de volgende bepalingen:
* Schriftelijk verzoek

1. Bij het gemeentehuis van Vorden zijn kosteloos formulieren ver-
krijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze
aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag
van de stemming, dus uiterlijk op 25 februari 2003, door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij
op de dag van de kandidaatstelling (27 januari 2003) als kiezer is ge
registreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toe-
gestaan bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproe
pingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

* Mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats

van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van
zijn oproepingskaart melden bij het gemeentehuis van de gemeen-
te waar hij op de dag van de kandidaatstelling (27 januari 2003) als
kiezer is geregistreerd, om deze te laten omzetten in een kiezers-
pas. Dit kan tot vijf dagen voor de stemming, dus uiterlijk op 6
maart 2003.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burger-
zaken in het gemeentehuis.

Voor het stemmen bij volmacht gelden de volgende bepalingen:
* Machtiging op schriftelijke aanvraag

1. Op het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag
van de stemming, dus voor of op 25 februari 2003, door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij
op de dag van de kandidaatstelling (27 januari 2003) als kiezer is ge
registreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is
toegestaan in een stembureau naar zijn keuze aan de stemming
deel te nemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaat-
stelling als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem
tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

* Machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn oproepingskaart,

tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn
oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (27 januari 2002) in
hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in het stemdistrict
waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet be-
voegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Voorjneer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare bibliotheek van Vorden,
gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 31 januari tot en met 28 februari 2003 ter inzage een mel-
ding artikel 8.41 Wet milieubeheer van: Autoschadeherstel Theo Terwel, Industrieweg 19, 7251 JT voor het ver-
anderen van een inrichting voor het herstellen van carrosserieën van motorvoertuigen, volgens het Besluit in-
richtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als Industrieweg 19 in Vor-
den.

\

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats

Molenweg 10

Holtmaet 13

Hackforterweg 1 1 ,
Wichmond

Lindeseweg 31

Slopen
Plaats

Molenweg 10

Galgengoorweg 19

Kappen
Plaats
Vordensebosweg 3

Aanleggen
Plaats

aanvrager

mw. M.P.M. Roukens

F,]. Woltering

E.H.J. Steentjes

H J. I;eldkamp

Aanvrager

mw. M.P.M. Roukens

Mts. R.G. Mennink,
AJ. Mennink en
G. Mennink-Struik

Aanvrager
mw. M. de Jong-Nijhof

vrijstelling

gehele vernieuwing

Aanvrager

Broekweg 9, Wichmond K.C. Breunisse

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

Plaats aanvrager
Lankhorsterstraat 3a, S.V. Socii
Wichmond

inhoud

verbouwen woning

bouwen bergruimte

gewijzigd bouwen bergruimte
annex dierenverblijf

vernieuwen woning met
bergruimte

inhoud

gedeeltelijk slopen woning (schoorsteen, rookkanalen,
binnenwanden en dakbeschot)

geheel slopen 2 varkensscluiren

inhoud
vellen 3 primussen, l populier, l wilgen l fijnspar

inhoud

aanleggen poel

inhoud
bouwen 2 dug-outs

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendma-
king van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u nawagen bij de sector grondgebied.

Open dagen op het Ulenhof
College locatie 't Beeckland
te Vorden
Op donderdag 30 en vrijdag 31
januari zullen ruim 720 leerlin-
gen van basisscholen uit de re-
gio de school bezoeken. De leer-
lingen van buiten Vorden wor-
den met bussen opgehaald en
weer terug naar school ge-
bracht.

De leerlingen krijgen een pro-
gramma van ruim twee en een
half uur voorgeschoteld, waarin
zij met de vele aspecten van het
VMBO kunnen kennis maken. Ze
moeten daarvoor wel naar de twee
gebouwen van de school: het
hoofdgebouw aan Het Hoge 41 en
het gebouw met de praktijkloka-
len aan de Nieuwstad 49. In korte
lesjes van ongeveer 15 minuten
krijgen de leerlingen hopelijk een
goede indruk van hetgeen de
school te bieden heeft.
De show, ook een traditie tijdens
Open Dagen, laat op een wervelen-
de manier zien wat de leerlingen
allemaal kunnen.

Open Huis voor ouders en leer-
lingen op zaterdag l febrari
2003 in het gebouw aan Het Ho-
ge
Natuurlijk zijn ook ouders op zoek
naar een goede school voor hun
kind. Daarom is er gelegenheid
om op zaterdag l februari van 9.30
uur tot 14.00 uur het gebouw aan
Het Hoge te bezoeken. Het gebouw
aan de Nieuwstad is geopend op 5
maart. Men wordt ontvangen door
de locatiedirecteur de heer I.
Stans. Op weg door de kortgeleden
schitterend verbouwde school weg
komt men o.a. de teamleider bo-
venbouw mevrouw M.B.Bontje te
gen die in een korte presentatie
iets over het VMBO en over het
Ulenhof College locatie 't Beeck-
land zal vertellen. Het zorgteam
zal zich ook duidelijk presenteren.
Mevrouw G. Goorman (remedial
teacher voortgezet onderwijs) en
mevrouw drs.G. Dooijeweerd (or-
thopedagoog) zijn beiden lid van
het zorgteam. Bij hen kan men te

recht met vragen over de extra
zorg die er mogelijk is voor de leer-
lingen. Zij weten alles over LWOO
(leerwegondersteunend onder-
wijs), het dyslexiebeleid, het con-
sultatieteam, hulplessen, allerlei
testen, enz.

Leerwegen in het VMBO en het
vervolgonderwij s
Natuurlijk zal er aandacht worden
besteed aan de verschillende leer-
wegen in het VMBO en de door-
stroming naar het vervolgonder-
wijs. Op 't Beeckland wordt onder-
wijs gegeven in drie van de vier
leerwegen:
- Basisberoepsgerichte leerweg

met aansluiting in het MBO in
niveau 2

- Kaderberoepsgerichte leerweg
met aansluiting in het MBO in
niveau 3 of 4

- Gemengde leerweg met aanslui-
ting in het MBO op niveau 3 of 4

De decaan van de school, dhr.
J.H.M. Maarse, kan de ouders en de
leerlingen er van alles over vertel-
len.

Open huis voor ouders en leer-
lingen op woensdag 5 maart
van 15.00 uur tot 19.30 uur in
het gebouw aan de Nieuwstad

Op de Nieuwstad zijn de praktij-
klokalen gevestigd. Hier kan men
ook een kijkje komen nemen als
men een zoon of dochter heeft die
aan het eind van het tweede leer-
jaar een keuze moet maken voor
één van de sectoren die "t Beeck-
land aanbiedt. Men kan zich laten
voorlichten over de volgende sec-
toren:

geving
- Economie
- Zorg en Welzijn
Ouders die niet in staat zijn de
Open Dagen te bezoeken kunnen
contact opnemen met de heer I.
Stans of met de plaatsvervangend
teamleider onderbouw dhr.H. Wel-
leweerd. Er kan dan een afspraak
gemaakt worden voor een kennis-
making met de school.

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.

JANUARI
29ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
29 Bridgeclub BZR in 't Stamper-

tje
30 Klootschieten bij de Vordense

Pan



PCOB vierde derde lustrum met
muzikale verrassing

De PCOB Vorden viert haar 15-jarig bestaan.

De PCOB afdeling Vorden vier-
de donderdagmiddag haar 15-
jari bestaan in het Stampertje.
Voorzitter Jan Olthaar kon een
groot aantal belangstellende
verwelkomen, waaronder een
afvaardiging van de ANBO Vor-
den, als mede 2 beleidsmede-
werkers van het landelijk PCOB-
kantoor in Zwolle en enkele
oud-bestuursleden van de afde-
ling.

Na opening met schriftlezing en
gebed volgde de jaarrekening en
begroting van de penningmeester.
De jaarrekening 2002 werd goed-
gekeurd, evenals de begroting
2003 van de afdeling. De contribu-
tie werd wederom verhoogt met
€ 1,50 voor een echtpaar en met
€ l,- voor een alleenstaande. Dit
werd door de vergadering aan-
vaard.
Hierna gaf de voorzitter een histo-
risch overzicht over de afgelopen
15 jaar. Op 20 januari 1988 wer de
PCOB afdeling Vorden opgericht.
Het eerste bestuur bestond uit:
mevr. Snoep-Jager (voorzitter), me

vr. J.P. IJben (secretaris), dhr. W. de
Klerk (penningmeester) en C. Klein
Ikkink (alg adjunct). Aan het eind
van het eerst jaar telde de PCOB 49
leden, dat kort daarna groeide
naar 63 leden. In 1995 bedroeg het
aantal leden 118, een absoluut
hoogtepunt.
In 1997 werd de eerste busreis ge-
maakt naar een folkloristische
show in Raalte. Vervolgens werd
ieder jaar een busreis gemaakt,
maar gezien de geringe deelname
vorig jaar wellicht voor het laatst.
De ledenmiddagen worden meest-
al goed bezocht; zij betekenen een
hechte band voor de bezoekende
leden.
Het bestuur is thans als volgt sa-
mengesteld: Tini Ridderhof (vice
voorzitter en PR), Johan Bobbink
(secretaris), Jip Jeeninga (penning-
meester), Jan Heijenk en Gerrit Ro-
seboom, bestuursleden en verant-
woordelijk voor de bezorging van
hetPCOB maandblad Perspectief.
De voorzitter zette Tini Ridderhof,
als stille kracht achter de scher-
men in het zonnetje. Voor haar ve-
le activiteiten voor de vereniging

werd haar een attentie aangebo-
den.

Daarna volgde de muzikale verras-
sing. De musicus en organist Ger
Hovius uit Barchem gaf een des-
kundige toelichting op de werken
en liederen van Johan Sebastian
Bach. Hiervan werd een koraal,
aria en reciatief ten gehore ge-
bracht. Enkele kerkliederen van
Bach konden door de aanwezigen
worden meegezongen.
Hierna volgden volksliedjes van
Jan Pieter Heije, zoals "een karre
tje op de zandweg reed..." en ande
re liedjes, die door de aanwezigen
uit volle borst werden meegezon-
gen.
De voorzitter was de tolk van alle
aanwezigen om dhr. Ger Hovius
hartelijk te bedanken voor zijn
hoogstaandemuziekprogramma,
dat bij het publiek zeer in de
smaak viel.
Na een gezellig aperitief vond in
hetDorpscentrum de goed ve-rzorg-
de broodmaaltijd plaats. Dit was
een goede afsluiting van deze jubi-
leumbijeenkomst.

VrouwZijn-avond
op 13 februari in
Dieren
De EO organiseert een aantal op-
bouwende avonden voor vrouwen.
Binnenkort dichtbij: namelijk in
Dieren. Het thema is "personality!"
Een feestelijk interactief program-
ma met opdrachten in kleine groe
pen, mooie muziek en een relevan-
te toespraak. Spreekster is Erna
Luttik (psyycholoog). Muziek is er
van Bertine van den Oever en Hen-
rico ter Beek.
De Evangelisatiecommissie van de
Hervormde/Gereformeerde kerk
nodigt ook van harte uit om hier
naar toe te gaan.
Voor nadere informatie: Gerrie
Groot Roessink (tel. 55 28 09) of
Carolien Brouwer (tel. 55 10 60) en
www.eo.nl/vrouwen.

m o tors por t

MIDWINTERR1T "DE
GRAAFSCHAPRIJDERS"
Aan de "Midwinterrit" (oriëntatier-
it) die de VAMC "De Graafschaprij-
ders zondagmiddag organiseerde,
namen in totaal 29 equipes deel.
De rit die was uitgezet door Harm
Cortumme en Gerrit te Veldhuis
had een lengte van 53 kilometer
en voerde de deelnemers geheel
door de directe omgezing van Vor-
den. Start en finish waren bij het

Pannekoekenhuis in de Kranen-
burg.
De uitslagen waren als volgt:
A-klasse: l M. den Dungen, Leer-
dam l strafpunt; 2 E. Kleinreesink,
Hengelo l strafpunt; 3 J. Luiten,
Hengelo 30.
B- Klasse: l G. Siemes, Zutphen 101
strafpunten; 2 H. Wiersma Win-
schoten 153; 3 G. Eskes, Epse 160.
C- Klasse: l G. van Veldhuizen, Vor-
den 3 str,; 2 M. Maalderink, Toldijk
35; 3 W. Hartman, Oldeberkoop 60
strafpunten. De "aanmoedigings-
prijs" ging naar J.H. Boode uit Vor-
den.

bridge

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 22-1-03: Groep A: l Mw.
N. Hendriks Dhr. G.G. Bergman
65,42%; 2 Mw I.H.M. Fuhri Snethla-
ge Dhr. G.H. Fuhri Snethlage
56,67%; 3 Mw. A. van Burk Mw.
A.W. van Gastel 51,67%
Groep B: l Mw. H. Stertefeld Dhr. F.
Stertefeld 65,77%; 2 Dhr. A. de Bie
Mw. P. v.d. Vlugt 59,82%; 3 Dhr.
J.W. Costermans Dhr. H. Enthoven
57,74%.

voetbal

wVORDEN
Programma: l februari Oeken
MC2-Vorden C2, 2 februari Wit-
kampers 2-Vorden 2.

paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 25 januari en zondag 26
januari was er een dressuurwed-
strijd in Brumme. Daar behaalde
Jorieke Pellenberg met Beauty een
Ie prijs klasse B cat AB169 pnt, An-
nemieke Mulderije met Cardman
een 2e prijs klasse LI cat. E 168
pnt., Bart hartman met Hoppen-
hofs Erwin een Ie prijs klasse L2
cat. D 159 pnt., Lisette Bijenhof
met Survivor een Ie prijs klasse
Ml cat D 163 pnt., Marieke Rou-
wenhorst met Kaylie een Ie prijs
klasse LI cat C 162 pnt.
Bart Hartman met Hoppenofs Er-
win werd Kringkampioen dres-
suur klasse L2 cat. DC. Lisette Bij-
enhof met Survivor werd Kring-
kampioen dressuur klasse Ml cat.
DE.

Allerhand
in 't Saksenland

Met zijn zes kastelen te weten Diepenheim, Warmelo, Wei-
dam, Wegdam, Nijenhuis en Westervlier vertoont Diepen-
heim nogal wat overeenkomsten met Vorden. Een coulis-
senlandschap zoals we dat in onze gemeente aantreffen,
vind je hier ook. Ze doen er iets meer aan kunst, met hun
beelden hebben ze al een zekere bekendheid gekregen.

Maar ik wil het eigenlijk over het kerkje hebben datje al
gauw op je weg vindt als je vanaf Lochem Diepenheim bin-
nenkomt. Typisch voor Diepenheim is dat er geen r.k. kerk
staat, naast Markelo een van de weinige dorpen in Twente
waar dit het geval is. De Johanniskerk, behorend tot de her-
vormde gemeente, dicht bij kasteel Diepenheim, dateert in
zijn huidige vorm uit 1679. De parochie Diepenheim wordt
al genoemd in 1223. Waarschijnlijk was hier toen al een
eenvoudig kerkgebouw,"een leemen huusken", dat fun-
geerde als slotkapel van het dichtbij gelegen kasteel Die-
penheim.

De toren, gebouwd in de 15e eeuw, heeft een fundering
van kloostermoppen. In 1967 is de toren, na beschadiging
door een hevige storm, geheel gerestaureerd en kreeg toen
zijn huidige hoogte van 35.50 meter. De kerk is in de jaren
1974-1975 gerestaureerd. Daarbij werd nog een grafkelder
aangetroffen met de vergane resten van Bernard Bentinck,
de herbouwer van het huis Diepenheim.

In de kerk zijn nog zogenaamde "gestoelten", verbonden
met de plaatselijke huizen, zoals Westervlier, Weldam enz.
Een mooi stuk handwerk zien we aan de kansel uit 1690.
Grafstenen vinden we ook nog in deze kerk maar ze zijn
nogal beschadigd en de betreffende namen moeilijk lees-
baar. Dat neemt niet weg dat het kerkje straks in het sei-
zoen een bezoek alleszins waar is.

H.G. Wullink.

itie varia GROEP VORDEN

Vrijdag 17 januari
Aan de Molenweg raakte een per-
sonenauto beschadigd. De rechter-
voorzijde ter hoogte van de motor-
kap was ingedeukt. De veroorza-
ker is onbekend gebleven.
Er werd een verkeerscontrole ge-
houden aan de Horsterkamp. Er
werd 5x proces-verbaal opgemaakt
voor het niet dragen van een gor-
del.

Zaterdag 18 januari
Op de Schoneveldsdijk deed zich
een eenzijdig ongeval voor. Een be
stuurder van een personenauto
kon de auto niet meer onder con-
trole houden in een bocht en bot-
ste tegen een boom. De auto raak-
te totaal vernield en werd afge-
sleept.

Maandag 20 januari
Er werd een verkeerscontrole ge
houden. Er werd 4x een proces-ver-
baal opgemaakt voor het niet dra-
gen van een gordel.

Dinsdag 21 januari
Tussen 16.00 en 17.00 uur werd er
een snelheidscontrole gehouden
op de Wildenborchseweg. Drie be
stuurders reden te hard. Tegen
hen wordt proces-verbaal opge-
maakt.
Er werd ook een alcoholcontrole
gehouden. Een t-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Woensdag 22 januari
Aan de Raadhuisstraat werd bij
een winkel een vernieling ge-
pleegd. Een lichtbak boven de win-
kel werd vernield. Dit is de tweede
keer binnen een maand.
Tijdens een surveilance werden er
diverse bestuurders bekeurd voor
diverse feiten. Er werd 8x een pro-
ces-verbaal opgemaakt voor het
niet dragen van een gordel. Er
werd lx proces-verbaal opgemaakt
voor het niet handsfree bellen. Er
werd lx een proces-verbaal opge
maakt voor het rijden zonder rij-
bewijs. Er werd lx een proces-ver-
baal opgemaakt voor het overtre
den van de maximale snelheid.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 7 januari
GEVONDEN:
- sleutels, twee met rode hanger

en l met een hanger van de Al-
bert Heijn

- doekjes, in tasje van Tuunte Fas-
hion

VERLOREN:
- sleutels, vijf sleuterls met een

houten poppetje

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.



Er zijn geen woorden voor een zieke,
van wie je weet, hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor zijn einde,
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen zijn leven,
maar ook zijn lijden overnam.

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze lieve pa en fantastische opa

Jan Lenselink
* Vorden, 21 december 1930 t Vorden, 26 januari 2003

Vorden: E.B. Lenselink-Weenk
Hengelo (Gld.): Sini en Hendrikus Haaring

Marco en Marieke
Edward

Gendringen: Ria en Henry Wezenberg
Daphne en Tijmen
Riek

Vorden: Johan Lenselink
Wim en Janny Lenselink
Dian, Bente

Hengelo (Gld.): Hennie en Erik Pardijs
Sven, Iris, Margot

Zelhem: Jeannet en Ferdinand Wesselink
Sanne, Jikke

Beunkstege 1
7251 NA Vorden

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op donderdag 30 januari om 11.00
uur in de Nederlands Hervormde kerk, Kerkstraat te
Vorden.

Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid af-
scheid van Jan te nemen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er gele-
genheid om de familie te condoleren in het Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Verdrietig, maar met dankbare herinneringen hebben
wij afscheid genomen van onze lieve broer, zwager en
oom

Jan Lenselink

Ruurlo: H. Wolsink-Lenselink
G.J. Wolsink

Doetinchem: G. van der Zee-ten Bokkel
S. van der Zee

Warnsveld: H.C.W. Wagenvoort-Weenk
J.W. Wagenvoort

en kinderen

Vorden, 26 januari 2003

Na een kortstondig ziekbed is overleden

Jan Lenselink

Wij waarderen zijn jarenlange inzet voor het volksfeest
Linde en wensen zijn echtgenote, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens Stichting Volksfeest Linde,
Kindercommissie, commissie en bestuur.

Linde, 26 januari 2003

Heden werd uit onze vriendenkring weggenomen

Jan Lenselink

Wij wensen Dine en de kinderen veel sterkte toe.

Hendrik en Dinie Maalderink
Chris t en Reinie Vliem
Karel en Jantje van Leijden

Vorden - 26 januari 2003

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Zaterdag 1 februari a.s.
Aanvang 14.00 uur

Dorpscentrum (Grote zaal)

Voor jong en oud.

Kom kijken en luisteren!

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorder) /
Telefoon (0575) 55 29 28

Chinees-Indisch Restaurant

FAAJ
* ADorpsstraat 28 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 05

Op 8 februari
bestaat ons restaurant 15 jaar.
Ter gelegenheid daarvan introduceren wij in
de maand februari naast ons bekende menu

twee feestmaaltijden zoals wij die voor
onszelf klaarmaken.

(traditioneel Zhejiang, oost china)
Deze diners bestaan uit 5 gangen.

In verband met het inkopen van speciale
ingrediënten verzoeken wij u minimaal

5 dagen van te voren een tafel te reserveren.

Minimaal 2 personen
Kosten vanaf € 22,50 per persoon.

Daarnaast kunt u in de maand februari
ons lopend buffet bezoeken.

Elke zaterdag vanaf 17.30-21.00 uur.
Kosten € 12,50 per persoon.

Tenslotte bieden wij u een speciaal
feestmenu aan om af te halen.

Kosten € 15,00 voor 2 personen.

Welkom en eet smakelijk!

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE Kv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Mmmm... lappen happen

Bief-/baklappen
500 gram €

598

4 gepaneerde
schnitzels

^JL Kalfssaltimbocca
WO gram €

Zeeuws spek
150 gram halen, 100 gram betalen

WO gram €

Rundvleessalade
WO gram €

5•
00

o?9

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55.25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Wij bedanken bestuur en
medewerkers van de activiteiten
stichting Vorden voor jullie inzet

voor de voetbalvereniging Vorden.
Met dank voor jullie fijne

samenwerking.

Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Bloembinderij Kettelerij
Café-Restaurant-Zaal

"de Herberg"
Keurslager Vlogman

Adverteren in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities



Cursus taijiwuxigong
Taijiwuxigong is een oefenme-
thode die zijn oorsprong vindt
in de traditionele taiji en qi-
gong, beiden afkomstig uit Chi-
na. Ze werd ontwikkeld door dr.
Shen Hongxun die in China me-
dicijnen studeerde en chinese
geneeskunst bestudeerde.

De oefeningen zijn erop gericht om
het energiesysteem in ons lichaam
te aktiveren en in balans te bren-
gen. Elke oefening is een eenvoudi-
ge beweging die zijn optimale
vorm krijgt door het juist samen
gaan van ademhaling, ontspan-
ning en gedachtenconcentratie.
Een belangrijk onderdeel van de ta-
ijiwuxigong is de spontane bewe-
ging. Deze beweging helpt om de
energie snel en efficiënt door het
hele 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 energie-
systeem van ons lichaam bestuurd.
Om de spontane beweging op te
wekken wordt met behulp van de
aardekracht de dantian geacti-
veerd. Door deze beweging kunnen

ophopingen van negatieve energie,
die zich in het lichaam bevinden,
naar buiten worden gebracht wat
spanning en pijn weg neemt.
De oefeningen werken op uiterst
fijnzinnige bewegingen in het li-
chaam. Ze kunnen er behandeling
van veel voorkomende aandoenin-
gen aangewend worden. Zoals: mi-
graine, whiplash, rugpijn, maag-
klachten, muisarm, koude handen
en voeten en vermoeidheid. Al deze
klachten werken niet alleen versto-
rend op het otale welzijn van het li-
chaam, maar ook verstoren zij vaak
het dagelijks leven.
In China en nu ook in het westen
wordt taijiwuxigong toegepast om
gezond en jong te blijven, ziekten
te genezen, mentale, sportieve en
creatieve prestaties te optimalise-
ren.
De cursus wordt gegeven door Ka-
tinka Hoek. Zij volgde zeven jaar
lessen aan het Buqi Instituut onder
leiding van dr. Shen Honxun en is
gediplomeerd Buqi haeler.

Wilt u meer informatie over deze
cursus? Zie het contactje in deze'
krant.

Vrijwilligers terminale Zorg:
Bent u ook betrokken?

Open Nederlandse kampioenschappen marathon-
schaatsen in Oostenrijk

Ondanks rugklachten, fraaie
10e plaats Arjan Mombarg!
Arjan Mombarg heeft afgelo-
pen zaterdag, tijdens de open
Nederlandse kampioenschap-
pen marathonschaatsen op de
Weissensee in Oostenrijk (in de
provincie Karinthie) flink op de
tanden moeten bijten. Deson-
danks eindigde hij in het veld
van ruim honderd deelnemers
op een fraaie tiende plaats, niet
ver achter winnaar Erik Hulze-
bosch.

Laatstgenoemde heeft "wat" met
het natuurijs van de Weissensee,
want in de afgelopen zes jaar ging
Erik liefst vier maal als winnaar
over de finish. Dit keer voor Jan
Maarten Heideman (2e) en Henk
Angenent (3e).

Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg kwam voor deze 100 kilome-
ter lange rit niet bepaald optimaal
aan de start. Arjan: "Ik heb al een
poos last van de rug, de afgelopen
twee dagen heb ik in Oostenrijk op
een soort opklapbed moeten sla-
pen, absoluut slecht voor de rug. Ik
had er zaterdagmorgen bij het op-
staan dan ook gruwelijk last van.
Echter ik had gelukkig wel super
benen (door Arjan later in het tele-
foongesprek vanuit Oostenrijk,
aangeduid als "mega-goeie" be-
nen!)

Nu ik op de race terug kijk, heb ik
het idee dat er meer in had geze-
ten, maar goed dat is achteraf ge-
praat. In het begin heb ik toch wel
wat voorzichtig gereden, maar ook
weer niet te lang want het werd
door de vele demarrages al gauw
"volle bak" rijden. Na zo'n zestig
kilometer zat ik in een dip. Echt
een moeilijk periode, veel pijn in
de rug. Ik dacht nog dat wordt

stoppen. Toch maar doorgereden,
want zoals gezegd de benen voel-
den goed.

In die fase van de wedstrijd had ie
dereen het moeilijk. Zelfs Heide-
man, die reed achteraan in het pe-
loton en deed in feite niets", zo
zegt Arjan die in de koers zijn re-
serves niet behoefde aan te spre-
ken. Arjan lag 500 meter voor de fi-
nish nog rond de 20e plaats. In de
laatste paar honderd meter sprint-
te hij nog een tiental landgenoten
voorbij, om uiteindelijk als tiende
te finishen.

Afgelopen zondag was het voor Ar-
jan weer vroeg dag. Niet om me
teen te gaan schaatsen, maar om
een bezoek te brengen aan de fysi-
otherapeut van de Neft ploeg.
"Even de rug laten kraken", aldus
het nuchtere commentaar van de
Vordense veehouder. En dan is er
nog altijd echtgenote Diana aan
wie Arjan daar in het land van de
bergen, veel morele steun onder-
vindt. De komende dagen worden
ingevuld met het rijden van crite-
riums van pakweg 40 kilo-
meter.Dat alles ter voorbereiding
van de tocht van zaterdag l febru-
ari aanstaande.

Die dag gaat namelijk s'morgens
om negen uur de alternatieve Elf-
stedentocht van start. Een afstand
van 200 kilometer dat de rijders
ongetwijfeld heel veel "bloed,
zweet en tranen" zal kosten. Arjan
ziet er toch wel een beetje te-
genop. De vraag is of deze tocht
niet teveel van zijn rug zal vergen.
Maar wie weet heeft hij weer "me
ga-goeie benen" en slepen die Ar-
jan opnieuw door moeilijke perio-
des heen. Wij zijn benieuwd!

Uitvoering Toneel
in Vierakker-Wichmond
De toneelgroep Vierakker-Wich-
mond is al weer enkele maan-
den bezig met het instuderen
van een nieuw stuk.

Ze hebben dit jaar gekozen voor de
komedie doktertje spelen.
Dit toneelstuk geschreven door
Carl Slotboom speelt zich af bij de
zusterpost van een ziekenhuis.
Met in de hoofdrol een van bank-

roof verdachte man die doktertje
moet spelen in dit ziekenhuis. Dit
brengt van allerlei verwikkelingen
met zich mee op deze anders zo
rustige afdeling. Wat er verder al-
lemaal gaat gebeuren kunt u zien
in het St. Ludgerusgebouw op vrij-
dag 31 januari en zaterdag l febru-
ari. De toneelgroep stelt uw aan-
wezigheid natuurlijk weer zeer op
priis.

Begin maart 2003 starten de or-
ganisaties Vrijwilligers Termi-
nale Zorg en de Hospices in
Oost-Gelderland voor de tweede
keer gezamenlijk met een cur-
sus voor nieuwe vrijwilligers.
De cursus duurt acht avonden
en wordt vergoed door de loka-
le VTZ-organisatie of het Hospi-
ce. Onderwerpen die aan bod
komen zijn ziekenverzorging,
stervensfasen, communicatie-
training, houding t.a.v. ziekte,
pijn en dood, begrafenis/crema-
tie en de organisatie van de VTZ
en het Hospice.

VRIJWILLIG BETROKKEN
Vrijwilligers VTZ verzorgen termi-
naal zieken die thuis willen ster-
ven. Meestal nemen familie en
naasten de taak van verzorger als
vanzelfsprekend op zich, maar die
taak kan hen soms teveel worden.
Ondersteuning van een vrijwilli-
ger biedt dan een steun in de rug.
Vrijwilligers verrichten geen ver-
pleegkundige of zwaar huishoude-
lijke taken maar verlenen dezelfde
zorg als de familie of naasten
(mantelzorgers), zoals het bieden
van een luisterend oor, waken in

overleg 's nachts en/of overdag,
helpen bij de verzorging en het sig-
naleren en rapporteren van even-
tuele veranderingen in de situatie.
Ook bieden vrijwilligers de man-
telzorgers ondersteuning.

ORGANISATIES
In Oost-Gelderland zijn er verschil-
lende lokale VTZ-organisaties en
Hospices. De VTZ-organisaties zet-
ten vrijwilligers in voor de verzor-
ging van terminaal zieken in huis-
situaties, terwijl het Hospice on-
derdak biedt aan terminaal zieken
die niet langer huis verzorgd kun-
nen of willen worden.

VRIJWILLIGER WORDEN
Er is geen speciale voorkennis no-
dig om voor vrijwilliger VTZ of het
Hospice in aanmerking te komen.
Wel is eerst de cursus verplicht.
Meer informatie vragen of aanmel-
ding voor de cursus, kan bij de
Stichting 'Noaberhulp' Warnsveld,
Vorden en Steenderen, tel. (0575)
54 33 66. Aanmelding voor de cur-
sus in maart kan tot en met 16 fe-
bruari a.s.

Boekhandel in Warnsveld maandag en dinsdag gesloten

Woensdag her-opening
van The Read Shop
De uitbreiding van de Warns-
veldse boekhandel The Read
Shop is bijna klaar. Na een in-
grijpende bouwperiode van drie
maanden is het pand inmiddels
fors vergroot. De winkel wordt
twee keer zo groot. Maar voor de
officiële heropening van a.s.
woensdag moet er nog veel werk
worden verzet.

Paul Bombeld van The Read Shop is
in zijn nopjes. Op de achtergrond
zijn de interieurbouwers al volop
aan het werk in het nieuwe winkel-
gedeelte. Het systeemplafond zit er
bijna in en de verlichting is ge-
plaatst.
Toch komt de grote klus nog dit
weekend. Zaterdagmiddag om vijf
uur sluit de oude winkel haar deu-
ren. De complete voorraad, alle
schappen, de toonbank en de pre
sentatietafels moeten voor maan-

dagmorgen 8 uur zijn verwijderd.
Want dan komt de nieuwe vloerbe
dekking in het oude winkelgedeel-
te, moet het nieuwe interieur en de
verlichting geplaatst worden en
komt er een nieuwe toonbank. Op
dinsdag moeten alle producten
weer in de schappen en woensdag-
morgen om half negen gaat de
nieuwe winkel weer open.

"Het wordt dit weekend een gigan-
tische klus", zegt Paul Bombeld, ei-
genaar van The Read Shop. "Er is
weinig tijd voor tegenslag. Maar al-
le medewerkers weten wat er moet
gebeuren en met alle leveranciers
zijn duidelijke afspraken gemaakt.
Of we het halen? Dat mag iedereen
woensdagmorgen 29 januari ko-
men aanschouwen. Maar zoals het
er nu naar uitziet zijn we dan ge
woon weer om half negen geo-
pend".

Cydo cross club kampioenen
op Kamphuizen
De R.T.V. Vierakker/Wichmond
organiseerde het gezamelijke
clubkampioenschap, de deelne-
mende clubs waren de E.T.P.
Zutphen, de Zwaluwen Deven-
ter, en natuurlijk de R.T.V.Vier-
akker/Wichmond.

De deelname bij de diverse club.s
was goed te noemen, elke club
reed zijn eigen Kampioenschap, er
werd gestart met enkele minuten
tijdsverschil, zo ontstond er op een
parcour 3 totaal verschillende
wedstrijden.

Bij de Zwaluwen Deventer won
Gij s Brouwer voor Henk ter Wel en
als 3e kwam voor de Deventerse
club Remco Spitsbaard over de
meet allen uit Deventer.
De E.T.P. Zutphen had in de
AT.B.er Frank Schotman uit Steen-
deren een goed winnaar, 2e werd
Jonathan Opdam uit Baak. de
Zutphenaar Rudi Frinking werd
3e.

Bij de R.T.V.was alles veel spannen-
der vanuit het vertrek liet Jan Wee
vers zien de sterkste te zijn .voor

de overige plaatsen werd geknokt
de Larense A.T.B.er Marco Loman
reed uiteindelijk naar een 2e
plaats, de 3e plaats werd behaald
door de Wichmondse veteraan Ru-
di Peters.

Bij de R.T.V. stond Thijs v Ameron-
gen niet op de startlijst, hij moest
met een K.N.W.U.selectie starten
in het Belgische Hoogstraten, dit
alles als voorbereiding op het ko-
mend W.K. te Monopoli in Italië.
Dit alles word verreden op zater-
dag l Februari, voor de kleine
R.T.V.Vierakker/Wichmond is dit
de 2e renner die dit seizoen start
op een W.K, de Baakse wegrenner
Arne Kornegoor was V Amerongen
dit jaar al voor op het weg kam-
pioenschap voor neo Amateurs te
Zolder België.

Ook de Vordense Dame Gretha kl
Brinke reed dit weekend haar W.K.
te Moll ze behaalde daar een 2e
plaats achter de Franse dame Clau-
dia, Gretha reed een wedstrijd met
daarin veel materiaalpech zij verl-
oor daardoor een 30 tal seconden
en kon dit niet meer dicht riiden.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

In Contact van 15 januari jl. re-
ageert een bewoonster aan de Al-
menseweg, mevrouw Petra Ottens,
verbaasd over de reactie van 32 be
woners in de regio "de Horster-
kamp" over het verkeersplan van
de gemeente. De bewoners regio
"de Horsterkamp" maken bezwaar
tegen het nieuwe verkeersplan. Zij
stellen voor, eerst een lange ter-
mijnplan voor het verkeer, inclu-
sief de mogelijkheid van een noor-
delijke rondweg op te stellen, voor-
dat het huidige verkeersplan van
de gemeente wordt uitgevoerd.
Mevrouw Ottens schrijft dat in
1994 al beslissingen genomen zijn
om de verkeersproblemen op te
lossen. De noordelijke rondweg
werd toen niet aangenomen. Wij
willen erop wijzen dat toentertijd
veel geld is uitgegeven om de
Dorpsstraat aan te passen (parkeer-
havens, een irriterende wegver-
smalling, etc.). Het zijn vooral de
toenmalige beslissingen die onvol-
doende blijken te zijn. Als gevolg
hiervan is de gemeente weer ge-
noodzaakt nieuwe verkeersplan-
nen te ontwikkelen.
De bewoners van de regio "de Hor-
sterkamp" hebben kritiek op een
beleid waarbij veel belastinggeld
wordt geïnvesteerd maar toch
blijkt dat de maatregelen half-
slachtig zijn geweest. De proble-
men van de verkeersoverlast zijn
nog steeds niet opgelost. De huidi-
ge voorgestelde plannen zijn weer
onvoldoende.

Het voorstel is vooral te onderzoe-
ken om het doorgaande verkeer
via een noordelijke rondweg te lei-
den. Bijvoorbeeld langs of door het
industrieterrein of een andere
trecé met weinig aanwonenden en
een acceptabel verlies aan natuur-
schoon.
Decennia geledenhad al een lange
termijn visie ontikkeld en een tra-
cé vastgelegd moeten worden. Er
zijn kansen verloren gegaan. In
het industriegebied is alleen maar
gebouwd zonder rekening te hou-
den met het toenemende verkeer
gedurende de volgende decennia.

De tijd dringt. Wanneer het ver-
keersprobleem in Vorden niet
wordt opgelost zal dit probleem de
Vordense bewoners altijd blijven
achtervolgen.

Julius Douma,
Christinalaan 11

en 32 bewoners in de regio "de
Horsterkamp"

Geboorte
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan uit-
zoeken uit de

enorme collectie
kaartjes.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
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Grandioze actie bij •
Super de Boer Grotenhuys in Vorden i

Maak kans op het winnen van een

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

Bij aankoop van 2 producten Omo of Robijn met 20% kor-
ting krijgt u een actiefolder. Maak hier uw kassabon aan
vast en deponeer dit vervolgens in de daarvoor bestemde
bus in de winkel. Uit deze bus zal maandag 3 februari de
winnaar worden getrokken. De prijswinnaar krijgt persoon-
lijk bericht thuis. De actie loopt van 20 januari tot en met l
februari.
Voor verdere informatie zie de actiedisplay in de winkel.
Omdat we maar 350 actiefolders hebben, geldt hier: op =
op. Dus wees er snel bij.

Tot ziens bij SUPER DE BOER

YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18» Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13
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Schietvereniging RA.W.
Meraldrer-Wichmond

Wees en Vleeswaren

Runderriblappen ikgc4."
Poulet of Hacheevlees 1 kg c 4."
4 Haastiletlapjes
hoh Gehakt

Speklappen
Balkenbrij

f^99
naturel of gekruid x, W •

1kg€3.65

2 kilo voor € 6 J'

1kg€3?9

Weekpakket vleeswaren:

100gr ONTBUTSPEK cU2

100gr CASSELERRIB cl.40

100gr SCHOUDERHAM cl.12

Elke week op de markt in Vorden

RAW. organiseert op dinsdag 4
Febr. en woensdag 5 Febr. in het
St. Ludgerusgebouw te Vierak-
ker weer schietwedstrijden.

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

Het regelement omvat o.a.
- Een "team" bestaat uit 3 perso-

nen.
- Een "team" mag bestaan uit zo-

wel dames en/of heren.
- Elke deelnemer mag maar in

één "team" meeschieten.
- In een "team" mag max. l per-

soon lid zijn van een bestaande
schietvereniging of bedrijfs-

schietbond.
- De geweren worden door de Ie

den van RA.W. geladen en aan
de schutters ter hand gesteld.

- ledere schutter betreedt het
wedstrijdlokaal op EIGEN RISI-
CO.

- Er mag alleen staande en uit de
losse hand worden geschoten.

Heeft men interesse in de schiet-
sport kom dan eens op de schiet-
avond. (iedere woensdag)
Mede-huisgenoten kunnen even-
tueel op de wedstrijdavonden het
"dart" spel beoefenen.
Opgave bij de onderstaande be-
stuursleden: J.W. Klein Kranen-
barg, Egginkskamp 19, Eefde; A.G.
Hummelink, Beeklaan 14, Wich-
mond; G.B.M. Holtslag, Nieuwstad
37, Vorden.; H. ter Vrugt, Hack-
forterweg 36, Wichmond; G.W. Zo-
mer, Koekoekstraat 12, Vierakker.

0 3 primula's

«2 bossen tulpen

•* bos rozen a 20 st,

* 2 bossen narcissen

«i Azalea

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

Valeweide2?9
QQQ Bloemen en planten

499 a.s. donderdag verkoop
bij "de Wehme"

Kijk voor meer nieuws op.
www.contact.nl

Ml OFF ROAD

Fietsenstalling bij
stations Brommen en
Vorden gereed

Paris - Dakar 2003, 19 januari 2003

Sharm El Sheikh, 19 januari 2003

Al Off Road team beste Nederlanders
aan finish Dakar-Rally

ProRail levert maandag de nieu-
we fietsenstalling bij station
Brammen op en zal woensdag
29 januari de stalling bij station
Vorden opleveren. Reizigers
kunnen in de nieuwe stallingen
hun fiets gemakkelijk, droog
en veilig stallen. De capaciteit
van beide fietsenstallingen is
aanzienlijk verruimd.

Station Brummen heeft nu 256
fietsklemmen en 40 fietskluizen
(voorheen respectievelijk 200 en
30) en station Vorden heeft nu 224
klemmen en 8 kluizen (voorheen
respectievelijk 110 en 5). De nieu-
we fietskluizen zijn ruimer en ook
in de onbewaakte stalling is meer
ruimte tussen de klemmen onder-
ling. Hierdoor kunnen ook fietsen
met bijvoorbeeld fietstassen of een
breed stuur goed gestald worden.

De nieuwe fietsrekken hebben be-
tere aanbindmogelijkheden voor
kabel- of beugelsloten. Over de
fietsklemmen staat een overkap-
ping van gehard glas. De stalling is
's avonds goed verlicht.
De ombouw van de stallingen op
station Brummen en Vorden is
onderdeel van het project 'Ruimte
voor de Fiets'. Dit is een project
waarbij ProRail tussen 2000 en
2007 de fietsenstallingen op vrij-
wel alle 380 stations vernieuwt.
Overal wordt hetzelfde type rek-
ken en kluizen geplaatst.
Inmiddels zijn zo'n 145 stallingen
in Nederland omgebouwd. ProRail
verwacht met de nieuwe fietsen-
stalling het gebruik van de fiets in
het voor- en natransport te stimu-
leren. Nu al komt bijna 30 procent
van de treinreizigers op de fiets
naar het station.

Bob ten Harkel en Hennie den
Toom zijn met de Honda buggy
van het Al Off Road Team als
beste Nederlandse autoteam ge-
ëindigd in de 25e Rallye
Telefónica Dakar. In het eind-
klassement van de loodzware
rally bezette het duo de 29e
plaats. "We kijken met bijzon-
der veel tevredenheid terug op
dit evenement. Met onze be-
perkte middelen en mogelijk-
heden hebben we ten opzichte
van de grote fabrieksteams een
prima prestatie geleverd. De er-
varing met de Honda buggy was
uitstekend", verklaarde team-
manager Henk Hellegers aan
de finish in de Egyptische bad-

plaats Sharm El Sheikh, gelegen
aan de kust van de Rode Zee.

Op de voorlaatste wedstrijddag
hadden Bob en Harkel en Hennie
den Toom nog de nodige proble-
men, waardoor ze zo'n twee uur
verloren. "We hebben op de klasse-
mentsproef vier velgen kapot gere-
den omdat er te weinig spanning
in de banden zat", legde coureur
Ten Harkel uit. "Daardoor verloren
we veel tijd, maar als geheel ben ik
toch heel content. De Honda
presteerde uitstekend en er is nau-
welijks sprake geweest van enige
technische problemen. Als je be-
denkt dat we voor het eerst met
een dergelijke auto reden, stemt

ons dat bijzonder tevreden."
Navigator Hennie den Toom vulde
aan: "De finish halen in een derge-
lijke zware rally is al een prestatie
op zich. Kijk maar eens hoe groot
ook dit jaar weer het aantal uitval-
lers was. Het is een fantastisch ge-
voel dat wij de rally hebben uitge-
reden, een prestatie waaraan vele
betrokkenen bij dit project een be-
langrijke bijdrage hebben gele-
verd." De Fin Ari Va tanen won de
laatste etappe over 34 kilometer
rondom Sharm El Sheikh.

De eindzege in de rally ging naar
de Japanner Masuoka, die ook vo-
rig jaar de Dakar-Rally al op zijn
naam had geschreven.



Thijs van Amerongen onbevangen naar
het wereldkampioenschap veldrijden
Thijs van Amerongen is een jon-
gen zonder capsones. Dat bleek
tijdens het gesprek dat wij aan
de vooravond van de wereld-
kampioenschappen veldrijden
met hem hadden in zijn ouder-
lijk huis aan de Schuttestraat in
Vorden. Op het moment dat dit
"Contact" bij U in de bus glijdt,
is Thijs op weg naar "de laars"
van Italië om daar in de catego-
ry junioren ons land tijdens de
wereldkampioenschappen
veldrijden te vertegenwoordi-
gen. Deze titelstrijd vindt zater-
dag l februari aanstaande
plaats in het stadje Monopoli.

Behalve Thijs van Amerongen ver-
schijnen bij de junioren ook Eddy
van Ijzendoorn, Lars Boom, Egon
van Kessel en Sebastiaan Lange-
veld aan de start. Als coach fun-
geert Frans Francissen. Thijs oogt
heel ontspannen, heeft waar-
schijnlijk te maken met de nuch-
terheid van de Achterhoeker,
"vooral gewoon blijven". Wellicht
zijn daaraan ook de successen van
deze jeugdige Vordenaar in de wie
lersport te danken.

Toen wij Thijs spraken, had zijn va-
der hem zojuist opgehaald bij kas-
teel Vorden. Daar was hij de hele
middag met leden van de RW Vier-
akker/ Wichmond volop in de
weer om het parcours in orde te
maken voor de veldrit, die een dag
later, zondag 19 januari zou wor-
den ven-reden. ( Thijs eindigde
daar op de derde plaats, een pres-
tatie waar hij zeer content mee
was.) Vader Frits van Amerongen
vertelde tussen neus en lippen
door dat hij regelmatig wedstrij-
den van zoonlief gaat bekijken.
Dus een echte fan!
Zus Joanne, zat achter de compu-
ter, druk bezig met het maken van
een scriptie. Deze 20 jarige stu-
deert voor het vak "Verzorgende" .
Zij volgt de verrichtingen van
broertje Thijs wel, maar zo gaf zij
aan "ik ben niet zo'n fanatieke
supporter als onze zus Marith (19).
Zij is studente "Office & Manage-
ment". Moeder Marja, luistert aan-
dachtig naar hetgeen zoonlief
Thijs zoal te vertellen heeft.

Thijs zelf studeert MTS Bouwkun-
de aan het Graafschap- college in
Doetinchem. Eerstejaars dat wel

Thijs van Amerongen onbevangen naar de WK

en absoluut geen idee wat hij later
wil worden. Volgens Thijs gaat stu-
deren en wielrennen uitstekend
samen, waarbij de zelfdisipline
een belangrijke rol speelt. "Mijn
studie heeft er echt niet onder te
lijden hoor. Maandag en dinsdag
train ik een uur, woensdag en don-
derdag elke dag 2 uur en dan vrij-
wel elk weekend ergens een wed-
strijd," zo zegt Thijs.
De afgelopen weken was de trai-
ning met het oog op de wereld-
kampioenschappen intensiever en
werd er op woensdag en donder-
dag getraind onder leiding van de
bondscoach Frans Francissen. De
16 jarige Thijs van Amerongen (op
18 juli wordt hij 17) is op 12 jarige
leeftijd met wielrennen begonnen.
"Ik ben eigenlijk begonnen op een
oude rooie mountainbike van
mijn vader", zo wist Thijs zich te
herinneren. Hij vond het fietsen
wel leuk, meldde zich als lid aan
bij RTV Vierakker/ Wichmond
waar hij wat toertochten reed.

Top- coureur Jan Weevers, even-
eens lid van dezelfde club zag Thijs

bezig op de fiets en adviseerde
hem om ook wedstrijden te gaan
rijden. Weevers: "Ik zag al direct
met welk gemak Thijs in de toer-
tochten reed. Hij is voor zijn leef-
tijd ontzettend sterk.gekoppeld
aan een goeie mentaliteit. Of-
schoon hij meer techniek in huis
heeft dan zijn leeftijdgenoten in
de wielersport, moet daar toch
nog aan geschaafd worden", zo
zegt Jan Weevers.

MENTOR
Wat dat "bijschaven" betreft heeft
Thijs bij RW Vierakker/ Wich-
mond veel steun van clubtrainer
Rudi Peters ontvangen. Deze kan
zo'n beetje als "mentor" van Thijs
beschouwd worden. Rudi Peters:
"Ik heb veel met Thijs getraind. Tij-
dens het rijden vertel ik hem aller-
lei details. Opstappen, afstappen,
hoe ontwijk ik bijvoorbeeld boom-
stammen etc. Ook de preparatie
van de fiets hoort daarbij. Thijs is
heel leergierig. Goeie mentaliteit.
Ik noem hem altijd een groene
jongen uit het aardbeienveld. (Ter
verduidelijking, bij Thijs thuis

"kweken" ze onder meer aardbei-
en!)
In de afgelopen jaren heeft Thijs
een flinke progressie doorge-
maakt. Als hij zich zo blijft ontwik-
kelen, wordt hij een hele goeie.
Overigens is hij voor mijzelf ook
een goeie stimulans om door te
gaan met fietsen", zo zegt de 47 ja-
rige ook nog immer actieve Rudi
Peters.Eén ding staat als een paal
water, Thijs moet het allemaal wel
zelf doen! En dat doet hij ook. Wat
betreft de veldritten is hij thans
nog eerste jaars junior. Eind van
het jaar wordt hij tweedejaars. In
de zomermaanden is Thijs van
Amerongen ook op "de weg" te
vinden. Ook daar is hij eerstejaars
junior. Zowel het rijden op de weg
als het veldrijden, vindt hij leuk
om te doen.

Momenteel is het dus allemaal
veldrijden wat de klok slaat. Dat
Thijs een veelbelovend talent is,
bleek al in zijn tweede wedstrijd-
jaar. Diverse goeie uitslagen ge-
boekt. De resultaten zijn vrijwel
wekelijks in "Contact" te lezen.
Thijs behoort in zijn disipline tot
de "top-vier" van Nederland. Intus-
sen is hij ook internationaal bezig.
Vorig jaar bijvoorbeeld, haalde hij
een 4e plek in het Belgische Loen-
hout. Tijs van Amerongen rijdt in
de periode oktober t/m februari
zo'n vijftien wedstrijden. "We
gaan altijd met een vast groepje
naar de wedstrijden. Martin We
ijers, Rudi Peters, Gretha Klein
Brinke en Richard Sleumer. Erg
leuk".
Ook op de weg staat Thijs zijn
mannetje. Veelal "voor-in" te vin-
den. Bijvoorbeeld winnaar van de
"Gelderse Eilanden". Een derde
plaats tijdens het Nederlands kam-
pioenschap tijdrijden. In de zo-
mermaanden rijdt Thijs circa 20
wegwedstrijden. Zelfkritiek heeft
hij genoeg. Het sturen kan veel be
ter en ik moet ook zeer zeker aan
het sprinten werken".
Zenuwachtig voor het wereldkam-
pioenschap in Italië? "Nee hoor, ik
zie wel hoe het gaat", aldus de
nuchtere constatering van het 16
jarig Vordens talent die ook "on-
derweg" niets aan het toeval over-
laat. Hij heeft een cursus "fietsen-
maker" gevolgd waardoor hij veel-
al zelf instaat is technische manke
menten te verhelpen.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

HET IS MAKKELIJK GELD
UITGEVEN VAN EEN ANDER.

Bezuinigen of
verhogen?
In de landelijke politiek en de he-
vigheid van de campagne vangen
de lijsttrekkers elkaar vliegen af
door met getallen te goochelen of
zelfs te smijten. Getallen vooral
over ombuigen en bezuinigen. Een
goed voorbeeld zou je zeggen voor
de lagere overheden.
Waar dat al het geval moge zijn,
niet in onze Vordense gemeen-
schap.
Waar iedereen in dit land de ko-
mendejaren zal moeten inleveren
en volgens het Centraal Plan Bu-
reau (CPB) het besteedbaar inko-
men van de burger het volgend
jaar zal afnemen, daar presteren
de Vordense bestuurders het
steeds weer haar burgers meer te
laten betalen voor leveringen en
diensten. Als er een tekort dreigt
op de Vordense begroting dan ver-
hoogt men simpelweg de belastin-
gen in plaats van te bezuinigen op
de uitgaven of uitgaven en investe
ringen op te schuiven naar een la-
ter tiidstip.

De burger zou wensen dat het ge
mak waarmee de Vordense be
stuurders tekorten wegwerken
ook voor hen zouden gelden.
"Mijn huishoudbegroting is niet
sluitend; werkgever ik wil er
x % bij het volgend jaar".
Maar liefst 8 % was het voorstel
van B&W, het percentage waar-
mee de OZB, het melkkoetje van
de gemeente, zou moeten worden
verhoogd. Omdat men was verge
ten dat de taxatie toch erg veel
minder kost dan begroot heeft een
waakzame raad er 7 % van kunnen
maken. Maar wel 7 % van de nieu-
we taxaties welke naar schatting
zo'n 50 % hogere WOZ-waarde
kennen dan die van 1995. Een ver-
hoging van ruim 10 % dus ten op-
zichte van de belasting van 2001.
Geen nieuws overigens want door
de "taxatietruc" (lees sterke verho-
ging WOZ gekoppeld aan een be
scheiden lager tarief OZB) steeg
het belastingpercentage van on-
dergetekende in 2001 met maar
liefst ruim 22 %.
En wat te denken van de sluwe
aankondiging van de agenda met
toelichting voor de Raadsvergade
ring op 19 december in het Con-
tactvan 18 december jl.? Bij de Ver-
ordening Rioolrechten 2003 wordt
stoer aangekondigd dat deze zal
worden verlaagd van 216 naar 204
euro; een verlaging van 14 euro.

Echter een alinea lager wordt een
verhoging van de verordening af-
valstoffen voorgesteld welke voor
eenpersoons huishoudens naar
195 en voor meerpersoons huis-
houdens naar 258 euro
gaat hier worden derhalve de
oude bedragen 'gemakshalve'
maar even vergeten!!! De verhogin-
gen bedragen echter maar liefst re
spectievelijk 27 en 36 euro!
Zelf ben ik geen WD-kiezer maar
als we dit najaar, als de nieuwe
Bronckhorst gemeente een feit
wordt, naar de stembus moeten
zal ik een stem op deze partij toch
ernstig overwegen. De VVD was na-
melijk de enige partij die bij de be
grotingsbehandeling tegen een
verhoging OZB en voor bezuinigin-
gen heeft gestemd, met als mager
resultaat het schrappen van "kun-
stuitingen".
Bravo WD, ik hoop van harte dat
uw fractie het gat in de hand van
onze bestuurders eens weet te
dichten, want, zoals dorpsgenoot
Douma onlangs, in relatie met het
verkeerscirculatieplan en de daar-
mee voorgestelde herinrichting
van het centrum, al in het contact
verwoordde, ontbreekt het deze
bestuurders nogal eens aan een
(lange)termijnvisie.
Laten we in elk geval hopen dat de
te vormen klankbordgroep zal be
staan uit personen welke bereid

zijn tot "reasonable thinking" en
dat zich niet allerlei personen zul-
len aanmelden uit uitsluitend per-
soonlijk belang zoals mevrouw Pe
tra Ottens, wiens reactie in het
Contact van 15 januari jl. op de
brief van de heer Douma niets te
raden overlaat over haar woonom-
geving; inderdaad zij woont aan
de Almenseweg ofwel in de regio
van een eventuele Noordelijke
Rondweg.

Louis Bosman
Zutphenseweg 61
7251 DH VORDEN

Veldtoertocht
"Achtkastelenrij ders"
Rijwiel-en Toerclub "De Achtkaste
lenrijders" organiseert zondag 2
februari aanstaande een veldtoer-
tocht.
De start is het gemeentelijk sport-
park aan de Oude Zutphenseweg,
waar na afloop tevens gelegenheid
is om te douchen en de fiets
schoon te spuiten. De organisatie
heeft een tocht uitgezet in de
buurtschappen Mossel, Wilden-
borch. Galgengoor en het Groote
Veld.
De deelnemers kunnen kiezen uit
twee afstanden te weten 25 of 40
kilometer.

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

GOUD VAN OUD IN VORDEN
IN "DE HERBERG"
Fietsend door Vorden zag ik in di-
verse etalages van Vordense winke-
liers oude ansichtkaarten. Toen ik
thuis kwam las ik in het "Vordens
Contact" dat er op zaterdag, 25 ja-
nuari 2003 in "De Herberg" zou-
den optreden de Enschedese close
harmony groep uit de jaren 1960
"The Buffoons." Zou er een hunke
ring zijn naar die oude jaren ? Ik
weet het niet maar een ding wist
ik wel, ik ga naar "De Herberg"
naar het optreden van "The Buf-
foons".

Alvorens te gaan keek ik nog even
in mijn verzameling oude singles-
platenbak en ik trof daar 3 singles
aan van "The Buffoons". Het betrof
"My world feit down", "Sister The
resa" en "Let it be me", stuk voor
stuk juweeltjes van deze Neder-
landse Goud van Oud-band.
Bewapend met deze singles ging ik
dus zaterdag, jl. naar "De Her-
berg". Iets voor "De Herberg"
stond een disco-bus klaar voor het
vervoer van jongeren naar disco's
in de omgeving. De jongeren stap-
ten in.
De wat ouderen zag ik "De Her-
berg" in gaan. In overleg met de ei-
genaren-Hannie en Volkert mocht
ik even met de mannen van de
Buffoons praten. Na het plaatsen
van handtekeningen op de oude
hoezen kwam het gesprek al gauw
tot stand. Ook de kleding op de
hoes werd besproken. Dat was nog
van een oud Enschedees mannen-
koor geweest.

Met zeker 150 bezoekers, waaron-
der vele 50-gers maar met een jong
gevoel van binnen, genoot ik van
een avondje "Back to the Sixties".
"The Buffoons" zetten hun beste
beentje voor en het werd een ZEER
gezellige avond. Opvallend was
dat er door de bezoekers zo en-
thousiast werd meegezongen met
die Gouwe Ouwe en iedereen ken-
de de teksten nog.
Ik weet dat in de jaren 1965-1970
in Ontspanning "De Uitrusting" te
Eefde "The Buffoons" toch zeker
10 maal hebben opgetreden in vol-
le zalen met zeker 500 bezoekers
per avond.
Zouden die tijden weer terugke-
ren maar dan nu in Vorden?
Wie weet, in ieder geval zette Han-
nie en Volkert van "De Herberg"
een eerste aanzet. Het was het be
zoek dan ook meer dan waard.

Ook lees ik in "Vordens Contact"
dat "The Buffoons" samen met de
Engelse beatbands uit de jaren 60
"The Fortunes" en "The Treme
loes" in februari 2003 op tournee
gaan langs een aantal zalen in Ne
derland. "De Herberg" had de pri-
meur m.i. met onze eigen Neder-
landse band "The Buffoons".

De zeer tevreden bezoeker:
Martin Gabriël Brinkerhof 32,

7251 MR Vorden.

Feestavond met
huldigingen
"Graafschaprijders"
Auto-en motorclub "De Graaf-
schaprijders" houdt zaterdag-
avond l februari aanstaande in
"De Herberg" de jaarlijkse feest-
avond.
Absoluut hoogtepunt van de
avond, de bekendmaking van de
sportman c.q. sportvrouw van het
jaar. Ook zullen deze avond de ver-
schillende kampioenen worden
gehuldigd.
Landskampioenen, clubkampioe-
nen, winnaar van de "Deldentro-
fee", de winnaars van de "Schoena-
kerrittentrofee", zij allen zullen
uitvoerig in het zonnetje worden
gezet.
Voor de muzikale klanken zorgt
het orkest "Real Time".



Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!
VLEES: MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

SCHOUDER-
KARBONADE

299
...,.._ •
50% korting

GROLSCH
BEUGELS OF PIJPJES

krat 8.'49

WC EEND
DIV. VARIANTEN

fles 750 ml a 1.95

nu 2 flessen halen

fies betalen
50% korting

GROENTE:

CHIQUITA
BANANEN

O.889
kg van 1.75 voor

50% korting

WITTE REUS/
COLOR REUS

pak 1,8 kg a 5.79

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

GALL^GALL

HOOGHOUT
BESSEN-
JENEVER

100 cl nu:

ROERBAK
o.a. shoarmavleesVLEES

kg van 7.99 voor

50% korting

99

LOTUS
KEUKENPAPIER

pak 2 rollen a 1.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Altijd dagvers
x_

Bestelling per tel./fax
Bezorgen aan huis
Riant en gratis parkeren
Geschenk pakketten
Bonus aanbiedingen
Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALL^GALL

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Ch HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

www.compusystem.nl
Keuze PC v.a. € 649 -
AMD Duron 1300;Mĵ ^g^^^pï 32 MB TNT2j.40.GB Harddisk! \ € 649,-
AMD XP 2000+, 256 MEiD^AM, 32 MB TNT2, 40 GB |arddisk l € 699,-
AMD XP 2400+, M MB^SDRAM, 32 MB TNTè;,; 60 G8 Harddisk ', € 829,-

TopPC
AMD XP 2000+, 256 MB,
AMD XP 2000+. 512MB,
AMDXP2400+, 512MB,

Luxe Miditower ATX, Sou
USB, 1,44 MB Diskdrive,

v.a. € 719,-
€719,-
€779,-

)D €999,-

isarme Koeler, 2 x

Mitac LX TFT 15 inch Monitor
TCO "99: €289,-

Opties: K
Windows XP Home € 119,- • 48x12x50 CD-ReWrit£r ':€ 69, • 17 Inch monitc
HP DeskJet 3325 Printer € 79,- • 600 W 2.1 Subwoofer € 29,- • Flatbed Scanner € 59,
• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag.

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

De enige échte OPRUIMING
gehele maand februari (start zaterdag l februari a.s. 11.00 uur).

Naast heel veel kleingoed,

35% korting op ALLE meubels.
Warnsveld
Rijksstraatweg 35
Telefoon (0575) 52 29 19

Openingstijden:
Do. 13.30- 18.00
Vr. 11.00- 18.00
Za.11.00- 16.00

VERZAMELHUIS DE BRINK

ö)

Stedelijk Daltoncollege te Zutphen
houdt

vrijdag 31 januari

open huis
18.00 - 20.30 uur in het gebouw
Wijnhofstraat 1

Informatie over de
beroepsrichtingen vmbo
in de bovenbouw

• bouwtechniek

• elektrotechniek

• grafimedia

• voertuigentechniek

• handel & administratie

• consumptief

• verzorging

Extra informatie over het Vmbo geven we
op woensdagavond 5 februari in het
gebouw Isendoornstraat 3 om 20.00 uur.

Inlichtingen: 0575 590909
directeur VMBO: de heer R. Vrielink



In de winter is het voor veel vogels moeilijk om aan voldoende voedsel
te komen. In veel tuinen staan dan ook vrolijke vogelhuisjes met vetbol-
len en pinda's. Maar niet alle vogels zijn hiermee geholpen.

Vetbollen en pinda's zijn ware caloriebom-
metjes die juist in strenge winters geschikt
zijn voor vogels als mezen, spechten en
boomklevers. Andere vogels pikken er ook
wel wat van mee, maar voor hen kan beter
ander voedsel neergelegd worden. Merels,
zanglijsters en spreeuwen zijn bijvoor-
beeld gebaat bij minder vet voedsel. Ze
eten liever besjes, brood, rozijntjes en dier-
lijk voedsel. Heggemussen, winterkonink-
jes en roodborstjes
houden ook niet van
vetbollen. Hun voor-
keur gaat, naast droog
brood, voornamelijk uit naar dierlijk voed-
sel zoals maden en meelwormen. Deze
zijn in kleine porties in iedere dierenspeci-
aalzaak te verkrijgen. Mensen die het voe-
ren van (levende) voedseldiertjes een
beetje griezelig vinden, kunnen het even-
eens in de dierenspeciaalzaak verkrijgbare
'universeelvoer' aan de tuinvogels geven.
Het voordeel van universeelvoer is dat
meer vogelsoorten ervan kunnen snoe-
pen, omdat het zowel dierlijk voer als bes-
jes en dergelijke bevat. Het kant en klare
wintervoer voor vogels mag ook op geen
enkele voedertafel ontbreken. Het bestaat
uit veel verschillende soorten zaden, waar
de meest uiteenlopende vogelsoorten
van profiteren.

Voedertips
Wist u al dat het beter is om verschillende
keren kleine beetjes voedsel te geven dan
ineens heel veel? Een al te uitgebreide
voedertafel die vierentwintig uur per dag
gevuld is, trekt naast vogels namelijk ook
ratten en muizen aan. Voeren doet u bij
voorkeur 's ochtends vroeg en tegen de

De dierenspeciaalzaak...
het woord zegt het al!

De plaats waar het voedsel
wordt aangeboden hangt
nauw samen met de vogelsoor-
ten die erop af komen. De
meeste vogels eten graag van
een verhoging, zoals een vogel-
voederhuisje. Het dak geeft
bescherming tegen nattigheid
en geeft de vogels 'rugdekking'.
Voederhuisjes zijn er in allerlei
soorten en maten en in ver-
schillende uitvoeringen. Erg
handig zijn de huisjes met een
extra voerplateau, want er zijn
ook vogelsoorten die liever
geen dak boven het hoofd heb-
ben. Dierenspeciaalzaken heb-
ben een uitgebreid assortiment
!n vogelhuisjes, van gewone,
heel betaalbare 'basishuisjes'
die opgehangen kunnen wor-
den, tot zeer luxe ogende
modellen, zeg maar 'vijfster-
ren restaurant s-voor vogels'.
Schaft u twee huisjes aan, dan
kunt u tussen de huisjes koor-
den met pinda's-in-de-dop
spannen. Een feest voor pim-
pel- en koolmezen, en minstens
zo leuk om naar te kijken.
Maar er zijn ook vogelsoorten
die een voederhuisje mijden.
Boomklevers en spechten
geven bijvoorbeeld de voor-
keur aan voedsel wat tegen een
boom aangebonden, of er op
vast gespijkerd is. Weer andere
soorten, zoals de merel en
lijster, eten liever van een
sneeuwvrij gemaakte, door
struiken beschutte plaats op de
grond. Nu is beschut ook niet
altijd veilig, want struiken bie-
den een ideale hinderlaag voor
katten. De meeste katten lopen
echter niet graag rond tussen
doornstruiken. Een piekje bij
een doornstruik is dan ook een
uitstekende keuze. Heeft u zelf
een kat die vrij buiten rond-
loopt, doe deze dan een bandje
om met een belletje eraan. De
vogels horen de kat dan al van
verre aankomen en kunnen tij-
dig wegvliegen.

schemering in de namiddag, de perioden
waarin vooral de meest kwetsbare vogels
het actiefst op zoek zijn naar voedsel. Als
het streng vriest is het handig om fruit en
dergelijke in het geheel aan te bieden.
Fruit is zeer vochtrijk. Kleine stukjes
bevriezen vliegensvlug, wat tot vervelen-
de spijsverteringsproblemen kan leiden.
Schaft u kant en klaar wintervoer of pin-
da's aan, let dan op de houdbaarheid

ervan. Sommige
mensen geven voer
dat overgebleven is
van het vorige sei-

zoen. Goed is dit niet, want de vitaminen
hebben aan kracht ingeboet en het voer
kan muf, ranzig of stoffig zijn geworden.
Gooi voer dat overgebleven is dan ook
altijd weg zodra het lente is, en begin in
de winter erop met een schone lei. Zo
kunt u steeds zo vers en dus vitaminerijk
mogelijk voedsel aan uw tuinvogels aan-
bieden -juist nu hebben ze het zo hard
nodig! Op sommige niet-gespecialiseerde
verkooppunten wordt helaas wel eens
voer aangeboden wat het seizoen ervoor
is ingekocht. Een kwalijke zaak. Het is
daarom aan te raden om wintervoer voor
vogels alleen in een dierenspeciaalzaak
aan te schaffen, omdat met name daar de
kennis van vogels en het verantwoorde-
lijkheidsgevoel ten opzichte van levende
dieren in ruime mate aanwezig is.

Onverantwoorde hapjes
De meeste volwassen tuinvogels hebben
in de lente en zomer een andere voe-
dingsbehoefte dan in de winter.'s Winters
eten ze graag vetrijke voeding, maar als
het kwik stijgt heeft hun lichaam behoefte

aan veel dierlijk eiwit zoals insecten. Als
het hele jaar door wintervoer wordt aan-
geboden, dan wennen de vogels eraan. Ze
geven het aan hun jongen, die hier erg
ziek van worden en er soms zelfs van
doodgaan. Het jonge spijsverteringsstelsel
is namelijk ingesteld op insecten en

wormpjes.Wilt u de vogels in uw tuin echt
helpen, geef hen dan pas bijvoeding vanaf
november, of eerder als het daadwerkelijk
vriest. Verminder de hoeveelheid voer
zodra de strengste kou voorbij is, en stop
resoluut met het aanbieden van voedsel
als de vogels aan het nestelen zijn. Wees
overigens terughoudend met het voeren
van tafelresten.Zoutrijk voer bijvoorbeeld,
zoals (gezouten) gekookte aardappels en
frites zijn uiterst ongezond. Geef ook geen
broodresten van een maaltijd aan de bui-
tenvogels. Hierop zit vaak nog wat marga-
rine, wat een laxerende werking heeft op
het spijsverteringsstelsel.

Water
Denkt u ook aan een drinkvoorziening?
Zo lang het niet vriest of als er sneeuw ligt
hebben vogels hier voldoende beschik-
king over. Maar in droge vriesperióden is
het prettig als u hen drinkwater aanbiedt.
Dit geeft u in een heel ondiep schaaltje of
in een schaaltje dat afgedekt is met gaas.
Hierdoor wordt voorkomen dat de vogels
er een bad in nemen en vervolgens te
maken krijgen met bevriezing van hun
veren of erger- want ook vogels maken
wel eens een vergissing!

Tekst en fotografie FurryTails.nl

Een gevarieerde
voedertafel in de tuin:

Vetbollen
Ongebrande pinda's
Gedroogd brood
Stukjes kaas
Universeelvoer
Maden
Meelwormpjes
Zonnepitten
Onkruidzaad
Fruit
Rozijntjes
Spekzwoerd
Winterstrooivoer
Fijn tortelduivenvoer

De juiste voeding voor watervogels
Vogels in het stadspark zijn gewend dat ze het hele jaar door van men-
sen te eten krijgen. Ze zijn wild, maar ook weer niet. De vogels hebben
namelijk weinig reden om weg te trekken naar andere oorden als ze hun
voedsel iedere dag op een presenteerblaadje krijgen aangeboden.

In stadsparken is het een dagelijks ritueel;
buurtbewoners die al of niet met hun
(klein)kinderen de eendjes en andere
aanwezige watervogels brood voeren.
Niet veel mensen zullen er bij stilstaan dat
er nog andere, meer geschikte voeders
zijn voor deze dieren, met name voor de
winterperioden. Specifiek watervogelvoer
bijvoorbeeld, dat vrijwel iedere dieren-
speciaalzaak op voorraad heeft. Deze
voeders bevatten granen, zaden en vita-
minen in een specifiek voor watervogels
geschikte verhouding en zijn dan ook
geschikter voor de dieren dan brood, dat
vaak zout bevat. Bovendien geven veel
mensen broodresten aan de vogels, waar-
aan soms nog wat margarine of boter zit.
Deze boter kan de beschermende, water-
afstotende laag op de veren van de vogels
aantasten, waardoor de vogels in de pro-
blemen kunnen komen- niet doen dus!
Zwemmen er ook meerkoeten tussen de
eenden? Deze dieren lusten graag wat
groenafval, ook in de wintermaanden.

Afhankelijkheid
Die afhankelijkheid die veel vogels in de
stadsparken hebben ten aanzien van de
mens, probeert men juist te voorkomen
bij vogels in buitengebieden. Zo adviseert
de Vogelbescherming om het voeren in
buitengebieden van bijvoorbeeld reigers,

uilen en roofvogels, over te laten aan de
vele georganiseerde vogelwerkgroepen
die ons land telt. Dit heeft een reden. Deze
werkgroepen beginnen doorgaans pas
met voeren als het tenminste twee weken
achtereen streng vriest. De vogels hebben

voor die tijd nog de mogelijkheid om
andere oorden op te zoeken, waar meer
voedselaanbod is. Krijgen ze nu te vroeg
al voedsel aangeboden, dan blijven ze op
dezelfde plek wachten tot er weer iemand
komt met voedsel, en worden ze afhanke-
lijk. Als er vervolgens niemand meer komt,
kunnen de vogels letterlijk sterven van de
honger. Beperk het voeren van vogels dan
ook liever tot de tuinvogels en vogels in
(stads)parken.

Winterse vogelquiz
Weet ik genoeg over het ver-
antwoord voeren van vogels in
de winter?

1. Wat is het beste voer voor
eenden en ganzen?

a Brood
b Tafelresten
c Gemengd graan

2. Waarom kunt u beter geen
vogels in buitengebieden
voeren?

a Omdat er een natuurlijke
selectie moet plaatsvinden

b Omdat de vogels dan afhan-
kelijk worden en daardoor
in de problemen raken

c Omdat dat bij de wet
verboden is

3. Waarom is margarine zo
funest voor vogels?

a Het maakt hen te dik omdat
het te veel vet bevat

b Het bevat te veel zout en
suiker

c Het werkt laxerend en tast
bij watervogels de wateraf-
stotende laag op de veren
aan

4. Waarom is een voederhuisje
noodzakelijk?

a Omdat bepaalde vogelsoor-
ten in de tuin op 'hoogte'
hun voedsei zoeken

b Om het voer droog te
houden

c Een voederhuisje is niet
noodzakelijk

5. Wat is het meest geschikte
wintervoer voor merels?

a Vetbollen en pinda's
b Universeeivoer en rozijntjes
c Brood

Antwoorden: 1c 2b 3c 4a 5 b



VERKOCHT

De RaboMakelaardij is goed thuis in van onze unieke actie.Tot 31 maart

Zutphen en omstreken. We kennen 2003 betaalt u geen 1,85%, maar

de lokale markt. En ook de poten- slechts 1 % bemiddelingskosten*.

tiële kopers in deze regio. Dat geeft Dat scheelt op een gemiddelde

u, als verkopende partij, een forse

voorsprong. Bent u van plan om

uw huis te verkopen? Profiteer dan

woning al gauw 1.500 tot 3.500

euro. Kunt u zó in uw zak steken.

Dat is het eerst verdiend!

Rijkenhage 6 • 7201 LP Zutphen • Telefoon (0575) 54 74 44 • E-mail: zutphen@rabomakelaars.nl
Ons actuele woningaanbod vindt u op de site www.rabomakelaars.nl en in onze etalages in Gorssel, Hengelo (gld), Laren, Warnsveld, Zutphen en Vorden.

R e k e n v o o r b e e l d

Woning van € 250.000,-
Bemiddelingskosten

Gebruikelijk tarief

van gemiddeld 1,85% € 4.625,-

Actie tarief van 1 % € 2.500,

Uw voordeel € 2.125,

Woning van € 450.000,-
Bemiddelingskosten

Gebruikelijk tarief

van gemiddeld 1,85% € 8.325,

Actie tarief van 1 % € 4.500,

Uw voordeel € 3.825,

RaboMakelaardij
R A B O M A K E L A A R D I J E E N M A A L A N D E R M A A L

* Deze actie geldt alleen voor woningen in Brummen,Tonden, Zutphen, Eefde, Gorssel, Epse, Joppe, Kring van Dorth, Harfsen, Almen, Steenderen, Baak, Olburgen/Rha,
Bronkhorst,Toldijk, Warnsveld, Vierakker, Wichmond, Laren, Vorden, Hengelo (gld), Empe, Kranenburg, Oeken, Voorst, Keyenborg. Excl. advertentie-/presentatiekosten.
Excl. BTW. Wijzigingen voorbehouden. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.



Verkiezingsuitslag
in verspreidingsgebied
Contact/Elna

Oudheidkundige
Vereniging De Graafschap
wil naamsbekendheid
vergroten

VORDEN 8535 inwoners RUURLO 8336 inwoners

2003
% stemmen

opkomst
CDA
LPF
WD
PvdA
GrLinks
SP
D66
ChrUnie
SGP
LeefbNed
Cons.nl
NCPN
DuurzNed
PvdT
PvdD
Ratelb
AVD
Overige

86.2
40,0

3,3
19,6
23,8
3,7
4,4
3,1
0,9
0,2
03

0,3
0,0
0,0
0,0

5871
2349
193

1153
1398
217
260
184
50
10
15

16
22
2
2

2002
% stemmen

96.0
40,3
10,4
18,5
13,9

5,0
4,4
4,8
1,1
0,2
1,2

0,0
0,0

0,2

5734
2309

597
1060
794
289
255
275
62
12
66

1
1

13

2003
% stemmen

opkomst
CDA
LPF
WD
PvdA
GrLinks
SP
D66
ChrUnie
SGP
LeefbNed
Cons.nl
NCPN
DuurzNed
PvdT
PvdD
Ratelb
AVD
Overige

84,5
35,5
3,3

24,3
263
2,9
3,3
2,9
03
0,1
0,4
0,0

0,1
0,2
03
0,1
0,0

5520
1958
184

1342
1453
162
184
160
17
5

22
1

3
9

17
2
1

2002
% stemmen

83,5
33,9
10,9
25,1
16,9
3,6
3,6
4,0
0,4
0,2
1,0

0,1

0,3

5401
1833
588

1357
913
196
196
216

23
8

55

3

13

HENGELO (G) 8537 inwoners WARNSVELD 9121 inwoners

2003
% stemmen

opkomst
CDA
LPF
WD
PvdA
Grünks
SP
D66
ChrUnie
SGP
LeefbNed
Cons.nl
NCPN
DuurzNed
PvdT
PvdD
Ratelb
AVD
Overige

84,9
48,7
4,0

14,5
23,8
2,1
3,1
2,3
0,5
0,1
03

03
0,3
0,0

5548
2700

222
804

1320
116
170
126
30
4

19

20
15
2

2002
% stemmen

83,1
50,3
11,8
13,2
13,4
2,9
3,0
3,3
0,5
0,2
1.4

0,0

5440
2734
644
717
731
160
161
179

26
11
75

2

2003
% stemmen

opkomst
CDA
LPF
WD
PvdA
GrLinks
SP
D66
ChrUnie
SGP
LeefbNed
Cons.nl
NCPN
DuurzNed
PvdT
PvdD
Ratelb
AVD
Overige

87,1
25,1

2,5
18,1
32,4

5,7
7,2
5,9
2,0
0,1
03

0,0
0,1
0,5
0,1

5946
1491
151

1077
1928
336
431
352
119

6
18

2
3

29
3

2002
% stemmen

83,9
26,6
9,8

19,0
18,5
7,7
7,1
7,5
2,3
0,2
1,1

0,0
0,0

0,2

5760
1535
566

1093
1066
441
410
430
134

9
62

1
3

10

De Oudheidkundige Vereni-
ging De Graafschap heeft afge-
lopen zaterdag tijdens haar al-
gemene ledenvergadering in za-
lencentrum De Luifel in Ruurlo
zich sterk de vraag gesteld hoe
men de naamsbekendheid van
de vereniging kan vergroten.
De zeshonderd leden tellende
vereniging kamt namelijk met
een lichte terugloop van het Ie
dental, en naar de mening van
het bestuur moet de vereniging
aantrekkelijker worden ge-
maakt om op korte termijn
nieuwe aspirant-leden aan zich
te kunnen binden.

"Hoe kunnen we die interesse kwe-
ken en vergroten bij mensen die
onze vereniging niet kennen", zo
vroeg voorzitter Jan Kreijenbroek
uit Zutphen zich hardop af. De
Oudheidkundige Vereniging De
Graafschap is sinds haar oprich-
ting in 1925 de regionale organisa-
tie voor het behoud van de streek-
cultuur van de Achterhoek en de
Liemers. Leden van de vereniging,
met hun liefde voor en kennis van
de streek, geven vaak richting aan
zaken die voor de regio van belang
zijn. De Oudheidkundige vereni-
ging kan eigenlijk als moeder wor-
den gezien voor een aantal stich-
tingen en verenigingen. Zo zijn
het Staring Instituut, de meester
H.W. Heuvelstichting die mu-
seumboerderij De Lebbenbrugge
in Borculo beheert, de GA van der
Lugt stichting en de dialectkring
Achterhoek en Liemers ooit de
broedplaats van De Graafschap ge
weest. Naar de mening van
Kreijenbroek vindt er momenteel
een te geringe doorstroming van
leden plaats en vergrijst de vereni-
ging daardoor en zou de doelstel-
ling op termijn wel eens onder
druk kunnen komen staan. "Bin-
nen het bestuur heeft dat onze no-
dige aandacht en zorg. We hebben
ons de vraag gesteld hoe we onze
vereniging aantrekkelijker kun-

nen maken. De vraag is en blijft
hoe je mensen die interesse heb-
ben kunt bereiken en die de vere
niging nog niet kennen. In de be
stuursvergadering van maart zal
dit één van de hoofdpunten van
bespreking zijn. Aan alle bestuur-
sleden is gevraagd om met een vi-
sie te komen ten aanzien van dit
punt. Maar het is niet alleen een
zaak van het bestuur", aldus
Kreijenbroek. De voorzitter deed
zaterdag ook een dringend beroep
op de leden om de schouders on-
der de vereniging te blijven zetten.
"En we moeten openstaan voor
veranderingen in een wereld die
om ons heen ook sterk veranderd
ondanks dat we van oudsher een
zeer traditionele vereniging zijn"
Als voorbeeld doelde Kreijenbroek
op het feit dat het bestuur vorig
jaar ervoor gekozen had om de
jaarbijeenkomst met de ledenver-
gadering 's morgens te laten be-
ginnen. "Tot voor enkele jaren ge
leden vergaderden we altijd 's mid-
dags en hadden we 's avonds altijd
ons traditionele 'vrettenmoaltje'.
Daar zijn we vanaf gestapt. We
eten vandaag tussen de middag en
besluiten de bijeenkomst met de
lezing. De reden hiervan is wij als
bestuur hopen dat de bijeenkomst
nu ook voor niet leden aantrekke
lijk is om onze jaarbijeenkomst
ook eens te bezoeken. Bovendien
blijken de jaarvergaderingen niet
zo interessant te zijn voor de pers
in tegenstelling tot activiteiten als
lezingen en de presentatie van ons
jaarboek waar meestal wel aan-
dacht voor bestaat", aldus Kreijen-
broek. De nieuwe formule werd za-
terdag goed ontvangen door de Ie
den. Na de korte ledenvergadering
verzorgde zaterdag dialectzanger
Jan Ottink een muzikaal intermez-
zo en werd 's middags na het 'vret-
tenmoaltje' de jaarbijeenkomst be
sloten met een lezing door drs. R
Voskuil over geallieerde spionage
luchtfoto's boven Nederland tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.

STEENBEKEN 5037 inwoners LICHTENVOORDE 19332 inwoners Expositie Grafisch Museum Zutphen
2003

opkomst
CDA
LPF
WD
PvdA
GrLinks
SP
D66
ChrUnie
SGP
LeefbNed
Cons.nl
NCPN
DuurzNed
PvdT
PvdD
Ratelb
AVD
Overige

%

89,3
45,0
3,3

16,1
23,6
2,8
4,3
2,9
0,9
03
0,2

0,1

0,2
0,3

stemmen

3409
1536
112
548
804
95

148
98
30
12
6

3

7
10

2002
%

87,8
46,3
10,0
14,1
15,3
3,9
4,3
3,2
1,0
0,2
1,2

0,1

0,4

stemmen

3334
1544
333
472
512
130
143
106
34
6

40

2

12

opkomst
CDA
LPF
VVD
PvdA
GrLinks
SP
D66
ChrUnie
SGP
LeefbNed
Cons.nl
NCPN
DuurzNed
PvdT
PvdD
Ratelb
AVD
Overige

2003
%

85,9
50,3
3,2

14,8
19,8
3,1
5,2
2,5
0,2
0,0
0,4
0,1
0,0

0,2
0,2
0,0
0,0

stemmen
12217
6143
392

1806
2418
375
635
311

20
2

45
11
2

27
25
3
2

2002
%

83,5
50,1
12,1
13,2
9,8
4,7
4,1
3,8
0,2
0,1
1,4

0,1
0,1

0,3

stemmen

11882
5953
1432
1571
1165
561
485
453

25
14

169

9
9

36

Resultaten Boekbindwedstrijd

Jacqueline van Munster in
galerie "Het Gele Stoeltje"
De in Zutphen wonende en wer-
kende kunstenaar Jacqueline
van Munster exposeert haar
nieuwste werken in galerie
"Het Gele Stoeltje" in Vorden.

Over haar schilderijen en panelen
in acryl zegt Jacqueline: "Mijn
werk is altijd hematisch van opzet.
Mijn "organische" schilderijen
voeren een gesprek met zichzelf.
Er zijn werken die alleen hun
bloeiwijze laten zien. Daarnaast

zijn er ook werken waarin twee
schilderijen inéén zitten (letter-
lijk).

Zondagmiddag 2 februari a.s.
wordt deze expositie door Walther
van Munster geopend en zal wor-
den opgeluisterd met muziek van
"Carambo".
Deze expositie is van 2 februari tot
16 maart te zien in galerie "Het
Gele Stoeltje", Burgemeester Gal-
leestraat 36 in Vorden.

Een ramp
raakt ons
allemaal
Op zondag 2 februari is er speciale
kerkdienst in de Hervormde Kerk
te Wichmond.

Deze zondag staat in het teken van
water. Aandacht zal besteedt wor-
den aan de watersnoodramp van
1-2-1953 in Nederland (50 jaar gele-
den).
De ZWO (zending en ontwikke-
lings werk) zal het project: "De

Regelmatig wordt er in ons klei-
ne boekminnend landje een
boekbindwedstrijd georgani-
seerd. In het Koetshuis in Lei-
den zijn de prijzen uitgereikt
en het Grafisch Museum te Zut-
phen krijgt de gelegenheid om
deze banden te exposeren.

In 2001 gaf uitgeverij "De Buiten-
kant" een boek uit van Peter God-
dijn. Een handleiding voor het ma-
ken van boekmodellen. Goddijn
beschrijft in dit boek de Westerse
boekbindtechnieken van de Mid-
deleeuwen tot heden. Goddijn
heeft jarenlange ervaring als boek-
restaurator bij de Koninklijke Bi-
bliotheek te Den Haag. Het is een
boek waarin authentieke boek-
bandmodellen beschreven wor-
den.
Voldoende reden onj een wed-
strijd uit te schrijven met als uit-
gangspunt de katernen van God-
dijn's boek, waardoor de deelne-
mers zich zeker hebben laten in-
spireren.

De resultaten van de wedstrijd zijn
vele soorten bindwijzen en materi-
alen. De traditionele bindwijzen
zoals Bandzetter, Duitse-, Franse-
en Engelse band ontbreken na-
tuurlijk niet. Maar ook Wikkel-
naaisel, gekruiste structuurbin-
ding en Middeleeuwse band en
een band geïnspireerd op Koper-
ten etc.
Een greep uit de vondsten van bij-
zondere materialen zoals schapen-
zeemleer, pluchen papier en vloei-
baar ijzer, hout en uiteraard ook
perkament en nog meer, laten u
iets bijzonders zien. Een expositie
die elke boekbinder inspiratie zal
geven maar ook zeker aan een ie-
der die zich op het artistieke vlak
bezighoudt en uiteraard interes-
sant voor boekminnend Neder-
land.

Grafisch Museum te Zutphen van
5 februari t/m 29 maar. Ope-
ningstijden woensdag t/m vrijdag-
middag en zaterdag.
Website: www.grafisch-museum.nl

overstromingen in Bangla Dash"
presenteren en hiervoor collecte-
ren.

Tijdens deze dienst zal optreden:
Het Vocaal Achterhoeks Kwartet
uit Keijenborg (bij de meesten be
ter bekend als een deel van de
Gebr. Eykelkamp).



^ö* »,̂ '̂» î̂ %i*ft: » jf t ^^PÖ».%»^p*̂ «;^s*f

r

DO
Kerkstraat 6 Groenlo

0544-461308
www.citylido.nl info@citylido.nl

•t
«ZA1
«Z02

M l LL STREET & FEIGUH6
BAND CHATBOX

CAMELEON
BUFFOOMS
"REMMELOES
ORTUNES

«ZA8
«ZO 9
«VR14»
«ZA15»
«ZO 16»
«ZA22»
«ZO 23»

2-3-4
mrt.

FR l EN DS&JMNmi£-rother)

f \Akl/T M AUI ' HARDSTTU/TECHNO EDITIOMDAHtt PlANET mm D.
Vincent van Leth

Vermakelaar

BROADWAY
MXO o DE POTAPPERS& (RTVOort)

mum
THE DJ'SM>LAMMERZ»OLIVER»DIGERt*DANIëLM> ARNO

Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden

discovervoer infolijn: O5-4-4 46-41 45 of www. city l i d o. n l (vervoer)
toegang onder voorbehoud

SUPER Dl B O I R R NDIiRS
Voor onze afdeling slagerij zijn wij op zoek naar een

verkoopmedewerk(st)er
24 uur per week

Wij verwachten dat u:
Klantvriendelijk bent

Zelfstandig kunt werken
Teamgeest heeft

Op vrijdagavond en zaterdag beschikbaar bent.

Wij bieden u:
Salaris conform CAO levensmiddelenbranche

Een goede werksfeer

SUPIRDI B O I R R NDIRS
A L T I J D O P Z O E K N A A R H E T B E S T E

Zuivelweg l, 7255 XA Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 17 93, fox (0575) 46 19 80

superdeboerrinders@hetnet.nl

steeds doeltreffend!

Kom nu kijken naar onze aanbiedingen.
Loden jassen vanaf € 125.-
Overhemden vanaf € 10.-
Truien vanaf € 25.-
Dameskleding 20% korting
Serviesgoed 40% korting
Verrekijker 7 x 50 vanaf € 38.-
Niet afgeprijsde verrekijkers
10% korting.

JACHT- EN WAPENHANDEL VORDEN

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefon (0575)55 1272

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 20

RUIMT OP!!!
Kortingen tot 40%

• kluizen • brievenbussen • machnines
• gereedschappen • hang- en sluitwerk

• elektramaterialen • enz. enz.

Openingstijden: 6 dagen per week geopend.
Ma. t/m do. 8.00 uur tot 12.30 uur - 13.30 uu tot 18.00 uur
Vrijdag 8.00 uur tot 12.30 uur - 13.30 uu tot 21.00 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 16.00 uur

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 20 Fax (0575) 46 18 50

Voor Leeuwekeur Gebruikte Auto's geldt:
* Maximaal 5 jaar oud en minder dan 150.000 km. gereden

* Altijd 12 maanden garantie.* Gegarandeerde kilometerstand.
* Peugeot KeurmerK. * 12 maanden mobiliteitsgarantie.

* 14 dagen of 1000 km. omruilgarantie.
* Geprepareerd volgens de Peugeot kwaliteitsnorm.

* Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling.
* Gebruik van originele onderdelen.

* APK gekeurd. * Landelijk servicenetwerk.

LEEUWEKEUR
GEBRUIKTE AUTO'S

106
106

206
206
206
206
206
206

306
306
306

406

3 drs.
3 drs.

3 drs.
3 drs.
3 drs.
3 drs.
3 drs.
3 drs.

3 drs.
5 drs.
5 drs.

3 drs.

LttUWbKtU

1,1 ACCENT
1,1 SPORT

I.4XT
I.4XS
I.4XS
2.0 GTi 1 6V
2.0 GTi I6V
2.0 GTi I6V

I.4XR
I.6XR BREAK
I.6XRBREAK

3,0 V6 24V COUPE

K ft

Rood
Geel

Blauw
Rood
Zwart
Rood
Grijs
Grijs

Groen
Groen
Grijs

Grijs

Automobielbedrijf A.
Molenenk, 7255 AX Hengelo (Gld.). Tel.:
www.ridderhof.peugeot.nl

UfebO

33.000
35.000

42.000
42.000
71.000
76.000
95.000
45.000

1 5.000
75.000
59.000

62.000

1 '5

km.
km.

km.
km.
km.
km.
km.
km.

km.
km.
km.

km.

maart
mei

januari
februari
januari

juni
januari

mei

mei
oktober

juni

maart

2000
2000

2000
1999
2000
1999
2000
2000

2000
1999
2000

2000

Ridderhof B.V
(0575) 46 1947

P il
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Echtgenoot overleden, geen donorregistratie:

"Daar sta je dan..."
Het gebeurde op zondagochtend
13 januari 2002. De 40-jarige
muzikant Ad Ottolini kroop nog
even tegen zijn vrouw Annalies
aan. Plotseling maakte hij een gek
geluid en liep zijn gezicht paars
aan. Paniek. Er kwamen twee
ambulances met vier broeders.
In het ziekenhuis in Alkmaar werd
de dood vastgesteld. Een hersen-
bloeding. De neuroloog kwam al
snel met 'de' vraag: "Is je man
geregistreerd donor?"

Ze vat haar gevoelens van toen simpel
samen: "Nou, daar sta je dan..." Ze
vroeg om bedenktijd. Geregistreerd
donorschap? Nee. dat vond Ad niks.
"Ik ga de goden niet verzoeken," had
hij ooit gezegd. Maar hij was er niet
op tegen om donor te /.ijn als het een-
maal zo ver was. "Ze plukken mij
maar leeg," galmden Ads woorden
door Annalies' hoofd.

De neuroloog vroeg verder: "Denk
je datje een beslissing kunt nemen?"
Ze wist het niet. Uren heeft ze half op
z i j n sterfbed gelegen. "Ik werd heen
en weer geslingerd. Ik wilde wel toe-
stemming geven, maar toen ik zijn
hand opwarmde, voelde ik zijn pols
nog. Ik heb nog wel hevig zitten twij-
felen, maar veel tijd was er niet. Ik
dacht: 'nee, ik doe het niet'. Maar die
polsslag kwam door de machines. Ze
hielden hem kunstmatig aan de gang
tot ik een beslissing had genomen. Ad
was feitelijk al dood. Toen ging ik
tegen hem praten. 'Ad, wat moet ik
nou?' Het antwoord kwam vanzelf.
Het was alsof hij nog tegen mij sprak.
'Je bent al die jaren goed voor me
geweest. Watje nu doet is ook goed.'
Opeens wist ik het. Ad was altijd

bezorgd om anderen. Als je zo hebt
geleefd, moetje dit ook gewoon
doen. Het was of er een warme deken
over ons heen viel. Om zeven uur
's avonds heb ik toestemming
gegeven."

Circus
Er kwam een compleet circus op
gang. "Ik wis t niet dat er zoveel din-
gen tegelijk moeten gebeuren voor
een orgaandonatie. Eerst moest ik
vragen beantwoorden over Ads leef-
gewoonten. Hij rookte zoveel dat je

"Wat was ik trots op Ad!"

met zijn longen een fietspad kon aan-
leggen. En hij dronk ook wel. Verder
niets bijzonders. Ondertussen werd
de transplantatiecoördinatrice in
Amsterdam gewaarschuwd. Aan haar
heb ik later veel te danken gehad. Een
artsenteam werd samengesteld en
patiënten die ergens in Nederland op
een orgaan zaten te wachten, moesten
zich ook klaarmaken. Ik ben gebleven
tot twee uur 's nachts, toen Ad de
operatiekamer in ging. Ik wilde dat
hij daarna thuiskwam."

Toonbaar
Hij heeft een paar dagen in de achter-
kamer opgebaard gelegen, onder een
foto van zijn held Frank Zappa. "Ad
zag er normaal uit, behalve dan die
typisch witte kleur van een over-
ledene. Het is absoluut onzin dat een
orgaandonor er niet toonbaar uit ziet."
Ad kreeg een graf vlak in de buurt.

Een laatste groet van zijn mede-muzi-
kanten, kennissen en familieleden.
Daarna werd het stil rond Annalies en
haar 17-jarige zoon Michael die ook
alles van nabij had meegemaakt.

Juichen
"Na een tijdje viel een brief van de
transplantatiecoördinatrice in de bus.
Ze schreef dat Ads lever naar een
42-jarige vrouw was gegaan die sinds
mei 1995 op de wachtlijst stond. Zijn
linkernier was naar een 52-jarige man
gegaan en zijn rechternier naar een
man van 48. Ik stond helemaal te
juichen. Wat was ik trots op Ad! Ik
sprong op de fiets om naar hem toe te
gaan. Onderweg trok ik bijna een
andere vrouw van haar fiets. Ik wilde
haar vertellen wat er was gebeurd. Zo
blij was ik."

Annalies wilde nu het naadje van de
kous weten. Ze belde de transplanta-
tiecoördinatrice die meteen langs-
kwam en haar uitlegde dat de nabe-
staanden van donoren en ontvangers
nooit eikaars namen krijgen te horen.
Wel had de echtgenote van één van
de nierpatiënten een bedankbrief
geschreven. Annalies: "Er stond:
'Wij betuigen onze deelneming met
het overlijden van uw man/zoon/
broer/zwager'. Ze wist dus niet hoe
het zat. Verder was die brief heel

De artsen hebben nog geprobeerd om
Ads longen te transplanteren, maar
dat was mislukt , zo vertelde de trans-
plantatiecoördinatrice. Annalies:
"Er was een patiënt die blijkbaar nog
slechtere longen had dan Ad. Ik weet
niet wat er met die patiënt is gebeurd.
Misschien leeft hij of zij niet meer."

"Eén van de ontvangers heeft een bedankbrief geschreven'

Kerst
De komende kerstdagen blijft ze
bewust thuis met Michael. "Ik kan
maar beter meteen wennen aan het
alleen zijn. Ik plof er een kerst-CD'tje
in en koop een kerstboom. Janken zal
ik toch wel. Nou en? Ik heb Michael
nog. Hij heeft intens veel verdriet,
maar dat joch sleept mij er doorheen.
En Ad leeft toch ook nog verder."

Studente Rozemarijn van der Vijver:

"We zijn niet tegen, maar lui"
een orgaan te moeten wachten. Alle
studiegenoten die ik ken hebben hun
beslissing over donorschap gere-
gistreerd. Dat kan ook bi jna niet
anders. Hoe kun je als arts vragen om
organen terwijl je zelf geen formulier
hebt ingevuld?"

Informatie
Het val t Rozemarijn van der Vijver op
dat de donorinformatie ver achter
blijft bij andere goede doelen. "Er
zijn campagnes tegen het roken en
noem maar op. Maar je ziet zelden
iets over donoren in de media, terwijl
die toch heel belangrijk zijn. Als je I S

Bel de informatielijn
Vragen over donor-zijn? Cr /ii
een team van deskundigen klaar.
Bel hiervoor 0900 BELDONOR
of 0900 821 21 66.
Viade/e telefoonnummers kan
ook een nieuw registratieformu-
lier worden aangevraagd.

Wat u altijd al heeft
willen vragen

"Dat leverde in het gezin

de nodige discussie op"

"Ik weet nu wat het betekent om op een orgaan te moeten wachten "

De 20-jarige Rozemarijn van der
Vijver is tweedejaars studente
geneeskunde én bewust donor. Ze
wilde wel eens weten waarom zo
veel mensen nog geen donorformu-
lier hebben ingevuld. Ze hield
daarom onlangs per e-mail een
kleine enquête onder haar vrien-
den.

"Van de 20 personen die geen donor-
formulier hadden ingevuld, bleek
slechts één vriendin echt bezwaar te
maken tegen orgaan- of weefseldona-

tie," zegt Rozemarijn. "De rest kwam
met praktische bezwaren zoals 'ik
heb het te druk om erover na te den-
ken' of 'ik weet niet hoe je dat regelt'.
Daarna vroeg ik wat er voor nodig is
om het wel in te vullen. Toen schre-
ven de meesten terug dat er meer
reclame moet komen en dat het for-
mulier vaker in de bus moet vallen.
Datje het formulier zelf moet halen
b i j de apotheek of huisarts of kunt
downloaden van internet, wisten de
meesten niet. Ik denk dus dat er veel
meer donoren bijkomen als je meer

voorlichting geeft. We zijn alleen te
lui om het formulier op te halen, in te
vullen en op te sturen. Dat zijn a-1 drie
stappen te veel."

Helpen
Vanwaar die belangstelling voor
donoren bij Rozemarijn? "Dat kwam
door mijn studie geneeskunde aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen.
Daardoor werd ik vaker geconfron-
teerd met het tekort aan organen en
weefsel. In de collegezaal vertelde
een patiënt wat het betekent om op

wordt, k r i jg je een donorformulier
met uitleg. Verder niks. Dat is te wei-
nig. Om jongeren te bereiken kun je
van veel meer momenten gebruik
maken. Ik heb een OV-jaarkaart
gehaald bij het postkantoor en daar
zit meteen een foldertje bij van een
shampoo-merk en een 11 ver van een
ochtendblad. Waarom ook niet iets
over donoren'? In m i j n schoolagenda
stond een anti-rookadvertentie van
een meisje in een doodskist in de
vorm van een sigarettenpakje. Dat is
een idee."

Z e l f w a s ze ook te ' l u i ' om op haar
18e verjaardag het automatisch toege-
stuurde donorformulier in te vullen
en op te s turen. Pas bij een bezoek
aan de huisarts nam ze een formulier
mee naar huis. Dat leverde in het
gezin de nodige discussie op. "Mijn
jongere zusje wilde liever niet dat ik
het deed. Toen hebben we samen de
lijst met organen en weefsels doorge-
nomen. Uiteindelijk heb ik voor alles
toestemming gegeven, behalve mijn
ogen. Ja, het idee dat een ander door
mijn ogen kijkt, v i n d ik niet prettig.
De ogen zitten aan de buitenkant en
/eggen wie je bent. Het hart en ande-
re inwendige organen niet."

Kan een kankerpatiënt nog
donor zijn? En een'atcoholist?
Een stugge roker?

Ja, ja en nog eens ja. Knappe
doktoren weten wel raad met
bi jna iedere donor. Natuurli jk
z i jn de longen van een overleden
donor met longkanker niet bruik-
baar, maar de rest van de organen
en weefsels wel.
Hetzelfde geldt voor een alcoho-
list. De lever en pancreas en de
hersenen zijn waarsch i jn l i jk
zwaar aangetast, maar de rest van
de organen en weefsels ka» nog
een tweede leven krijgen. Zelfs
een donor die is overleden aan
hepatitus-B of -C kan nog andere
mensen helpen. Maar dan alleen
patiënten die zelf ook zijn
besmei met hepatitis. De enige
twee ziektes die iemand onge-
schikt maken als donor /ijn aids
en bloedvergiftiging.

Meer informatie op teletekst
Via teletekst is meer informatie te
bekijken over donorvoorlichting.
Deze pagina is op te roepen via
Net5 texl, pagina 186.



50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

© HERgALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

Te koop 4 ruime vrijstaande woonhuizen
aan de Dorpsstraat te Wichmond

In de 1e fase van een inbreidingsproject ontwikkelt

Bouwbedrijf Heijnen te Aalten 4 ruime vrijstaande

woonhuizen met garage en berging op schitteren-

de locatie nabij Baakse beek.

Koopsom vanaf € 335.000,- v.o.n.

Inwoners van Wichmond, gemeente Vorden krijgen

voorkeur bij toewijzing.

Voor reacties en verkoop RaboMakelaardij Zutphen.

Ontwikkelaar/aannemer:

keynen
Nijverheidsweg 28c, 7122 AB Aalten
Tel. 0543-474243, Fax 0543-475775
E-mail: heijnen@bouwgroep.nl

Verkoop en inlichtingen:

RaboMakelaardij
Rijkenhage 6 • Zutphen -Telefoon (0575) 54 74 44
E-mail: zutphen@rabomakelaars.nl
(Tevens vestigingen in Didam, Doetmchem.Varsseveld en Winterswijk)

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud wijziging eigendomspositie naar Heijnen bv.
LMV
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Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 30 januari tot en
met 12 maart 2003, op het gemeentehuis, sector grond-
gebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt de ver-
gunning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet
1988 voor het verbouwen van een boerderij tot kantoor
aan de Lindeseweg 2 te Vorden. Gedurende de termijn
van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen
deze beschikking bij het college van burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift indienen.

Vorden, 29 januari 2003,

burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

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

Zaterdags geopend van 9.00 tot 16.00 uur
of na telefonische afspraak.

Tel. 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

IBDO Accountants
& Adviseurs

Voor onze vestiging in Zutphen zi jn wij op zoek naar een

Telefoniste / receptioniste m/v
representatief en stressèestendig

Functie
In deze functie regel je het inkomend en uitgaand
telefoonverkeer en ontvang je bezoekers.
Daarnaast verricht je licht administratieve werk-
zaamheden waaronder correspondentie en agenda-
beheer.

Profiel
]e bent voor ons en voor onze klanten het visite-
kaartje. Wij verwachten dan ook dat je beschikt over
uitstekende communicatieve vaardigheden en een
helder taal- en stemgebruik.
Tevens ben je representatief en heb je een cliënt-
gerichte instelling. Enkele jaren werkervaring in een
soortgelijke functie is een pré.

\nformatie over deze functie kun je inwinnen bij
Marga Verkerk, tel. (0575) 58 31 00.

Interesse?
Spreekt de bovenstaande vacature je aan, dan kun je
je interesse kenbaar maken door een bondige brief
en uitgebreide C.V. te sturen naar: BDO Accountants
& Adviseurs, t.a.v. Karin van den Eisen, Recruiter,
Postbus 1062,6801 BB Arnhem, e-mail:
karin.van.den.elsenCo'bdo.nl. Uiteraard kun je voor
algemene informatie onze internetsite raadplegen:
www.bdo.nl.

BEL VOOR ZIEKENVERVOER AMICON ZORGVERZEKERAAR
MET REGIONAAL VERVOERS CENTRUM

ONS GRATIS TELEFOONNUMMER IS: 0800 77 88 991
Wij zijn hoofdperceelhouder van AMICON voor de regio Doetinchem en Winterswijk.

Voor de Gemeente Vorden is uw vervoerder:
CORRECT MONNEREAU te DOETINCHEM.

Zij staan voor ZEKERHEID in MOBILITEIT. Ook voor andere taxi- en personenvervoer
zijn zij u graag van dienst. Bel daarvoor met hun rechtstreekse telefoonnummer:

0314324020



Drukkerij Weevers b.v. is een middelgroot grafisch bedrijf,
ISO 9002 en milieu gecertificeerd.

Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij twee kleinere

drukkerijen in Lichtenvoorde en Zutphen, een IT-bedrijf in Vorden

en twee filialen in Ruurlo en Zelhem.

Bent u aan het begin van een nieuw jaar
toe aan een nieuwe uitdaging?

Voor de uitbreiding van het bedrijfskantoor
zijn wij, voor een f ui l time functie, op zoek naar een:

orderbegeleider m/v

drukke r i j

U bent samen met vier collega's verantwoordelijk
voor de orderbegeleiding en offertecalculatie bij
Drukkerij Weevers en hebt veelvuldig klantencontact.

Uw hoofdtaken zijn:
Onderhouden van contacten met klanten; telefonisch,
in- of extern waarna de wensen duidelijk worden
gecommuniceerd naar de technische afdelingen door
nauwkeurige ordervoorbereiding.
Zelfstandig maken van calculaties voor offertes en
orders.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer
en houdt van openheid.
Ervaring in soortgelijke functies is gewenst.

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw CV en begeleidend schrijven t.a.v. de heer
L.G. Weevers.
Wilt u eerst wat inhoudelijke informatie over de
functie, neem dan contact op met de heer
L.E. Niessen, hoofd orderbegeleiding.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via
e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nlWeevers

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

Keukenprinsessen
zijn bij ons

de koning te rijk
Een keukenprinses verwen je vorstelijk met een keuken van Holtslag. Want
met een Holtslag keuken ben je de koning te rijk. Wij hebben keukens voor
iedere smaak en voor ieder budget. Neem de proef op de som: breng een
bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 45 20 00

HüLjSLAG De beste keus !

Nationale skeelerwedstrijd
weer in Vorden!
Vorden zal zaterdag 17
mei geheel in het teken
staan van skaten en skee-
leren. Net als vorig jaar
zullen de wedstrijden
weer op het Werkveld ge-
reden worden. Grote top-
pers zoals Gretha Smit,
Erik Hulzebosch en Arjan
Mombarg hebben ook dit
jaar weer toegezegd mee
te doen.

In het kader van de Univé
World on Wheeld competi-
tie, opgezet door de Skate-
bond Nederland, heeft Skee-
lercomté Vorden de organi-
satie van deze skeelerwed-
strijd evenals vorig jaar
weer in handen gekregen.
Dit comité bestaat uit Mar-
tien Pater, Derk Besselink,
Jan Woltering, Wim Hamer,
Jan Visschers en Arjan Mom-
barg. Inmiddels is al veel
werk verzet; vergunningen
aanvragen, route bepalen
en er is een begin gemaakt

met het werven van spon-
sors om het geheel mogelijk
te maken. Het geheel zal on-
getwijfeld weer vele skate-
en skeelerliefhebbers naar
Vorden trekken.

SPONSORS
Free-wheel is hoofdsponsor
van dit evenement. Bedrij-
ven die aan het Werkveld
zijn gelegen hebben al hun
medewerking gegeven mid-
dels co-sponsoring of op an-
dere wijze. Maar het comité
zoekt nog meer sponsors.
Ook voor andere bedrijven
kan het van belang zijn dat
ze sponsoren. Natuurlijk is
het fantastisch voor de
plaatselijke ondernemers
dat zo'n evenement in
kastelendorp Vorden wordt
gehouden. Bedrijven kun-
nen ook tijdens deze dagen
laten zien dat zij het belang-
rijk vinden dat er naast
werk ook gesport wordt. De
sponsoren krijgen ook nog

een skeelerclinic aangebo-
den zodat ze kennis kunnen
maken met deze sport of
voor de gevorderde skater/
skeelerer nog nuttige tips
kunnen krijgen van 'profes-
sionals'. Het maakt niet uit
of men geoefend is of niet,
het beloofd evenals vorig
jaar weer een geslaagde
avond te worden. Bedrijven
kunnen de sportiviteit ver-
der doortrekken naar het
personeel: samen een dagje
uit op de skeelers (onder be-
geleiding), een gezamen-
lijke cursus voor personeel
gekoppeld aan teambuil-
ding van het personeel???
Mogelijkheden te over zoals
u ziet.

Meer informatie over spon-
soring kuan men krijgen
bij:
Derk Besselink van het Skee
lercomité, Deldenseweg 8,
7251 PN Vorden, e-mail:
d.besselink@worldonline.nl

Grolsch nieuwe
sponsor Jovink &
the Voederbietels

Erve Kots presenteert: REAL TIME

De van oorsprong Achter-
hoekse brouwer en
Achterhoekse rockband
slaan voor minimaal drie
jaar handen ineen,
samenwerking met Bava-
ria na vijfjaar beëindigd.

Jovink & the Voederbietels
B.V. gaat een exclusieve
overeenkomst met Grolsch
tekenen. Na een prettige
samenwerking met Bavaria
is gekozen voor de van oor-
sprong Achterhoekse Bier-
brouwer om samen te wer-
ken op drie gebieden; evene
men ten, bandzaken en pro-
motie.

EVENEMENTEN
De rockband organiseert al
jaren verschillende evene-
menten, verspreid over het
hele land. Het gaat hier om
festivals, sportevenemen-
ten, dolle zondagen, etc.
Ook de Zwarte Cross wordt
door de evenemententak
van de Jovinks (De Feestfa-
briek Alles komt Goed BV)
georganiseerd. Dit evene-
ment is binnen een paar
jaar uitgegroeid tot het
grootste festival van Oost
Nederland en het grootste

motorcross evenement van
West Europa. Op al deze eve-
nementen zal vanaf heden
het biermerk Grolsch ge-
schonken worden. Ook or-
ganiseert de Feestfabriek
evenementen die niets met
de band Jovink te maken
hebben.

BAND
Grolsch wordt tevens spon-
sor van de band Jovink Si the
Voederbietels. Dit houdt in
dat het merk door de Jo-
vinks wordt uitgedragen als
ambassadeur van Grolsch.
Jovink & the Voederbietels
treedt jaarlijks meer dan
honderd keer op, verspreid
over het hele land.
Ze hebben een van de groot-
ste fanclubs van het land die
elk kwartaal hun glossy ma-
gazine stuklezen; het Bie-
tenblad

PROMOTIE
Er zullen gezamenlijke ac-
ties, stunts en reclame-uitin-
gen plaats gaan vinden.
Hierbij moet gedacht wor-
den aan landelijke super-
marktacties met kratten, ge
zamenlijke media inspan-
ningen etc.

Prachtige folkmuziek uit
Engeland, Ierland en
Schotland.

Aanstaande zondag zal de
folkgroep Real Time, be-
staande uit gitarist/leadzan-
ger Kenny Speirs, violist Joe
Wright en gitariste/leadzan-
geres Judy Dinning een op-
treden verzorgen bij Erve

Kots - Eimersweg 4 te üevel-
de. Real Time is een wonder-
baarlijk mooie combinatie,
ingetogen.... uitbundig....
ronduit schitterend.
Judy Dinning's loepzuivere,
soms tedere, soms krachtige
stem wordt omlijst door de
backing vocals van Kenny
en Joe en andersom.
Joe Wright is een ware

meester op zijn viool die
nog wel eens wil uitbarsten
in echte Ierse ceilidh feest-
muziek. Kenny Speirs is in
staat om met zijn karakte-
ristieke stem herinneringen
op te roepen aan de mystie-
ke Schotse Hooglanden en
het Ierse, groene eiland. Het
overvalt je gewoon, ook al
ben je nooit in een van deze

landen geweest. Echte kip-
penvelmuziek. Prachtige
stemmen, samengevoegd in
al even mooie, melodieuze
songs, (organisatie "Stone
Valley Concerts").

Voor informatie over aan-
vang, entree, etc. zie con-
tactjes.

Deze week:
kortingen tot 75%

McQregor en For Fellows

Rosner, Gardeur, Zerres en Zaffiri

fokken Seda, Frankenwalder, Weber

,\J\J

f\J\J

TEUNISSEN
M O D E

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



Weevers Net

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

urf straat 33
ZUTPHEN

opsta.jjpta.ctst
Vorden, Herberg 21:40 ' Warnsveld, de Kap 27.-5O * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * /Urnen, Kazerne 22.-O5 *$orculo,
busstation 21:45 * Qeesteren, ftaan 21J55 * Cjelselaar, Jlorun
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.1O * Kuurto,
tapperij 22.3O * Qarchem, Kerk 22AO * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * Qathmen, $rink 22.3O * gorssel,
Roskamp 22:45 * Harfsen Quitenlust 2255 uur .
Meer info ? nel O9OO-Wttkamp of kijk op www.witkaMp.com

ZON DAG.2.EEBR.

MLm.v.: Kasbendjen, BZB,
IOVINK en vele gastoptreens

16:30 uur t/m 22: 15
Kaarten € 14,50

Voorverkoop adressen: Witkamp of Haarsalon
Figaro Lochem of bel 0900-9485267

óp Zondag :
16FEBR.

Goto the MAX
17:45 UUR T/M 22:15 UUR

Meer info ? : WITKAMP.COM

Nefit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de drie

Nederlanders die een HR-ketel in huis haalden voor

HR van Nefit. Tegenwoordig is dat meestal een Nefit
EcomLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,

energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig

alternatief is de compacte Nefit SmartLine HR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor

een 'middenklassen'. •

Wij adviseren lilti l l
1,1'

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0.575) 513931

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

Met Bakker
de winter door!
Kortingsactie*

2 diners
voor de prijs van l

€ 35,-
'Een wekelijks wisselend 3-gangenmenu.

Deze kortingsactie is geldig tot en met
dinsdag 29 april met uitzondering

van de feestdagen.

ook voor al uw bruiloften en partijen!

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 13 12

v.o. f .

s ch oo r st e e n ve e g b e d r i jf_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Wie een nieuwe uitdagende baan zoekt in een jong en
uiterst modern productiebedrijf, wat door de huidige sterke
groei graag ziet dat jouw talenten gebundeld worden in ons
bedrijf, is welkom of kan een brief schrijven c.q. mailen
naar onderstaand adres t.a.v. de heer H.F. Rijksen.

Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar

CAD/CAM TEKENAAR/
PROGRAMMEUR
RIMETAAL BV
Postbus 72, 7250 AB Vorden
Telefoon (0575) 55 41 90 - lnfo@Rimetaal.nl

JRK uw tapijtspecialist
i/w trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225?°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS



Bespaar jaarlijks 900 euro: tien tips van NIBUD en Milieu Centraal

Minder uitgaven,
Vliegen de euro's bij u de portemonnee uit? En is het uit-
zicht op een extra loonstijging gering? Geen nood, want
met enkele (kleine) aanpassingen in uw huishouden kunt u
makkelijk tot wel 900 euro besparen. En tegelijkertijd
helpt u het milieu een handje.
Het Nibud en Milieu Centraal geven u tien tips over wat u
kan doen. Met de meeste tips kunt u direct beginnen.

Gooi minder voedsel
in uw vuilnisbak
Elk jaar gooit een huishouden
gemiddeld 110 tot 165 kilo voedsel
weg: 10 tot 15 procent van de
gekochte voedingsmiddelen. Dat is
een verspilling van het voedsel zelf
en van het geld. Per jaar verdwijnt er
gemiddeld 330 euro in de vuilnisbak.
Maar ook is het een verspilling van
de energie die nodig is geweest voor
het telen, bewerken, verpakken,
bewaren en vervoeren van de voe-
dingsmiddelen.
Een groot deel van het weggegooide
voedsel verdwijnt ongebruikt in de
vuilnisbak. Het is bedorven voordat u
kans zag het op te eten. Veel voedsel-
verspilling kunt u dus makkelijk voor-
komen door uw boodschappen beter
af te stemmen op wat u daadwerkelijk
gebruikt. Bijvoorbeeld door voor de
verse producten wat vaker naar de
winkel te gaan in plaats
van grote voorraden
ineens te kopen. ? •
Of door goed
te kijken
wat u nog
in huis
heeft,
voordat u
naar de ;

winkel gaat. En een
boodschappenlijst-
je te gebruiken. Een
halvering van de
verspilling levert u
165 euro op.
Milieu Centraal en het
NIBUD geven vele prak-
tische tips die u kunnen
helpen om de verspilling in
uw huishouden terug te dringen. Kijk
op www.milieucentraal.nl onder'voe-
ding, milieu en budget' of ga naar
www.nibud.nl voor het bestellen van
de brochure.

Isoleer uw woning
en begin met het dak
Houd de warmte binnen. Door uw
woning te isoleren kunt u uw stook-
kosten aanzienlijk verminderen. Er
zijn twee dingen die u makkelijk zelf
kan doen en dus weinig investering
vergen: het isoleren van uw dak en

Doe de weggooi-test!

Veel mensen denken dat ze zelf
weinig voedsel weggooien. Het
weggooien van eten gebeurt
immers met kleine beetjes tege-
lijk. Door 14 dagen op te schrij-
ven wat u aan eten weggooit,
krijgt u een goed beeld van uw
eigen gedrag. Zo kunt u nagaan
hoeveel kilo's voedsel - en dus
euro's en energie - in uw vuilnis-
bak verdwijnen. Bestel de gratis
weggooi-test bij Milieu Centraal
(0900-1719,15 cpm)

het dichten van naden en kieren.
Het gasverbruik voor centrale verwar-
ming is per jaar gemiddeld 1575 m3.
Door uw dak te isoleren kunt u
gemiddeld per jaar 550 m3 gas
besparen (uitgaande van een ver-
warmde zolder). Uw jaarlijkse stook-
kosten dalen dan met 235 euro.
Voordat u zelf aan de slag gaat met
het isoleren van de binnenzijde van
uw dak, is het van belang om na te
gaan of dat wel mogelijk is. Verkeerd
isoleren kan leiden tot het rotten van
uw dakconstructie.
Kijk eerst op www.milieucentraal.nl
of bel de Informatielijn 0900-1719
(15cpm).
Het dichten van naden en kieren
levert een jaarlijkse besparing op van
80 m3 gas. Dat scheelt 35 euro per
jaar aan stookkosten. En het draagt
flink bij aan comfortabel wonen,
omdat onaangename tocht ver-
dwijnt.

Pas uw rijstijl aan
Autorijden kost een aardige duit.
Maar het kan met minder. Door uw
rijstijl aan te passen kunt u 10 pro-
cent op de brandstofkosten bespa-

ren. Uitgaande van 16.000 kilome-
ter per jaar en een auto met

benzinemotor met een
verbruik van 1 op 13,

|| j scheelt dat per jaar zo'n
120 liter. Per jaar geeft u
dan 130 euro minder

uit,zonder een kilometer
minder te rijden. En u

beperkt de uitstoot van
vervuilende stoffen.

11 Gewoon door rustig op te
trekken, eerder door te

schakelen naar een hoge versnel-
ling, gelijkmatig te rijden en op de
snelweg niet te hard rijden.

Pak voor korte afstanden
wat vaker de fiets
Heel vaak als u de auto pakt, blijft u in
de buurt. Het loont zeer de moeite om
voor deze korte afstanden wat vaker
de fiets te pakken. Een rekenvoor-
beeld. Stel u gebruikt 10 keer per week
de auto voor een korte rit van 2 kilo-
meter heen en 2 kilometer terug. Per
jaar is dat ongeveer 2000 kilometer.
Het brandstofverbruik is bij korte rit-
ten hoog (1:10). Het kost u dus 200
liter benzine. Door de helft van het
aantal korte ritten met de fiets te
doen, bespaart u 100 liter benzine
ofwel 110 euro. Bovendien zijn korte
ritjes extra vervuilend, omdat de kata-
lysator nog koud is en daarom niet
goed werkt.

Stook het een
graadje lager
Als u de thermostaat overdag één
graad lager zet, bespaart u gemiddeld
7 procent op uw energiegebruik voor
verwarming. Jaarlijks verstookt een
gemiddeld huishouden 1575 m3 gas
voor de centrale verwarming. Een

besparing van 7 procent is 110 m3
gas ofwel 47 euro.

Was met lage temperatuur
en volle trommel
Veel mensen denken nog altijd dat
hoge temperaturen noodzakelijk zijn
voor een schone was. Maar de meeste
wasmiddelen die nu op de markt zijn
werken goed bij lagere temperaturen.
Maak er een gewoonte van om zo
veel mogelijk bij 40°C te wassen. Stel
u draait 150 wasbeurten per jaar,
waarvan 30 op 40°C en 120 op 60°C.
Door voortaan 120 keer op 40°C en 30
op 60°C te wassen bespaart u 10 euro
per jaar.
U kunt ook energie, water en waspoe-
der besparen door altijd met een
volle trommel te wassen. Stel u doet
gemiddeld 4 kilo wasgoed in de
machine in plaats van de 5 kilo die
mogelijk is. Per jaar zal u dan 188 keer
wassen, in plaats van 150 keer. Dat
scheelt 38 keer het gebruik van ener-
gie, water en waspoeder. U bespaart
daarmee 35 euro.

Vervang vijf gloeilampen
door spaarlampen
Stel er branden bij u in huis vijf lampen
gemiddeld 3 uur per dag. Wanneer u
hierbij spaarlampen (15 Watt) gebruikt
in plaats van gloeilampen (60 Watt),
dan levert u dit een besparing op van
250 kWh oftewel 40 euro per jaar. Dat is
ongeveer de helft van het totale jaar-
lijkse elektriciteitsverbruik voor ver-
lichting.
Spaarlampen zijn de afgelopen jaren
wat afmeting en lichtkleur betreft,
steeds meer op de gewone gloeilamp
gaan lijken. Ze passen nu in de
meeste armaturen. Spaarlampen
leveren veel licht met weinig energie
en gaan lang mee. De hogere aan-
schafprijs heeft u er daardoor al
binnen eenjaar uit.

Gebruik een water-
besparende douchekop
Gemiddeld staan we 8 minuten onder
de douche. Met een normale douche-
kop kost dat 80 liter water (8 volle
emmers), met een waterbesparende
douchekop 44 liter. U wordt er niet

Minder energie=minder kosten=meer milieu

Veel tips hebben te maken met minder energie verbruiken. Gas, elektri-
citeit en autobrandstof kosten flink wat geld. Zuinig zijn met energie is
dus gunstig voor uw portemonnee. En het is goed voor het milieu. Want
onze energie komt vooral van gas, steenkolen en aardolie. Bij verbran-
ding hiervan komt er kooldioxide in de lucht. Te veel kooldioxide leidt
tot een verandering van het klimaat. Het wordt dan warmer op aarde, en
het weer wordt veel extremer (hevige regenval, hitte, droogte). Dit heeft
grote gevolgen voor de mens en de natuur.

minder nat om. Het douchecomfort is
het zelfde als die van een "normale"
douchekop. Het water wordt verdeeld
in fijne druppels, zodat het lijkt alsof
er evenveel water uit de douche
komt. Jaarlijks bespaart u met een
waterbesparende douchekop 10 m3
water en 45 m3 gas. Dat scheelt per
jaar 35 euro.

Laat uw PC en TV
niet stand-by staan
De stand-by stand van uw computer
is bedoeld voor het overbruggen van
een korte pauze. Bent u klaar met het
gebruik van uw computer, schakel
deze dan uit. Het is een fabel dat het
regelmatig uitzetten van een compu-
ter slecht voor het apparaat is. Met de
komst van kabel- en ADSL-verbindin-
gen voor internet laten sommige
mensen hun PC dag en nacht stand-
by staan. Dit kost evenveel stroom als
altijd een lamp van 20 Watt laten
branden. Op jaarbasis bespaart u 25
euro door de PC uit te zetten als u
deze niet gebruikt.
Ook andere apparaten, als de televi-
sie, cd-speler en oplader van de tan-
denborstel, verbruiken energie als u
ze niet echt uitzet. U kunt per jaar
eenvoudig 10 euro besparen door
allerlei apparaten daadwerkelijk uit te
schakelen.

Hang bij mooi weer
de was buiten
In veel huishoudens staat een was-
droger. Erg handig, dat wel. Maar per
beurt verbruikt een droger veel
stroom: ongeveer 3,5 kWh ofwel 60
eurocent per keer.
Een gemiddeld huishouden droogt

ongeveer drie keer per week de was,
zo'n 150 keer per jaar. Door bij mooi
weer de was buiten te hangen, kunt u
de wasdroger zo'n 50 keer minder
gebruiken. Dat scheelt zo'n 30 euro
per jaar.

Alle besparingen op een rij

• Minder voedselverspilling 165
• Dakisolatie en tochtstrips 270
• Zuinig rijden 135
• Wat vaker de fiets 110
• Een graadje lager 47
• Efficiënt wassen 45
• Vijf spaarlampen 40
• Waterbesparende douchekop 35
• PC en TV echt uit 35
• Bij mooi weer de was buiten 30

Totaal €907

Milieu Centraal
Milieu Centraal geeft aan consu-
menten praktische en betrouw-
bare informatie over milieu in
het dagelijks leven. De informa-
tie is getoetst door een forum
van onafhankelijke deskundi-
gen en is beschikbaar via de
Informatielijn 0900-1719(15 cpm)
en via www.milieucentraal.nl.

Het Nationaal instituut
voor Budgetvoorlich-
ting (Nibud) is een

nibud onafhankelijke stich-
ting die particuliere huishou-
dens adviseert over hun inkom-
sten en uitgaven. Meer informa-
tie over het Nibud vindt u op
www.nibud.nl.



de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

op zaterdag 15 februari
begint Hondenschool

'Klein Weetink' uit Velswijk
weer met de

nieuwe trainingen.
Alle onderdelen. Ook behen-
digheidsbaan, fly-ball en jacht.

Inlichtingen en/of opgave:
Lucia Mullink (0314) 62 23 61
Ap Peters (0314) 64 14 36.

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

PI VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Kijk
voor

nieuws
ook op:

"De enorme kortingen laten
niets te wensen over!"

ALLES MOET WEG!

OP = OP

I

l

Sa n Jta ir ACtiej Verkrijgbaar in Hengelo Gld.

Opruiming showroommodellen:
Tweepers. Stoomcabine, inci. meubel,

urinoir en wandcloset (alles in de kleur wit).

Van € 13.7Ü7,- voor € O.^-UU,

Hoekbad, plus kwartronde douchebak en
meubel, wandcloset en bidet
(alles in de kleur pergamon). xm

Van € 7.752,- voor € 4. O Ml j~

Duoblok, met fontein en spiegel
(alles in de kleur wit).

Van€3403,- voor€ l./ÖU>—

Bad- en douchemengkranen (Kiudi),
met één hendel. Tijdelijk vanaf slechts € 60,-

f V l O 6 r t e 9 els) Verkrijgbaar in Hengelo Gld
Ulft en Zevenaar

voor bodemprijzen
Ardesia,

30 n W cm, zwart leisteen structuur.

Normaal € 38,- nu € 2

Fontanellato en Soncino,
prachtig genuanceerd, 30 x 30 cm.

Normaal €36,- nu € lO,y->/m

Grijs en zwart Porfier
geschikt voor o.a. garages en bijkeukens,
20 x 20 cm en 30 x 30 cm.

Normaal €22,- nu € 15,/U/m

r
Opruiming showroommodellen:

Merbau buitendeuren
(diverse modellen), 88 x 211,5 cm.

Normaal € 503,- nu € l X X j™"

Merbau buitendeur met 3-puntsiuiting,
met brievenbus en in glas in lood.
88 x 211,5 cm. Normaal € W,- * QQ

nu € M>SSj~

Merbau tuindeur, borstwering 96 cm,

83 x 201,5 cm. Normaal € 275,-

nu € 125,-

MDF binnendeuren (diverse modellen),

88 x 201,5 cm. Normaal € 14G,-
vanaf €

Verkrijgbaar in Hengelo Gld. Ulft en Zevenaar

/m'

[Wandtegel
Verkrijgbaar in Hengelo Gld.

Wit-grijs marmer structuur,
3 uitvoeringen, 20 x 25 cm.

Nu vanaf € \ij

Crème marmer structuur,
3 uitvoeringen, 20 x 25 cm.

Nu vanaf € lij l m

Bijpassende badkamervloertegels,
antraciet en cotta, 20 x 20 cm.

Nu vanaf € lOi"" /m1

Profiteer nu ook van de scherp
geprijsde diverse restantpartijen

wand- en vloertegels.

Alle prijzen gelden
iclusief BTW en

end rechtstreeks
Iwerd aan particulieren.

i
i
i

i
i
i

HCI. Helemaal mijn idee.

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46
Ulft - Ettenseweg39 - t e l . 0 3 1 5 6 9 6 2 0 0 •
Zevenaar - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1 |
openingstijden: bel showroom of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Wegens herinrichting van onze toonzalen moet alles eruit:

Hoogpooltapijt 'Passat'
In geel/terra/grijs/blauw/bruin van 58,50 nu 39.-
Zwaar woltapijt 'Saturnus'
400 breed OP=OP van 159,- nu 139.-
Hoogpooltapijt 'Grandeur'
400 breed keuze uit l 3 kleuren van 89,- voor

Hoogpooltapijt 'Grandeur'
500 breed keuze uit l 3 kleuren van 111,25 voor

Bouclétapijt 'Capello' 4Q50
In twee kleuren OP=OP van 89,- voor ^«./i

Desso tapijttegels 'Escomilla' OP=OP!
50 x 50 cm Projectgeschikt vanl 1,50 voor 495
Plaid 'Berlin' 140 x 180 cm.
50% katoen/50% acryl. In div. kleuren Nu voor 32.50

Bankstel eiken/bruine leren kuip
3 - 1 - 1 zits van 3345,- nu 2495.-
Bankstel modern in geel leder
2 - 2,5 zits van 2145,- nu 1498.-
Apothekerskast massief grenen
veel laden/165 breed van 2110,- nu 1098.-
Dressoir/blank eiken in de olie
Strak model van 985,- nu 750.-
Eetkamertafel/kersen in de olie
1 8 0 x 9 0 cm van 710,- nu 535.-
Vitrine/schuifdeurkast
Koloniaal kleur vanl 375,-voor 1098.-

Karpetten 160 x 230 cm. diverse dessins | CQ
NU UITZOEKEN van 319,- nu per stuk l J^Jm'

Meer aan 300 tapijtcouponnen in 200, 400 en 500 breed
van 1 tot 12 meter, kom snel want uw maat is er vast bij!

\Xorden Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

VELE SLAAPKAMERS - WANDMEUBELEN - EETHOEKEN -
FAUTEUILS - SALONTAFELS VOOR SUPERLACE PRIJZEN!

OP=OPl

meubelen

SLAAPKAMER/WONINGTEXTIEL
Dekbedovertrekken NU UITZOEKEN
Diverse dessins 1-persoons vanaf 1^»

2-persoons vanaf
Lits-jumeaux vanaf Z9.

Halfdons hoofdkussen
Nu van 49,95 voor 36?5

Vitrages
op diverse hoogtes, uitzoeken van de rol per meter

Polyethermatrassen NU UITZOEKEN
SC 40 soft in de maat 80 X 190

90 x 200Matrassen zijn ook leverbaar
in tussenliggende maten 140 x 200

495

89.-
115.
185

4 seizoenen donsdekbed OP=OP
90% zuivere witte ganzendons

1-persoons 140x200 van 217,- voor
extra lang 140x220 van 240,- voor

2-persoons 200x200 van 330,- voor
lits-jumeaux 240x200 van 375,- voor

extra lang 240x220 van 420,- voor

135.-
158.-
217.-
249.-
272.-

BUS w w w . h e i m i n k m e u b e . l e n



T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

* Exclusief op de nederlandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichte afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
* Bestand tegen weer on wind
* Onderhoudsarm
* Eenvoudig schoon te houden C?
* Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
* Komo gecertificeerd

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

Hij is er weer onze

Discus Koopjeskrant
boordevol beestachtige aanbiedingen.
(Niet ontvangen? Kom dan even langs)

Ook in 2003 knippen, borstelen
en trimmen onze dames graag
uw hond. Of alleen een goede
wasbeurt.
Voor meer informatie over onze
trimsalon kijk dan op
www.dierenspeciaalzaak.com
of bel (0314) 62 1735.

ERKENDE DIERENSPECIAALZAAK TRIMSALON

Molenkamp
HUMMELOSEWEG 28 • 7021 AAE ZELHEM
Tel. (0314)621735
www.vijverpomp.nl
www.canto.nl

t e k s t p r o d u c t i e s

Stegers Tekstproducties, hét bureau voor:

• Persberichten
• Jubileumboeken
• Jaarverslagen
• Artikelen
• Advertentieteksten
• Mailings

• Internetteksten
• Communicatieadviezen
• Nieuwsbrieven
• Folders
• Vertalingen
• Interviews

Stegers Tekstproducties
Enkeerdlaan 21
7261 JW Ruurlo
tel. 0573432888
fax 0573 432889
e-mail: rstegers@dds.nl

SCHOENMODE
Beatrixplein 6,7031 AJ Wehl

• Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden
www.Giesen.Shoes.nl E3 Giesen@Shoes.nl

BIJNA ALLE WINTERMODE IS AL TOT

DE HELFT OF NOG LAGER
AFGEPRIJSD.

*• fVoor alle afgeprijsde
artikelen geldt

vanaf woensdag
29 januari

U betaalt de afgeprijsde prijs van de twee duurste artikelen

EN KRIJGT HET 3e AFGEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS

cicintt
mode voor het héle gezin

Contactjes?

Het cement
tussen vraag en aanbod!

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

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

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v. a. 379euro
Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
rnob: 06^3784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t;hi vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

E3ZONE pogct

Op vrijdag 21 februari organiseert

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'

Een gezellige avond m.m.v.

Rinus Rasenberg
"de zingende dierenarts"

Entree € 20,-
Incl. koffie met cake, hapjesbuffet en

nagerecht.

Kaarten reserveren vóór 15 februari.

Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden
Tel. (0575) 55 62 89

Wij zijn wegens vakantie
gesloten van

zondag 23 februari t/m
vrijdag 14 maart.



Woensdagmorgen 29 januari 2003

van The Read Shop
de mooiste boekhandel in de regio.

WARNSVELD. Woensdag 29 januari 2003 heropent 's morgens om half
negen The Read Shop haar grootste winkel in Nederland op het winkel-
centrum Dreiumme in Warnsveld. De winkel is twee keer zo groot gewor-
den. Het assortiment wordt in de productgroepen Boeken, Tijdschriften,
Kantoorartikelen en Wenskaarten flink uitgebreid.

GRATIS BOEKENBONNEN
De officiële heropening gaat ge-
paard met een ware regen van gra-
tis boekenbonnen. Tien dagen
lang krijgen alle klanten, zolang
de voorraad strekt, gratis deelna-
mekaarten waarmee ze kans ma-
ken op vele tientallen boekenbon-
nen en heerlijke verse slagroom-
taarten.
Krantenlezers kunnen op zaterdag
l februari een lekker dikke gratis
Gelderlander krijgen tegen inle-
vering van de bon onder aan deze
pagina. Hoewel er tien keer zoveel
kranten als normaal zijn besteld is
het gewenst op tijd te komen want
de actie loopt zolang de voorraad
strekt.

PARKEERPLAATSEN
De gemeente Warnsveld is in het
najaar van 2002 accoord gegaan
met de forse uitbreidingsplannen
van The Read Shop als dit niet ten
koste zou gaan van parkeerplaat-
sen. De ruime parkeergelegenheid
en de goede bereikbaarheid vanuit
alle omliggende plaatsen zijn be-
langrijke peilers onder het succes
van het winkelcentrum Dreium-
me. Mede daarom is de Dreiumme
uitgegroeid tot het grootste en
meest succesvolle winkelcentrum
in de regio, met 250 GRATIS par-
keerplaatsen.

Door de parkeerplaats aan de achterkant te verleggen, kon het winkelpand aan de achterzijde worden uitge-
breid met maar liefst 100 m2.

BIJNA 2000 TIJDSCHRIFTEN
Met een assortiment van bijna 2000 titels is The
Read Shop de grootste tijdschriftenverkoper in de
regio. Van alle Nederlandse uitgevers van pu-
bliekstijdschriften staan de bladen in de schap-
pen. Maar ook de grootste importeur van buiten-
landse tijdschriften weet de weg naar Warnsveld
moeiteloos te vinden.

SUPERSNEL BOEKEN BESTELLEN
Verregaande automatisering zorgt er voor dat The Read
Shop zeer snel honderdduizenden boeken kan leveren.
"We hebben via de computer rechtstreeks contact met
een van de grootste boekengroothandels in Nederland",
zegt Rianne Reinderink, boekenmedewerkster van The
Read Shop. "Als we een boek eens niet op voorraad heb-
ben bestellen we een exemplaar. Dat duurt vaak maar 2
dagen".

THE READ SHOP
T \

J

OPENINGSTIJDEN THE READ SHOP
Maandag t.m. donderdag van 8.30 uur tot 18.00 u'ür
Vrijdag van 8.30 uur tot 21.00 uur
Zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

The Read Shop - Winkelcentrum Dreiumme 55 - 7232 CN Warnsveld
tel. 0575 - 52 75 79 - fax 0575 - 52 38 26
email: warnsveld@readshop.nl - www.readshop.nl

HER-OPENINGS AANBIEDINGEN
HOR IS BEER
Al jaren razend populair bij kinder-
boekenlezend Nederland. Nu bij The
Read Shop de nieuwste Boris-lijn met
plakboeken, vriendenboekjes, schrif-
ten, ringbanden, inpakpapier en vele
andere artikelen.
Exclusieve Read Shop-aanbieding:
40% korting op alle Boris-artikelen
zolang de voorraad strekt.

MARJOLEIN BASTIN
SCHRIJFBLOK
Een schitterend ongelinieerd schrijf-
blok op A4 formaat uit de gloednieu-
we serie van Nederlands populairste
tekenares. Op het papier kan tevens
worden geprint of gecopieerd.
Een extra dik schrijfblok met 100 vel
papier.
Exclusieve Read Shop aanbieding:
van €439 voor €2,50

MICKEY MOUSE
BURO-BUTLER
Een super handig opbergsysteem voor
potloden, pennen, memoblaadjes, pa-
perclips enz. Met gratis gum en pun-
tenslijper. Een fantastisch hebbedin-
getje kinderen in alle leeftijden.
Exclusieve Read Shop aanbieding:
van €3,05 voor €1,75

HET THEATER VAN PIETER
KONIJN
Als dit boek opengeslagen wordt ont-
vouwt zich een schitterend theater
met verschillende decors waarin kin-
deren de avonturen van Pieter Konijn
op het toneel kunnen naspelen. Het
boek zorgt voor vele uren speelplezier.
Geschikt voor kinderen vanaf drie
jaar.
Normale prijs € 15,95
Read Shop actieprijs €4.95

LANDSCHAPPEN IN NEDERLAND
Nederlands bekendste natuurfotogra-
fen nemen u mee naar de mooiste
plekjes van de lage landen. Met maar
liefst 160 pagina's full-color kijk- en
leesplezier voor iedereen die van de
natuur in Nederland weet te genieten.
Normale verkoopprijs € 23.85
Read Shop actieprijs € 835

WIJ KRIJGEN EEN BABY
Dit rijk geïllustreerde boek biedt kin-
deren een kijkje in de ontwikkelings-
fase van een ongeboren kind. Het
spannende traject op weg naar de ge-
boorte van een broertje of zusje. Voor
kinderen vanaf vier jaar.
Normale verkoopprijs € 8,95
Read Shop actieprijs € 1,50

SNURK
Het is heerlijk rustig op de boerderij,
totdat... de hond begint te snurken. Al-
le dieren schrikken wakker. Hoe krij-
gen ze de hond stil. Een vrolijk pren-
tenboek voor kinderen vanaf twee
jaar.
Normale verkooprijs € 11,95
Read Shop actieprijs € 435

KWAAK
Een schitteren prentenboek over een
eend op een boerderij. Van de luie
boer moet hij al het werk doen. Zijn
vriendjes krijgen er echter genoeg van
en smeden een plan...
Normale verkoopprijs € 11,95
Read Shop actieprijs € 4,50

In onze ruime
winkel vindt u
nog veel
meer
aanbiedingen



& L A K E S
Jersey hoeslakens

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.
100% katoen.
90/200 van 11.50 voor 7.95

90/220 van 13.50 voor 8.95

140/200 van 17.50 voor 12.95

160/180x200 van 22.50 voor 17.95

190/220 van 27.50 voor 21.95

Lakens gekleurd
100% katoen
1 persoons van 21.95 voor 7.95

2 persoons van 30.95 voor 9.95

lits-jumeaux van 34.95 voor 11.95

Flanel zacht en warm!
Hoeslakens
90/200 van 23.95

140/200

160/200

180/200

Lakens

150/250

200/267

240/270

van 27 95
van 30/95
van 36.95

van 19.95
van 27.95
van 34.95

Dekbedovertrekken
140x200/220 van 49.00

200x200/220 van 75.00

240x200/220 van 85.00

voor 16.95
voor 19.95
voor 24.95
voor 27.95

voor 14.95
voor 21.95
voor 27.95

voor 39.95
voor 59.95
voor 69.95

Katoenen hoeslakens
in vele maten en kleuren

nu slecht 5.95 p/s

Cinderella hoeslakens
100% katoen in vele kleuren.
80/200 van 13.95 voor 11.95
90/200 van 14.95 voor 12.95
90/220 van 15.95 voor 13.95

140/200 van 21.50 voor 16.95
160/200 van 22.95 voor 17.95

180/200 van 27.95 VOOr 19.95

waterbedmaat van 29.50 voor 21.95

slopen 60/70 van 9.90 2 VOOr 7.95

Satijnen hoeslakens
in 9 kleuren. (100% katoen).
80/200 van 24.95 voor 19.95
90/200 van 26.95 voor21.95
140/200 van 32.95 VOOr 25.95

160/200 van 34.95 voor 27.95
180/200 van 39.95 voor 29.95

* slopen 60/70 van 15.95 VOOr 12.95

Stretch molton hoeslakens
1 persoons van 19.95 voor 14.95

1 perssons xl van 22.95 voor 17.95
2 persoons van 25.95 voor 21.95
lits-jumeaux van 29.95 voor 25.95
Moltonslopen nu 2 voor 14.95

OPRUIMING
2000 dekbedsets

jmeto. a. Jan de Bouvrie (bij Cinderella).
!(100% katoen)

i 1 persoons Vanaf 12.95
;2 persoons Vanaf 24.95
jlits-jumeaux Vanaf 34.95

\

B A D G O E D
i
ISeahorse van Ten Cate,
!in diverse kleuren.
«60/110 van 10.95 p/st. Nu 2 voor 9.95
[70/140 van 15.95 Nu 8.95
! 100/180 van 29.95 Nu 12.95i

;Vandyck Royal (effen en gestreept)
jin diverse kleurstellingen.
[60/110 van 9.95 p/st. Nu 2 voor 12.-
Iwashand van 2.25 Nu 1.80

Badgoed met 20% korting.
o.a. Vandyck, Elias, Move, Esprit.

i SIERKUSSENTJES•
; 200 stuks in vele soorten en maten!

i 50 % korting

K S S E N Si
[ S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
|met hollow fiber vull ing en katoenen
|t i jk, ant i -a l lergisch.
! van 1 5 . 6 0

nu 2 v o o r 2 1 . 9 5
j S y n t h e t i s c h e k u s s e n s
[Gevuld met luxorel en een katoenen
[t i jk, ant i-al lergisch, goed wasbaar en
|bij te vullen.
! van 3 2 . 9 5 v o o r 2 2 . 9 5

nu 2 v o o r 3 9 . -
i
[ G a n z e n v e r e n k u s s e n s
j v a n 3 1 . 9 5 v o o r 2 6 . 9 5

nu 2 v o o r 3 9 . -

[ K a p o k k u s s e n s
Jstev ig gevuld met echte Java Kapok.
!van 3 1 , 9 5 v o o r 2 7 . 5 0

nu 2 v o o r 4 9 . -
i
!30% d o n s k u s s e n ( d o n s / v e e r -
t j e s )
[heerl i jk zacht en veerkracht ig.
! v a n 6 3 . 1 0 n u 4 9 . -

W O L L E N P L A I D S
i n p r a c h t i g e r u i t m o t i e v e n .
1 3 0 / 1 70 van 5 9 . 9 5

NU 3 9 . 9 5

iSatijnen
;(100% katoen)
!1 persoons
!2 persoons
llits-jumeaux
ii
JKinderdessins

Nu 29.-
Nu 39.-
Nu 49.-

Vanaf 9.95

B A D M A T T E N
50 % K O R T I N G

Van o.a. Aquanova, Vandyck en Floris.

Katoenen badmat met anti-slip.
toiletmat 50/55
badmat 50/60
badmat 50/90
badmat 70/120

van 17.95
van 17.95
van 22.95
van 38.95

NU
NU
NU
NU

9.95
9.95

14.95
24.95

BADJASSEN
100 dames en heren

badjassen.

Badstof badjassen
van Vandijck van 59.95

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 129.- NU 75.-
1 pers. 140/220 van 139.- NU 85.-
2 pers. 200/200 van 199.- NU 115.-
lits-jum. 240/200 van 219.- NU 125.-
lits-jum. 240/220 van 255.- NU 155.-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vul-
ling van 65% dons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 119.-
1 pers. 140/220 van 229.- NU 139.-
2 pers. 200/200 van 279.- NU 185.-
lits-jum. 240/200 van 319.- NU 215.-
lits.jum. 240/220 van 349.- NU 235.-

Donzen dekbed met een vulling van
90% ganzendons. In carr gestikt.
1 pers. 140/200 van 209.- NU 119.-
1 pers. 140/220 van 229.- NU 139.-
2 pers. 200/200 van 275.- NU 185.-
lits-jum. 240/200 van 335.- NU 225.-
lits-jum. 240/220 van 369.- NU 245.-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vul-
ling van 90% ganzendons. In carr
gestikt.
1 pers. 140/200 van 295.- NU 185.-
1 pers. 140/220 van 335.- NU 215.-
2 pers. 200/200 van 435.- NU 275.-
lits-jum. 240/200 van 485.- NU 325.-
lits-jum. 240/220 van 509.- NU 369.-

Donzen 4-seizoenen dekbed 90% dons en
10% kleine veertjes. In carr gestikt
1 pers. 140/200 van 279.- NU 139.-
1 pers. 140/220 van 315.- NU 165.-
2 pers. 200/200 van 435.- NU 225.-
lits-jum. 240/200 van 459.- NU 249.-
lits-jum. 240/220 van 479.- NU 289.-

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79.- NU 45.-
1 pers. 140/220 van 89.- NU 49.-
2 pers. 200/200 van 119.- NU 69.-
lits-jum. 240/200 van 129.- NU 79.-
lits-jum. 240/220 van 145.- NU 89.-

Wollen 4-seizoenendekbed met 100%
scheerwol vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129.- NU 75.-
1 pers. 140/220 van 145.- NU 89.-
2 pers. 200/200 van 169.- NU 109.-
lits-jum. 240/200 van 209.- NU 129.-
lits-jum. 240/220 van 229.- NU 145.-

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti- allergisch. 60 graden wasbaar.
1 pers. 140/200 van 75.- NU 45.-
1 pers. 140/220 van 85.- NU 55.-
2 pers. 200/200 van 109.- NU 75.-
lits-jum. 240/200 van 125.- NU 85.-
lits-jum. 240/220 van 139.- NU 95.-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
een katoenen tijk.
Anti-allergisch. 60 graden wasbaar.
1 pers. 140/200 van 125.- NU 85.-
1 pers. 140/220 van 135.- NU 99.-
2 pers. 200/200 van 169.- NU 119.-
lits-jum. 240/200 van 195.- NU 135.-
lits-jum. 240/220 van 209.- NU 149.-

T A F E L G O E D
20 tot 80 % korting

i W O L L E N D E K E N S j
il persoons 160/240 139.95 Nu 99.95J
j2 persoons 220/240 179.95 Nu 129.95J
! Lits-jumeaux 240/260 199.95 Nu 149.95!

Keukensets keukendoek +
theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 6.80 Vanaf 5.-
Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren, van 1.80 per stuk.

Nu vier voor 5.-
Schorten Vanaf 8.95

BEDSHQP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel, 0575-512816 www.bedshop.ni

De grootste linnenwinkel van Nederland! Parkeren voor de deur!
^\\

Vuütrj.itiocr»- Kabo Ban«
gebied
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