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Squash Centrum Vorden
"Je kunt je in 45 minuten
helemaal uitleven"!

V.l.n.r.: Anita Rem, Edo van Someren en Judy Bronsveld

Ze zag het helemaal zitten, naar
de kunstacademie om daar
voor modeontwerpster te stu-
deren. Een prachtig vak. Dat
beeld had de thans 29 jarige uit
Eerbeek afkomstige Judy Brons-
veld ooit voor ogen. Het liep al-
lemaal anders. Judy kwam in
een service verlenende functie
in de horeca terecht. Een baan
waar ze het prima naar de zin
had. Tevens werd ze begeleid-
ster bij sportactiviteiten.

Sinds een paar weken is ze dage-
lijks in het "Squash Centrum Vor-
den" te vinden, waar ze samen
met haar vriend Edo van Someren
(32) het Squash Centrum beheert.
Toeval?. Misschien wel of ook weer
niet. Feit is dat ene Louis Brons-
veld, caravanhandelaar uit Eer-
beek negen jaar geleden, achter
het NS station aan de Overweg in
Vorden, een stuk grond kocht om
op die plek een squash centrum te
bouwen!
Louis Bronsveld beoefende samen
met zijn vriend Paul Turken heel
fanatiek de squash sport. Na het
centrum zelf een poos beheerd te
hebben, besloot Bronsveld het
pand te verkopen. Daarna volgden
verschillende eigenaren elkaar in
een snel tempo op. Vorig jaar zo-
mer vernam diezelfde Bronsveld,
dat de toenmalige eigenaar Rolf
Willemse uit Ede, de zaak in Vor-
den wilde verkopen.
En zie het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Louis Bronsveld
kocht zijn vroeger "liefde", nadat
hij eerst geïnformeerd had of
dochter Judy en haar vriend Edo
geen interesse hadden het Squash
Centrum te gaan runnen. Judy
Bronsveld: "Edo en ik waren ons al

een poos aan het oriënteren om sa-
men "iets" op zetten. Aangezien
Edo ook alles van de horeca afwist,
hadden we plannen om ergens
een eetcafe te beginnen. Toen pa
met die voorstellen kwam, hebben
we meteen enthousiast gerea-
geerd", zo zegt ze.

ZEVEN DAGEN PER WEEK
OPEN
Edo van Someren: "Ik had in de ho-
reca op management gebied vol-
doende ervaring opgedaan om de-
ze baan aan te kunnen. Zelf ben ik
vorig jaar september al begonnen.
(Judy vanwege verplichtingen dus
eerst vanaf januari jongstleden)
Gelukkig bleek Anita Rem, die al
zeven jaar bij de vorige eigenaars
heeft gewerkt, bereid om voor 20
uur in de week bij ons in dienst te
treden. Wij zijn daar erg blij mee.
Anita kent de mensen en is een
vertrouwd gezicht in het Squash
Centrum", zo zegt Edo die, zoals
hij dat zelf aanduidde, plotsklaps
in "het diepe" werd gegooid.
"Ik kende tenslotte niemand, ge-
lukkig zij n Judy en ik personen die
snel contact maken". De afgelopen
maanden heeft het Squash Cen-
trum een flinke opknapbeurt
ondergaan. Van binnen- en van
buiten geschilderd. Baanverlich-
ting vernieuwd. De kleed- annex
doucheruimtes zijn opgeknapt.
Ook de cantine kreeg een wat an-
der, zeg maar gezelliger aanzien
met leuke zitjes, waar ca veertig
personen terecht kunnen.

Het squash centrum is de gehele
week geopend van maandag tot en
met vrijdag en ook op zaterdag en
zondag. Squashen doet men
meestal als duo. Echter, in het

Squash Centrum Vorden kan men
ook individueel terecht. "Dan
speel ik zelf een partijtje mee", zo
zegt Edo. De banen kunnen los ge-
huurd worden. Ook zijn er diverse
soorten abonnementen bijvoor-
beeld voor studenten, bedrij i's-
abonnementen, abonnementen
voor overdag, het weekend of zgn.
"volledige" abonnementen. In dat
laatste geval kan men het hele jaar
door, wanneer men maar wil,
squashen.
Squash Centrum Vorden telt 90 le-
den, alsmede een 30 tal leden met
een "tienbanenkaart". Edo: "Ons
streven is om richting nabije toe
komst 150 leden te krijgen. De
mensen die bij ons sporten komen
niet alleen uit Vorden. Eigenlijk
komen ze uit de hele regio, Lo-
chem, Ruurlo, Laren, Zutphen hier
squashen. Onder de naam "Squash
Centrum Vorden" wordt deze tak
van sport ook in competitiever-
band beoefend.

Vorden speelt met twee teams,
(een heren- en een gemengd team)
in de euregiocompetitie. Ook hier
hopen Judy en Edo dat het aantal
teams de komende tijd uitgebreid
kan worden. Landelijk heeft de
squashsport de afgelopen jaren
een flinke vlucht genomen. "Squ-
ash Centrum Vorden" hoopt daar
van mee te profiteren "want, zo
zegt Judy Bronsveld, het is een
sport datje op elk niveau kunt spe
len. In 45 minuten kun je je hele
maal uitleven". De ideale leeftijd
om met squashen te beginnen, be
draagt volgens Edo, negen jaar! En
dat je het tot op latere leeftijd
kunt blijven doen, bewijzen een
aantal "zestigers" wel in het Vor-
dense squash centrum!

als u het zeker
wilt weten..

RaboMakelaardij
Zutphen

Telefoon (0575) 54 74 44
E-mail: zutphen@rabomakelaars.nl

Tevens vestigingen in
Didam, Doetinchem, Varsseveld

en Winterswijk

www.rabomakelaars.nl

Iris cheques WV
Naar aanleiding van diverse
berichten in de regionale pers
aangaande de ANW (Algemeen
Nederlands Vreemdelingen Ver-
keer) meldt de Vordense WV
hierover: "De ANW is de vereni-
ging van VWs, die eigenaar is
van het merk WV.

Alle VW's zijn autonome rechts-
personen en als zodanig voeren /ij
een eigen financieel beleid. Het
feit dat de vereniging financieel
problemen heeft, betekent niet
dat de VW's zelf ook financiële
problemen hebben.
WV geschenkbon B.V. is ook een
autonome rechtspersoon en heelt

n i e t s met de ANW van doen.
Slechts op bestuurlijk niveau is er
een persoon van de ANW als ver-
tegenwoordiger aanwe/ig. Dit van-
wege het gebruik van de merk-
naam. Niet de ANW of de VW's
maar de VW in Vorden is plaatse--
l i jk verantwoordelijk voor ui tbeta-
ling van ter verzilvering aangebo-
den VW irischeques.

Met de VW in de Achterhoek en
dus ook in Vorden , gaat alles goed.
Ook bij de Vordense VW is men
volop bezig met de regiovorming.
Ook eventuele ongerustheid over
acceptatie van Iris- cheques is on-
gegrond, aldus de WV in Vorden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. J. ter A vest uit Zwolle.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. C. Hochanen - Dieren. I IA met kin-
deren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26januari 10.00 uur br. 11.11. de Vries, ()osterbeek.
19.00 uur ds. C. Gros, Aalten.

R.K kerk Vorden
Zondag 26januari Woord-Communieviering Pastoor Wassink m.m.v.
Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25januari 17.00 uur Eucharistieviering, l lerenkoor.
Zondag 26januari 10.00 uur Woord/Communiedienst. Dameskoor.

Weekendwacht pastores
26-27januari Pastoor G. Zweers, Hengelo, tel. (0575) 46 12 75.

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 er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de 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
25-26 januari FA. Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur
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/nat uurgeneeskuiidige 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 Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
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.
Pcrsoncnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hpbbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyaiimte 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: l lumanitas District Oost. tel. (0575)
546057

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra, Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme ot dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst. o

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

• ASR-Therapie R nu ook ver-
goed door Amicon. A. Baars-
Klootwijk, Vorden, tel. (0575)
55 33 03.

• Erve Kots - Zat. 25 januari
Heather Myles (USA). Aan-
vang 21.00 uur - €12,50. Info/
res. (0544) 37 37 01 of (0543)
46 62 94.

• Te koop: 1 compressors cil.;
1 formaatzaag Attendorf; 1 stof-
zuiger; 2 afkortzagen Harwi; 1
verstekkortzaag; ± 25 spijker/
nietmachines; 1 kolomboorma-
chine; 1 wandplatenzaag Ei-
con; 1 Toyota heftruck 2,5 ton,
diesel; 1 Elu tafelzaag op voet.
Tevens partij marmer venster-
banken. Tel. t)6 50502680.

• Aloë vera en soepele ge-
wrichten. Info Jannie Nijkamp,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13
16.

• Te koop: prima hooi vanaf
€1,75 per baal. En: droog
kuilgras in foliebalen. Tel.
(0575) 55 1548.

• Kom zondagmiddag 2 fe-
bruari luisteren naar „Ama-
teurs in De Tapperij", muzi-
kale dorps- en streekgenoten
die het beste van hun kunnen
laten horen. Tijd en plaats:
15.00 uur, Julianaplein 4, Ruur-
lo. Toegang (inclusief een kop-
je koffie of thee): €5,-- Informa-
tie: (0573) 45 01 11 of 45 38
30. Webside: www.kunstkring
ruurlo.tk

• Te koop: prima VW Polo
1300 b.j. '93 incl. grote beurt.
€2000,-. Tel. (0575) 5239 73.

• Steunpunt MantelZorg
start spreekuur in woonzorg-
centrum de Wehme in Vor-
den! Vanaf 14 januari 2003 ie-
dere dinsdag van 13.30 tot
15.00 uur. Bel voor een af-
spraak met consulente Ekie
Voorburg, tel. (0544) 48 28 21.

• l.v.m. verhuizing te koop:
Miele afwasmachine in zeer
goede staat. €215,-. Tel.
(0575) 46 75 84 of 06 532499
54.

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

• 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.

• Dierenbescherming afd.
Zutphen. Informatieavond over
amfibieën. Woensdag 29 janu-
ari 20.00 uur in De Eekschuur,
Bonendaal 2, Warnsveld.

• De Wereldwinkel heeft nog
wat onder de kurk. Heerlijke
Chileense en Zuid-Afrikaanse
wijnen.

• Wie??? wil ons komen hel-
pen met werkzaamheden op/
rond ons erf? Grasmaaien en
klusjes. Bel ± 17.00 uur (0575)
5525 16.

• 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.

• Zondag 26 januari: grote
bingo. Aanvang 19.30 uur in
café-rest. „d'n Olde Kriet",
Wichmond. Tel. (0575) 44 16
00.

• Aangeboden: Siemens ke-
ramische 4-pits gaskookplaat;
Siemens rvs afzuigkap met
frontdeur; Pelgrim inbouw com-
bimagnetron. Vraagprijs €600,-
Tel. (0575) 55 32 50.

• Herbalrfe 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

Opruiming
bij de wolwinkel
van Warnsveld

Diverse wintergarens
«5 bol halen £ bol betalen

Restantgarens

L. bol halen l bol betalen

Sokkenwol populair

O bol halen L. bol betalen

Interieuradviseur

Mieterse
*^ de woonwinkel »»n Wirnneld'

Rijksstraatweg 39, Warnsveld

Tel. (0575)5261 32

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

Serv.melding ma/vr 830-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Denk aan uw veiligheid
Brandvertragend impregneermiddel

Branddekens
Brandblussers
Rookmelders

ra HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraal 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Veel vitaminen van de echte groenteman in de . . .

winter(pr)ijscampagne!
Geldig dinsdag 21 januari t/m zaterdag 25 januari.

Vers gesneden ...

Chinese kool
400 gram

Vers gekookt...

bieten
500 gram

Alleen opwarmen

nasi
100 gram

Laat u verrassen ...

surprisesalade
200 gram €

Dubbelrode... de lekkerste

Florida grapefruit
5 grote voor €

Kogelharde

spruiten
500 gram

149

1J5

Winterse vitaminen ... de lekkerste

Clementine mandarijnen

\

10 forse voor 1»

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

MET DE GROENTEMAN SAMEN DE WINTER DOOR!

/" A

Tiramisuvlaai

590 090
m groot € Om

^ J

f A

Zeebank
f 20

m
\^ )

Ontbijtkoek
f GO

M
\. ~ ' J

Aanbiedingen geldig van 22 t/m 28 januari 2003.
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Echte Bakker ZMMfcVUVW wvlr%f\WI Ts ï̂tfSEil[ 'Dl "V OrSi

VAN ASSELTllh!
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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37
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Wij zijn heel erg blij met de geboorte van ons
dochtertje

Mayke

10 januari 2003.
Gewicht: 3040 gram. Lengte: 49 cm.

Gerard Harmsen en Sandra Jurriëns

Schimmeldijk 4
7251 MX Vorden
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z.o gewoon en men zo oijzonaer.
Zo alledaags, maar steeds weer een wonder.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Zoe

Zij is geboren op 13 januari 2003,
weegt 2470 gram en is 51 cm lang.

Michèl en Daniëlle Hofs

Biesterveld 84
7251 VT Vorden
Tel. (0575) 55 54 66

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat ons dit dan even weten.
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Monique Groot Roessink
&ex

Hans Norde

gaan trouwen op 23 januari 2003 om 1 2.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

U bent van harte welkom op de receptie van
1 5.30 tot 1 7.00 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

Raadhuisstraat 1 1
7251 AA Vorden
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Op donderdag 30 januari 2003 zijn wij

Anton Bargeman en
Jo Bargeman-ter Maat

50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen en klein-
kinderen te vieren in café/restaurant „De Her-
berg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 1 9.30 tot 22.00 uur in café/restaurant „De
Herberg" te Vorden.

De Boon k 2
7251 BV Vorden
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vandaag
heeft de hemel

de aarde geraakt
jij bent geboren!

Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Vlgo

14 januari 2003.

Broertje van Indy
Herbert en Renate Heuvelink

De Koppel 2
7251 VN Vorden
Tel.(0575)554212

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

Alysja

t »
|'
»'.
lw
l
$

K••
|

;» :

*
K

!
|

» :

•

Heden is na een tijd van afnemende gezondheid van
ons heengegaan mijn zuster, onze schoonzuster en
tante

Janna Visschers-Groot Nuelend
weduwe van Willem Visschers

Vorden, Hengelo (Gld.),
16-03-1914 13-01-2003

F.G. Jansen-Groot Nuelend
J. Groot Nuelend-Eggink
H.J. Ruiterkamp
M. Groot Nuelend-Bogchelman
G. Groot Nuelend-Nijenhuis
Neven en nichten

Hengelo (Gld.), januari 2003

16 januari 2003
3520 gram, 50 cm lang.

Eelco, Esther, Sheila en Tara

Vogelzang 6
7234 SZ Wichmond
Tel. (0575) 44 11 94

Wilt u wat beleven? Kom dan eens de fles geven.
Wel eerst even bellen!
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Een heel groot wonder,
een klein nieuw leven.
Het klinkt zo gewoon,

maar voor ons heel bijzonder.

Met dankbaarheid en vreugde geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon en mijn broertje

Wesley
Hij is geboren op 18 januari 2003,
weegt 3180 gram en is 50 cm lang.

Jan, Wendy en Wouter Wasseveld

Zei led ij k 9
7251 NB Vorden
Tel. (0575) 55 68 48

;; *

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, delen wij u mede dat, na een veelbe-
wogen leven, van ons is heengegaan onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

Bernarda Gerharda
van der Linden-Wentink

weduwe van Jacobus Johannes van der Linden

* Vorden,
2 november 1920

t Zutphen,
18 januari 2003

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het
verplegend personeel van de Leeuwerikweide.

G. Kolkman-van der Linden
J.W. Kolkman
A.G. Kolkman-van der Linden
JA Kolkman
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
De Haar 9
7251 CB Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleren op woensdag
22 januari van 19.30 tot 20.00 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaats-
vinden op donderdag 23 januari om
11.30 uur in de Veluwezaal van
crematorium Dieren, Imboslaan 6.

Na afloop kunt u de familie condole-
ren in de ontvangkamer van het
crematorium-

Dag lieve oma Bertha

Je was voor ons een bijzondere oma.

Betsie en Martien
Jeroen, Inge

Koos en Gerda
Kevin, Sabine

Albert en Jolanda
Riek

Diane en Tonnie
Seba$tiaan, Mandy

Harold en Hermien
Marlt

Coby en Gerard
Naomi, Zoë

Bert-Jan en Anneke

Zutphen, 18 januari 2003

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van
onze zuster, schoonzuster en tante

Bertha van der Linden-Wentink

H. Wentink-Lebbink
G. Wentink-van Veen
E. Wentink
G. Wansink-Wentink
Neven en nichten

Vorden, 18 januari 2003

Over-
heerlijke
dubbel-
dekker

y**i*t Kalfssaltimbocca
100 gram €

Rundergehakt A50
kilo € ™W«

o?9Aardappelsalade
metspekjes 100 gram €

Achterham
150 gram halen, 100 gram betalen ^ 63

100 gram €

Ribkarbonade
500 gram

UIT EIGEN KEUKEN

Boerenkool
500 gram

98

299

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

• 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 Vorden ;

Telefoon (0575) 55 29 28



QEMEENTE B ULLETIN ORDEN

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 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 18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
EJ.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 1730 uur

• donderdag
van 14.00 tot 17.30 uur

• vrijdag
van 14.00 tot 2030 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

www.vorden.nl

AADSVERGADERING

De gemeenteraad vergadert besluitvormend op
donderdag 23 januari a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Rampenplan deel 1; de organisatie van de rampenbestrijding
• Wijziging begroting 2003
• Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO voor landgoed Wientjes-

voort
• Poort tot 't Groote Veld
• Uitbreiding en vervanging van vaste bovengrondse afvalcontainers

door ondergrondse

Hieronder zijn enkele van de onderwerpen belicht.
Rampenplan deel 1; de organisatie van de rampenbestrijding
Alle gemeenten in Nederland moeten een actueel rampenplan heb-
ben, bestaande uit drie delen. Het huidige deel l van het rampenplan
van de gemeente Vorden is verouderd en daarom leggen burge-
meester en wethouders de raad tijdens deze vergadering het ver-
nieuwde deel l voor, aangepast aan de nieuwe wettelijke regels. Deel
2 van het rampenplan bestaat uit een groot aantal deelplannen. De
ze zijn in de loop van 2003 gereed en worden dan aan de raad voor-
gelegd. Deel 3 verzorgt het provinciaal bestuur.

Wijziging begroting 2003
Verschillende zaken maken een wijziging van de begroting nodig.
Dit zijn o.a. bijdrage Regiotaxi IJsselstreek Wvg-cliënten, opzet afval-
project op scholen, uitbreiding gemeentelijke verantwoordelijkheid
jeugdgezondheidszorg, vervanging openbare verlichting Beeklaan
en Baron van der Heijdenlaan in Wichmond en onderhoud openbaar
groen

Poort tot 't Groote Veld
De gemeente Vorden is op zoek naar nieuwe economische impulsen.
Bevordering van recreatie en toerisme is één van de speerpunten.
Burgemeester en wethouders hebben Bureau Vandertuuk in de hand
genomen om een ontwikkelingsplan voor de Poort tot 't Groote Veld
op te stellen. De Poort moet een geheel van toeristische/recreatieve
voorzieningen worden op de locatie bij zwembad In de Dennen.
Door de opzet moet het dé toegang tot natuurgebied 't Groote Veld
worden en een bijdrage leveren aan de bescherming van de natuur
in het gebied. De voorzieningen moeten in de toekomst zowel finan-
cieel als organisatorisch op eigen benen kunnen staan en geëxploi-
teerd worden door één of meerdere private partijen. Daarnaast heb-
ben ze bij voorkeur een dagrecreatief karakter. Het geheel van voor-
zieningen in de Poort tot 't Groote Veld is gericht op twee belevingen:
• Activiteiten en avontuur
• Rusten inspiratie
Het gehele plan is op de website www.vorden.nl te downloaden. Bur-
gemeester en wethouders vragen de raad het ontwikkelingsplan in
hoofdlijnen vast te stellen en een krediet van € 25.000,- beschikbaar
te stellen voor het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan
en het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken.

Uitbreiding en vervanging van vaste bovengrondse afvalcontainers
door ondergrondse
Burgemeester en wethouders vragen de raad een krediet van
€ 80.000,- ter beschikking te stellen voor de aanleg van nieuwe
ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier, textiel en drankkar-
tons in het dorp Vorden en voor glas en papier in Wichmond en Kra-
nenburg.

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze openbare raadsvergadering spreken
over een onderwerp dat voor u of het gemeentebestuur van belang
kan zijn. Er is één uitzondering: u mag bij de vergadering niet een
onderwerp aan de orde te stellen dat op de agenda staat. U kunt u ui-
terlijk woensdag tot 17.00 uur voor de raadsvergadering aanmelden
bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder op-
gave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

URFEENS OVER WWW.VORDENJVL OM MEER TE WETEN
TE KOMEN OVER DE GEMEENTE!

Www.vorden.nl is in de lucht. Heeft u al een kijkjfe genomen op de site
van de gemeente? Bijvoorbeeld om meer te weten te komen over de kap-
of milieuvergunning, verenigingen en instanties in Vorden of over welke
zaken burgemeester en wethouders tijdens de laatste b&w-vergadering
beslissingen hebben genomen?

f LJpROEP DEELNAME IN KLANKBORDGROEP VOOR
UITWERKING CENTRUMVISIE

De raad heeft op 28 november besloten een krediet beschikbaar te stellen
voor de eerste fase van de uitwerking van de centrumvisie. Om een zo
breed mogelijk draagvlak voor de visie te krijgen, is ook uw inbreng van
belang. Daarom stelt de gemeente een klankbordgroep in, die bijeen ge
roepen wordt om zijn mening te geven over de uitgangspunten, het ont-
werp en de uitgewerkte centrumvisie. Bij deze roepen wij geïnteresseer-
den op zich aan te melden voor de klankbordgroep.

De centrumvisie wordt ontwikkeld door adviesbureau Pouderoyen Com-
pagnons 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 reclame-

beleid.

De centrumvisie wordt in sterke mate bepaald door de inbreng van de
klankbordgroep, die tijdens het proces - dat tot l oktober 2003 duurt - on-
geveer vijf keer bijeen geroepen wordt. De klankbordgroep bestaat naast
vertegenwoordigers van de VOV, VW, Historische Vereniging Oud Vor-
den, Werkgroep Leefbaarheid Vorden, WVG cliëntenraad, Koninklijke
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 vóór 31 januari a.s. schriftelijk aanmelden bij de gemeente Vorden,
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 klankbord-
groep. Uit de ingekomen reacties selecteren wij vier personen waarmee
zoveel mogelijk geledingen uit de bevolking in de klankbordgroep zijn
vertegenwoordigd. Wij streven ernaar twee bewoners en twee bezoe-
kers/gebruikers van het centrum te selecteren. Telefonische 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 Pouderoy-
en het plan van aanpak toe en vraagt zij de klankbordgroep om de ster-
ke en zwakke punten van de huidige situatie in het centrum aan te ge-
ven. 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 rekening
te houden met deze data. U krijgt zo spoedig mogelijk na 31 januari be-
richt of u bent geselecteerd.

'R ECONSTRUCriECOMMISSIE VERGADERT OP 6 FEBRUARI

De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers houdt op 6 februari
een openbare vergadering in Huis Aerdt, Molenhoek 2 in Herwen, tel.
(0316) 24 65 32. Tijd: ochtend: 09.30 tot 12.00 uur en middag: 13.30 tot
16.30 uur.

Voor het ochtenddeel van de vergadering staan onder meer de volgende
onderwerpen op de agenda:
• Concept-advies herbegrenzing provinciale ecologische hoofdstructuur

Achterhoek en Liemers
• Voorstel voor invulling voorkeursalternatief
Voor het middagdeel van de vergadering staan onder meer de volgende
agendapunten gepland:
• Voorstel voor nadere invulling van zonering
• Teksten concept-voorontwerp reconstructieplan

De vergaderstukken liggen vanaf 27 januari ter inzage op het gemeente



huis. De agenda, het verslag en agendapunten zijn ook vanaf die datum
elektronisch opvraagbaar op: www.gelderland.nl/reconstructie/achter-
hoek en liemers

'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 24 januari tot en met 21 februari 2003 ter inzage een
melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van: Hoveniersbedrij f Gebr.
Arends, Lankhorsterstraat 25, 7234 ST voor het van toepassing worden
van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer op een reeds opgericht
hoveniersbedrij f, op het perceel plaatselijk bekend als Lankhorsterstraat
25 te Wichmond.

jf \ V ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

Openbare kennisgeving van de besluiten op de aanvragen om ver-
gunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 24 januari tot en met 7 maart 2003 ter inzage de
besluiten op de aanvragen van:
1) naam aanvrager: de heer J.H. Besselink

adres: Maalderinkweg 6
woonplaats: 7251 NT Vorden
om: een revisievergunning voor een

rund veebedrij f
datum aanvraag: 18 juni 2002
adres van de inrichting: Maalderinkweg 6
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie O, nr. 352

2) naam aanvrager:

adres:
woonplaats:
om:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

3) naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

R.G. Mennink & G. Mennink-Struik
& A.J. Mennink
Galgengoorweg 19
7251 KD Vorden
een revisievergunning voor
melkveehouderij
oktober 2002
Galgengoorweg 19
Vorden, sectie C, nr. 1392

Mts. Klein Haneveld-Tjoonk
Kapelweg 2
7233 SC Vierakker
een revisievergunning voor een
melkrundveehouderij
21 februari 2002
Kapelweg 2 te Vierakker
Vorden, sectie N, nr. 69

De strekking van de besluiten/verleningen luiden:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De besluiten
zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

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

besluiten;
e. enige belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen in te

brengen.

Beroepschriften moeten binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 8 maart 2003.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikkin-
gen, danwei tot het treffen van voorlopige voorzieningen. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn
richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, willen de besluiten niet
binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden. Niet terstond van kracht verklaarde besluiten wor-
den pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

OUWVERGUNNINGEN
m

Plaats aanvrager

Kamphuizerweg 5 M.G. Mulderij

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

inhoud

vernieuwen recreatiewoning

vrijstelling

oppervlakte

Plaats

de Boonk 29

aanvrager

P.P. Kooning

inhoud

vergroten woning

vrijstelling

APVERGUNNINGEN

Plaats

Kamphuizerweg 5

de Horst 7

Ruurloseweg 1.01

aanvrager

M.G. Mulderij

G.J. Ruesink

Parochiebestuur
Christus Koning kerk

inhoud

vellen 5 berken, 4 grove dennen
en 2 eiken

vellen l notenboom

vellen l conifeer,
16 dennen en l esdoorn

herplantplicht

100 m2 gemengd
loofhout bosplantsoen

l notenboom

3 rode beuken

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

MOOI MEEGENOMEN

Olijslager: "Afzet van 'BSE-melk' nog onzeker"

Concerndirecteur Friesland Coberco
Dairy Foods niet optimistisch
Ondanks het feit dat het Mi-
nisterie van Landbouw heeft be-
paald, dat vanaf l maart bij een
eventuele BSE-uitbraak alleen
de directe familieleden van de
betrokken koe hoeven te wor-
den geruimd, is de heer Olijsla-
ger mulder optimistisch.

Volgens hem is de afzet van melk
van een BSE-bedrijf in het buiten-
land nog problematisch. Er moet
voor l maart nog veel gebeuren
volgens Olijslager. Hij zei dit tij-
dens het seminar van de Rabobank
in de Hanzehof te Zutphen.

André Olijslager sprak in de Han-
zehof voor ruim vierhonderd be-
langstellenden vooral over de posi-
tie van zijn bedrijf Friesland Co-
berco Dairy Foods (FCDF).

Dit seminar werd georganiseerd
ter gelegenheid van de samenvoe-
ging van de agrarische teams van
de Rabobanken Berkel-IJssel en

Graafschap-West tot "Agrarisch
Advies Rabobank". Het team speci-
alisten bestaat uit tien personen
en opereert vanuit het kantoor
van de Rabobank in Vorden.

"Als je iets wilt verdienen in de zui-
vel moetje vooral met merkartike-
len komen. Zowel in Nederland als
in het buitenland heeft FCDF ster-
ke merken.

Melkveehouders beuren van FCDF
een marktconforme melkprijs, ge-
koppeld aan de melkprijs van een
zevental grote zuivelondernemin-
gen in West-Europa.

De meerwaarde die gerealiseerd
wordt komt tot uiting in de winst,
waarvan 60% middels dividend-
uitkeringen naar de aandeelhou-
ders gaat.

Die aandeelhouders zijn dezelfde
melkveehouders", aldus Olijsla-
ger. Hij riep de leden/leveranciers

op om ledenbewijzen te kopen,
teneinde mee te profiteren van de
winst. De toetreding van 10 nieu-
we landen tot de EU heeft volgens
Olijslager positieve effecten op de
melkprijs.

De consumenten in de toetreden-
de landen krijgen meer koop-
kracht en zullen dus op termijn
meer gaan consumeren. Toch zal
de melkprijs dalen door effecten
van Agenda 2000, waarin de garan-
tieprijzen dalen met 15%.

KASSTROMEN STEEDS
BELANGRIJKER
Na de pauze hield Herman Vrie-
link, agrarisch adviseur van de Ra-
bobank, een inleiding.

De Rabobank hecht steeds meer
waarde aan de stabiliteit van de
kasstromen. Markt- en afzetrisico's
en omgevingsfactoren zijn daarbij
belangrijk. Vrielink benadrukte

dat er vertrouwen is in de meerja-
rige voerwinsten binnen de inten-
sieve veehouderij ondanks de gril-
lige prijsvorming. Het bedrij fssal-
do staat onder druk door de stij-
gende kosten voor onder andere
mestafzet, huisvesting en energie.

Factoren als varkenspest, de wet
herstructurering varkenshouderij,
welzijnswet en mestafzet hebben
ertoe geleid dat in de afgelopen 10
jaar 63% van het aantal varkensbe-
drijven is verdwenen. De opkoop-
regeling stimuleerde dit proces.

Verder ging hij in op het belang
van een goede regeling rondom ar-
beidsongeschiktheid, overlijden-
srisico en oudedagsvoorziening.

"Teneinde te voorkomen dat in
een tragische situatie overhaast
beslissingen moeten worden geno-
men, is het hebben van een goede
risicoverzekering van groot be
lang".

De bank ziet te laatste tijd bij be-
drijfsovernames steeds vaker dat
de overnamesom niet veel hoger
kan zijn dan de bestaande finan-
ciering is.

Kortom, dat de ouders met (te) wei-
nig vermogen van de boerderij
gaan.

Daarom is ook een aanvullend
pensioen geen overbodige luxe,
aldus Vrielink.

Grandioze actie bij
Super de Boer Grotenhuys
Bij aankoop van 2 produkten
Omo of Robijn krijgt men een
actiefolder.

Maak hier de kassabon aanvast en
deponeer die vervolgens in de

daarvoor bestemde bus in de
winkel. Uit deze bus zal maandag
3 februari de winnaar worden
getrokken.
Voor verdere informatie zie de actie
display in de winkel.



Garage Groot Jebbink
sponsort zwemster

Op 18 januari heeft Rieneke
Terink de sleutels in ontvangst
genomen van de Daewoo Matiz
die haar door Autobedrijf
Groot Jebbink beschikbaar is
gesteld.

De van oorsprong Hengelose Rie-
neke is een zeer getalenteerde
zwemster die onlangs op de Gel-
derse kampioenschappen die wer-
den gehouden in Doetinchem, 7
van de 8 afstanden heeft gewon-

nen. Jan Groot Jebbink, eigenaar
van Autobedrijf Groot Jebbink in
Vorden, was hiervan zo onder de
indruk dat hij besloot haar te
sponsoren. Voor haar studie biolo-
gie is Rieneke woonachtig in Wa-
geningen. Haar trainingen vinden
echter plaats in Barneveld. Voor
haar vervoer was Rieneke tot op
heden aangewezen op het open-
baar vervoer of haar ouders. Dit is
nu gelukkig verleden tijd.
Autobedrijf Groot Jebbink bestaat

dit jaar 40 jaar en dat is voor Jan
Groot Jebbink reden om hier op
een bijzondere manier uiting aan
te geven. Naast de nodige activitei-
ten die verspreid over het jaar
plaatsvinden vond Jan het ook be-
langrijk om op deze manier aan-
dacht te schenken aan regionaal
talent.
Door middel van het beschikbaar
stellen van de Daewoo Matiz is
voor beide partijen een wens in
vervulling gegaan.

'Concordia' houdt
tradities in ere
Muziekvereniging 'Concordia'
is een vereniging die tradities
in ere houdt. Niet alleen op het
gebied van jubilea (zo zal het
jaar 20O4 in het teken staan van
het 135 jarig bestaan van de ver-
eniging) maar met name ook
op muzikaal gebied.

Zo ook zondagmorgen toen het
harmonieorkest onder leidingvan
Hugo Klein Severt, het Nieuwjaars-
concert traditioneel opende met
het nummer 'Uren, dagen, maan-
den, jaren' om vervolgens aan
het slot de 'Radetzky Marsch' van
Johan Strauss te spelen.

Je zou daardoor geneigd zijn te
denken dat 'Concordia' bij het 'ou-
de' wil blijven. Niets is minder
waar, want het programma dat
deze zondag werd geboden, had
betrekking op een thema dat ons
Nederlanders wel bijzonder bezig
houdt namelijk het " vervoer"! Zo
werd in het nummer "Rivieren-cy-
clus" van Malando een muzikaal
beeld geschetst van de loop van ri-
vieren in tropische landen.

De ondergang van de Titanic met
in de gelijknamige film de ver-
maarde titelsong "My heart will go
on", gezongen door Celine Dion,
inspireerde dirigent Hugo Klein
Severt dit nummer ook door het
harmonieorkest te laten spelen.
En met succes!

De titelsong uit de Australische se-
rie "The Flying Doctors" kreeg
eveneens de handen van de "volle
zaal" van het Dorpscentrum op el-
kaar. Na de pauze werd het "ver-
voer" op een andere wijze muzi-
kaal in beeld gebracht. Niet alleen
met de mars "Asser TT" maar ook
middels het nostalgische nummer
dat ooit de Selvera's bekend maak-

te. Prachtig "galloperende" paar-
den in de "Postkoets", een num-
mer gecomponeerd door Jos Cle-
ber. Een van de mooiste nummers
in het voorjaarsconcert ongetwij-
feld "De Bestemming".

Zachtjes meeneurien of uit volle
borst meezingen, dat deed de zaal
in "Ode aan Nederland", waarbij
het harmonieorkest een potpourri
van bekende Nederlandse liedjes
speelde zoals bijvoorbeeld de "Pas-
torale", "Malle Babbe", "Je loog te
gen mij", "Het land van Maas en
Waal" en de evergreen van Vader
Abraham getiteld "Het kleine café
aan de haven".

De drumband onder leiding van
Bert Lamers deed tijdens het voor-
jaarsconcert ook tweemaal van
zich spreken. Opvallend dat alle
zes nummers uit de koker kwa-
men van Jan Schipper, een man
die, zoals ladyspeaker Sandra
Oonk vertelde, al op achtjarige
leeftijd de eerste lessen slagwerk
kreeg. Later componeerde Jan
Schipper veel nummers met een
hoge amusementswaarde. De
drumband speelde van hem onder
meer "Reggae Drumming", "Bon-
go Solomatic" en vanuit de over-
kant van "de plas" nummers als
"Sambafire" en "Reggae & Mo-
townbeatstarter".

Nadat voorzitter Peter Kraaijeveld
nog een oproep had gedaan om do-
nateur van "Concordia" te worden
("muziekinstrumenten zijn nu
eenmaal zeer duur") zette hij
Sandra Oonk, Hugo Klein Severt
en Bert Lamers in de bloemetjes.
De bloemstukken geschonken
door "Davorta" zullen worden
overhandigd aan de bewoners van
"Villa Nuova", "Het Enzerinck" en
"De Zon".

Informatie-avond
amfibieën

Dierenbescherming afdeling
Zutphen e.o. organiseert een in-
formatie-avond over amfibieën.

Naar aanleiding van de jaarlijkse
voorjaarstrek van padden en kik-
kers en de vele telefoontjes van
verontruste mensen, is besloten
om een info-avond te houden. Me-
vrouw Verbunt uit Lochem is be-
reid gevonden deze avond te ver-
zorgen. Door ervaring en studie
weet zij veel over het gedrag van
deze dieren te vertellen.

Wilt u daadwerkelijk iets gaan
doen tijdens de paddentrek of
bent u alleen maar geïnteresseerd
in deze informatie, iedereen is van
harte welkom op woensdag 29 ja-
nuari in de Eekschuur te Warns-
veld. Voor aanvangstijd zie de con-
tactjes. Voor verdere inlichtingen
tel. (0575) 55 66 68.

"In gesprek met Kees de
Bruine"

Praten over
geschiedenis
De commissie Vorming en Toe-
rusting van de kerken organise-
ren een avond waarop men na-
denkt over de vraag: Hoe be-
staat het dat de beweging van
Jezus van Nazareth tweedui-
zend jaar na zijn geboorte nog
werkt.

Van de vroege kerk, de middeleeu-
wen, Luther, Calvijn naar de RK
kerk, hervormd, gereformeerd nu.
Kees met zijn jarenlange ervaring
kan boeiend vertellen. Van harte
welkom op woensdag 22 januari
in de Voorde.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Bekendmaking onttrek-
king openbaarheid van
de Lindese Enkweg door
de heer W.J. Harmsen
In het kader van de ruilverkave-
ling Hengelo en Zelhem hebben de
gemeente Vorden en de landin-
richtingscommissie besloten de
Lindese Enkweg aan de openbaar-
heid te onttrekken.

Volgens de gemeente Vorden heeft
de landinrichtingscommissie de
belanghebbenden meerdere keren
schriftelijk de gelegenheid gege-
ven van de plannen kennis te ne-
men. De heer W.J. Harmsen heeft
de gemeente Vorden beleefd ge-
vraagd de onttrekking in het ge-
meente bulletin van het contact
openbaar te maken. De gemeente
Vorden weigerde publicatie in het
contact.

In het kader van de ruilverkave-
ling worden miljoenen uitgetrok-
ken voor onder andere natuur,
aanleg van fietspaden en wandel-
routes voor recreanten. De Lindese
Enkweg loopt onder langs de Lin-
dese Enk. De VW heeft een wan-
delroute over deze mooie weg aan-
gelegd. Deze weg wordt nu echter
geheel eigendom van de aanwo-
nende W.J. Harmsen. Deze moet
nu ruim € 900,- betalen voor de
ondergrond van deze weg. De ge-
meente Vorden zal het echter wel
op prijs stellen dat de heer W.J.
Harmsen de route voor wande-
laars toegankelijk houdt. Indien er
mensen of organisaties zijn die het
niet eens zijn met de onttrekking
aan de openbaarheid van de Linde
se Enkweg mag u wat de heer W.J.
Harmsen betreft bezwaar maken
bij de gemeente Vorden.
W.J. Harmsen, Lindese Enkweg l,
7231 NH Vorden.

PC de Graafschap
Zaterdag 18 januari was er een
springwedstrijd voor Pony's in
Brummen daar behaalde: Lieke
Beunk met Simba een Ie prijs in
de klasse B, cat. C; Marieke Rou-
wenhorst met Kaylie 2x een Ie
prijs in de klasse L, cat. C en tevens
werd Marieke Rouwenhorst met
Kaylie Kringkampioen springen in
de klasse L.
Volgende deelnemers mogen naar
de Gelderse Kampioenschappen
springen: Lieke Beunk met Simba
in de klasse B; Annemieke Mulde-
rij met Cardman in de klasse B;
Marieke Rouwenhorst met Kaylie
in de klasse L en üsanne Schippers
met Pica in de klasse M.

Didam Bixie wedstrijd daar be-
haalde Iris Berenpas met Jasmine
een Ie prijs in de klasse A.
Zaterdag 18 en zondag 19 januari
was er een dressuurwedstrijd in
Barchem daar behaalde: Frederieke
Gotink met Spetter een 2e prijs in
de klasse B, cat. E'met 161 punten.
Wendy Beeftink met Happy een 3e
prijs in de klasse B, cat E met 156 p.
Lisette Bijenhof met Survivor een
3e prijs in de klasse Ml, cat. D met
157 punten.

Rouwbegeleidings
groep
Vanaf 1996 organiseren wij 2 keer
per jaar rouwbegeleidingsgroepen
vanuit de Stichting Elisabeth Küb-
ler-Ross. De groepen zijn bedoeld
voor mensen die verder leven na
een ingrijpend verlies. Contact
met lotgenoten blijkt ondersteu-
nend te werken. De bijeenkom-
sten vinden plaats op woensdag-
ochtenden. De start is op 5 febru-
ari a.s. Voor meer informatie of
een folder kan men bellen naar:
Het landelijk informatiecentrum
van de stichting Kübler-Ross in
Zutphen (0575) 54 57 03.

VrouwZijn avond
De EO organiseert een aantal op-
bouwende avonden voor vrouwen.
Zeker ook voor jonge vrouwen!
Binnenkort dichtbij: namelijk in
Dieren. Het thema is: Prsonality.
Een feestelijk interactief programma
met opdrachten in kleine groepen,
mooie muziek en een relevante
toespraak. Spreekster: Erna Luttik
(psycholoot) en muziek: Bertine
van den Oever en Henrico ter Beek.
Plaats: de Ontmoetingskerk, Admi-
raal Helfricvhlaan 54 in Dieren. De
Evangelisatie commissie van de
Hervormde/Gereformeerde kerk
nodigt van harte uit om hier naar
toe te gaan. Info: Gerrie Groot
Roessink of Carolien Brouwer.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH
- Set-Up '65 04
De wedstrijd begon rond 14.00 en
na nog geen 1.5 uur bevonden de
dames van Pelgrum Makelaars
Dash zich onder de douche. De
wedstrijd was zo gezegd een af-
gang. De eerste set werd met 25-19
verloren. De pass was erg slecht en
dus kwam er totaal geen fatsoen-
lijk spel uit. De volgende 3 sets gin-
gen op dezelfde manier, er werd
verloren met 25-20, 25-18 en 25-17.
De service liep ook erg slecht, pas
eind 3e set probeerden de dames
daar meer druk mee te geven.
Maar dit mocht niet baten. A.s.
zaterdag speelt PM Dash Dl tegen
Multimate/DeVoKo Dl in 't Jebbink.

UITSLAGEN
Dames
Side Out 5 - Pelgrum Dash 6: 1-3;
Avanti 2 - Pelgrum Dash 4: 0-4;
Avanti l - Pelgrum Dash 3: 4-0;
Pelgrum Dash 7 - Boemerang 8:3-2;
Pelgrum Dash 5 -Tornado L. 3: 4-0.
Heren
Pelgrum Dash 2 - Boemerang 1:1-3;
Pelgrum Dash l - Willems G. 2: 3-1;
Pelgrum Dash 3 - Side Out 2: 04.
Jongens
Dash/WikJCl - WevocJCl: 3-1.
Meisjes
Vios Eefde MCI - Pelgrum Dash
MCI: 1-3; Blok 71 MCl - Pelgrum
Dash MC2: 0-4; Dynamo Neede
MBl - Pelgrum Dash MB1: 3-1.

Bridge

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 15 januari
Groep: A l Dhr. J. Post Dhr. LJ.
Sprey 56,67%; 2 Mw. N. Hendriks
Dhr. G.G. Bergman 56,25%; 3 Mw.
HJ. Scholten Dhr. J.H. Scholten
55,42%.
Groep: B l Mw. JJ. Vreeman Dhr.
G.H. Vreeman 61,81%; 2 Dhr. G.
Gille Dhr. H. Groot Bramel 57,99%;
3 Mw. A. Jansen Vreling Dhr. W.
Jansen Vreling 55,56%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 13 januari
A groep: 1. Het echtpaar Hoftijzer
met 60,9%; 2. De dames Walter
Kilian en van Gastel met 56,8%; 3.
Het echrpaar Vruggink met 56,3%.
B groep: 1. De heer Feij en mevr v.
d. Ven met 64,9%; 2. Het echtpaar
Koekkoek met 60,4%; 3. De dames
de Bruin en Lamers met 59,7%.

De Graafschaprijders
Auto- en motorclub 'De Graafschap-
rijders' houdt maandagavond 27
januari in het clubgebouw aan de
Eikenlaan de jaarvergadering. Bij
de bestuursverkiezing stellen Jan
Slagman en Gerben Vruggink zich
herkiesbaar. Gerard Hartman,
eveneens aftredend, stelt zich niet
herkiesbaar. Verder vermeldt de
agenda, behalve de traditionele
jaarverslagen, de bespreking van
de feestavond welke op zaterdag l
februari aanstaande in De Herberg
wordt gehouden.



DE
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Appelkaneel vlaai
nu € O,, 75

Kaiserbroodjes
5 halen 4 betalen

Als enige in Vorden en omgeving
verkopen wij de befaamde Belgische

Leonidas Bonbons
Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tcvc-ns uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen •Aida • Aidaband

•Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartJeiders:

A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Te

Op mooie locatie aan rustige straat gelegen bungalow
met grote garage en ruime besloten tuin.

Indeling: hal, toilet, woonkamer, keuken, badkamer,
slaapkamer, achter-entree, kamer/berging. Ruime ga-
rage voor twee auto's.

Inhoud ca. 240 m3. Perceelsgrootte 563 m2.
Ideale seniorenwoning.
Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 232.500,- k.k.

Te bevragen bij:

/\ /\ MAKELAARDIJ O.G.
/ V \ WENTINK
% /\ ƒ Zaarbelinkdijk 11

7256 KL Keijenborg
Tel. (0575) 46 1779

Ato Agro & Bouwservice is een bedrijf dat actief is in de land-,
tuin- en bouwsector. Wij zijn gespecialiseerd in o.a. windbreek-
gaas en stalgordijnen.

Momenteel zijn wij op zoek naar een

stikker
voor 36 uur per week.

Tevens hebben wij een vacature voor een

medewerker
voor alle voorkomende werkzaamheden
voor ± 20 uur per week (werktijden eventueel in
overleg).

Enige ervaring in de kunststofindustrie
is wenselijk maar geen vereiste.

U kunt uw sollicitatie schriftelijk of mondeling
zenden aan:

Directie Ato Agro & Bouwservice
Wichmondseweg 23a
7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 55 54 57

• ONTWERP

•LEVEREN

• VERBOUWEN

• PLAATSEN

• AANSLUITEN

EIGEN SHOWROOM

RUIME
TEGELCOLLECTIE

SERVICE

ALLES IN ÉÉN HAND

Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

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

Senioren ledikant
met nachtkastje
blank essen 90x200 cm
Van € 978,00
Nu: meeneemprijs € 489,00

Didas dralondekens
160x240 nu: €35,00
220x240 nu: € 49,00

Matrasdekken
1 persoons nu: € 10,00
2 persoons nu: € 12,50

Kussenhoesjes
uitzoeken
nu: vanaf € 5,00

Kapokvulling
zak, 500 gr.
nu: € 8,95

Meubelstof f en voor de
doe-het-zelver
diverse couponnen
nu: vanaf € 5,00

Senioren ledikant
met nachtkastje
wit 90x200 cm

meeneemprijs € 195,00

Cinderella
dekbedhoezen
1 persoons nu: vanaf € 25,00

Hoesmoltons
2 persoons
nu: vanaf € 15,00

Veren vulkussens
40x40 cm
nu: € 5,00

Synth, vulling
zak, 500 gr.
nu: € 5,00

Gordijnstoffen
diverse couponnen
nu: vanaf € 7,50

Toiletmeubel
met spiegel
blank essen

meeneemprijs € 125,00

Nachtkastje
bruin - op wielen
meeneemprijs € 25,00

Cinderella
hoeslakens gekleurd
1 pers. vanaf € 12,50
2 pers. vanaf € 20,00

Synth, vulkussens
40x40 cm
nu: € 3,50

Diverse tafelkleedjes
170 cm rond
nu: vanaf € 25,00
80x80 cm
nu: vanaf € 7,50

Restanten panty's
nu: € 1,00 per paar

interieuradviseur
(D

t
Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld

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



Alles voor de
echtgenoot in

nieuw erfrecht?
Sinds l januari geldt er nieuw erfrecht. De langstlevende

echtgenoot krijgt alles. De kinderen pas als de langstlevende
overlijdt. Wilt u het anders? Tap Tromp van Hoff notarissen

maakt het voor u in orde.

Maak snel een afspraak voor een vakkundig en op maat gesneden
advies:Tap Tromp van Hoff notarissen.

]ap Tromp van Hoff

Hengelo (G/dj tel. (0575) 468 568
Lochem tel. (0573) 298 398

Zutphen "Het Emerhuys"tel. (0575) 584 584
e-mail voor alle vestigingen: info@tthnotahssen.nl

"Erve Kots " presen teert:

HEATHER MYLES, "Queen
of Country Music"

Aanstaande zaterdag 25 januari
komt de Amerikaanse coun-
tryster Heather Myles met haar
band optreden in de grote zaal
van "Erve Kots" te Lievelde.

De band bestaat naast Heather My-
les (gitaar en leadzang) verder uit
Bob Ryan, gitaar - Pat Generosa,
drums - Riek Schmidt, bas - aange-
vuld met steelgitarist Johan Jan-
sen. De uit Hollywood, CA afkom-
stige artieste heeft naam gemaakt
als "The Queen Of Hard-Core
Country Music" - dat wil zeggen,
duidelijk herkenbare countrymu-
ziek zoals dat van Dwight Yoakam,
de Dixie Chicks en voorheen Buck
Owens, Tammy Wynette en ande-
re coryfeeën. Ook hier in Neder-
land is ze onder de kenners allang
geen vreemde meer. Zo stond ze
vorig jaar 2 maand lang (aug./sept.)

op de eerste plaats in de 'Dutch
Country Album Top 15', een hit-
lijst waarop onder andere ook ar-
tiesten als Dolly Parton, Alan Jack-
son en Merle Haggard, toch niet de
minsten(?). Samen met onder an-
dere de Dixie Chicks is Heather
Myles een der grote troeven van
Bakersfïeld (Californië) en Austin
(Texas) - muzieksteden die als het
ware een soort concurrentieslag
voeren met pop-country Nashville
(Tennessee). Dit concert is voor de
liefhebber uit de Achterhoek een
unieke kans om -dicht bij huis- een
der groten uit de countrywereld
"live" aan het werk te zien. De or-
ganisatie is in handen van Stone
Valley Concerts i.s.m. AG Interna-
tional (www.stonevalley.nl).

Voor informatie over aanvang, re
servering, etc. zie contactjes.

Zondag a.s.:

Kees van Kooten in Vorden
De bibliotheek in Vorden be
staat deze maand 125 jaar. Voor
de Stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek' een fee-
stelijke aanleiding om Kees van
Kooten, de bekende schrijver en
TV-programma-maker, uit te
nodigen voor een optreden in
Vorden.

A.s. zondagmiddag zal hij voor een
volle zaal in het Dorpscentrum

een ludiek en aktueel programma
verzorgen.

Misschien zijn er, als u dit leest,
nog enkele kaarten beschikbaar.
Maar reserveer dan wel omgaand
uw plaatsen want de kans dat er
zondag aan de zaal nog kaarten
verkrijgbaar zijn is erg klein. U
kunt kaarten bespreken bij de
Openbare Bibliotheek en/of bij
Boekhandel Bruna in Vorden.

Sanne Ribbers Trofee voor
de 27-ste keer inzet Barchems
Idootschiettoemooi!
Gaat de door brouwerij Heine-
ken in Den Bosch geschonken
Sanne Ribbers Trofee definitief
naar de klootschieters van Klein
Dochteren? De kans zit erin,
want slagen de Dochternaren er-
in om de 27-ste editie van dit
toernooi op zaterdag 25 januari
te winnen, dan komt de in rood
koper uitgevoerde miniatuur-
brouwketel blijvend in clubge-
bouw Bethel aan de Kijksteeg te
staan.

Om de Sanne Ribbers Trofee te
kunnen winnen, moeten twee
teams van één vereniging samen

het kleinste aantal schoten heb-
ben.

ELCK WAT WILS
Maar op dit door de Barchemse
klootschietersvereniging De Hek-
senkring georganiseerde toernooi
gaat het niet alleen om de felbe-
geerde SR Trofee. Op alle niveaus
zijn mooie prijzen te winnen.
Georganiseerde en niet-georgani-
seerde klootschieters en kloot-
schietsters kunnen hun krachten
meten in 3 heren AKF/EKFN-klas-
sen, l dames AKF-klasse, l vrije
klasse heren, l vrije klasse dames
en de "Barchemse Klasse", speciaal

voor buurten, straten en vereni-
gingen uit Barchem.

GEEN KLOTEN ZONDER LOOD
Leden van verenigingen die zijn
aangesloten\bij de AKF en/of EKFN
kunnen zich 's morgens laten in-
schrijven bij HCR "In de Groene Ja-
ger", de overige deelnemers zijn
van harte welkom in "'t Onder-
schoer". In teams die meedoen in
de Vrije Klasse en de Barchemse
Klasse mag slechts l lid van een
vereniging, aangesloten bij AKF of
EKFN, meedoen. Nog een andere
bepaling is, dat er niet met kloten
zonder lood mag worden gegooid!

zondag 26 januari

MEGA APRÈS SKI PARTY
Met Wolter Kroes, Altijd Lazerus en divers DJ's
Vanavond gaat het loos in Wit-
kamp met de eerste Mega Après
Ski Party van 2003. Naast vette
DJ's die alle après ski krakers op
de meute af zullen vuren ook
twee topacts op het podium, te
weten Wolter Kroes en Altijd La-
zerus.

Wolter Kroes heeft één van de
grootste Skihutkrakers van de af-
gelopen jaren op zijn naam staan,
'Ik heb de hele Nacht liggen Dro-
men'. Een nummer waarbij de
handjes meteen de lucht in gaan
en waar je lekker op mee kunt zin-
gen. Naast dit vrolijke feestnum-
mer zal Walter voor nog meer kra-
kers zorgen op deze Mega Après
Ski Party, waaronder eigen werk
en een rake cover. En Walter Kroes

is zeker geen kleine jongen meer.
Vorig jaar november verkocht hij
in zijn eentje de Heineken Music
Hall in Amsterdam uit. Altijd Laze-
rus is in Skihutland één van de to-
pacts. Zij weten als geen ander om
reeds bekende nummers om te to-
veren in de vetste Skihutkrakers.
Zo werd de tune van de A-Team al
door hun onder handen genomen
en kreeg 'Ik voel mij zo verdomd
Alleen' van Danny de Munk een
lekkere housebeat eronder. De ene
kraker na de andere zal elkaar op-
volgen tijdens deze waanzinnige
act. Het dak gaat er gegarandeerd
af met Altijd Lazerus! Naast de eer-
der genoemde top Après Ski DJ's
zullen er nog meer surprises zijn
deze avond. Welke? Dat houden
we nog even geheim. Wat we je al

wel kunnen vertellen is dat dit een
knalfeest gaat worden die je niet
snel vergeet. Zorg dus dat je erbij
bent, bij het Mega Après Ski Party!
Don't miss it.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de
voorverkoop bij Witkamp in Laren
en Haarsalon Figaro in Lochem.

Witkamp Verwagt:
Zondag 2 februari
Achterhoeks Klasse Gala (met o.a.
Jovink & de Voederbietels)
Zondag 16 februari
Go To The Max
Zondag 6 april
Fragment

Meer info via:
0900 - WITKAMP of via onze web-
site: www.witkamp.com.

ALOË VERA en GEWRICHTEN
De aloë dranken werden door
de eeuwen heen altijd al ge-
bruikt door mensen met ge-
wrichtsklachten.

Het aloë vera sap is er nu ook ge-
combineerd met de reeds lang in
de orthomoleculaire geneeskunde
bekende stoffen: glucosamine en
chondroïtine.
Twee stoffen die in het menselijk
lichaam voorkomen, omdat het li-
chaam ze zelf aanmaakt. Het zijn
de bouwstenen van kraakbeen en
collageen of bindweefsel in het al-
gemeen.
Kraakbeen heeft geen bloedvaten
en het onderhoud daarvan is dan

ook problematisch omdat voe-
dingsstoffen niet door het bloed
kunnen worden aangevoerd.
Het onderhoud van ons kraakbeen
is afhankelijk van de eb en vloed
van de hoeveelheid voedingsstof-
fen zoals glucosamine en andere
stoffen in de lichaamsvloeistoffen.
Naarmate we ouder worden ma-
ken we daar minder van aan en
ontstaat er een situatie waar de af-
braak van kraakbeen sneller ver-
loopt dan de opbouw en daardoor
kunnen de gewrichten pijn gaan
doen.
Verder is aan dit product MSM
(methyl sulfonyl methaan) toege-
voegd, dat een krachtige ontste-

kingsremmende eigenschap heeft.
Het is een belangrijke bron van
zwavel voor ons lichaam dat een
onderdeel uitmaakt van vrijwel ie
dere cel in ons lichaam.

Om collageen en kraakbeen te ma-
ken is voor de productie van iedere
molecuul kraakbeen één mole-
cuul vitamine C nodig. Daarom is
er aan deze aloë vera combinatie
tot slot extra vitamine C toege-
voegd.

Voor meer informatie kan men te-
recht bij Jannie Nijkamp Lochem-
seweg lOa, Warnsveld (zie adver-
tentie).

Hoe zag Vorden er uit geduren-
de de periode van 125 jaar dat
de openbare bibliotheek in Vor-
den nu al bestaat? Dat jubileum
wordt deze maand gevierd en
de "Vrienden van de Openba-
re Bibliotheek' organiseerden
daarom een originele fotowed-
strijd in samenwerking met
een groot aantal Vordense
ondernemers.

In twintig Vordense zaken staat,
bij voorkeur in de etalage of an-
ders binnen in de zaak, een foto
van een stukje 'Oud Vorden'. De
beelden zijn uitgezocht door Jaap
van den Broek, die uit zijn fraaie
verzameling ansichtkaarten van
Vorden in vroeger dagen, een se-
lectie van twintig beelden koos.
Die ansichtkaarten zijn bewerkt
tot een supergroot formaat en in-
gelijst. Aan de inwoners van Vor-
den wordt nu gevraagd een wan-
deling of fietstocht te maken door
het centrum van ons dorp en, aan

de hand van een vragenlijst, aan te
geven welk stukje van Oud Vorden
wordt uitgebeeld. Dat is niet altijd
even gemakkelijk, maar bijvoor-
beeld samen met een senior-Vorde
naar, die nog weet hoe ons dorp er
vroeger uitzag, een boeiende op-
dracht. Bovendien worden er voor
elke foto drie antwoorden gegeven
waarvan één het juiste is.

Dat vragenformulier is verkrijg-
baar bij de balie van de Openbare
Bibliotheek. Wie vóór 23 februari
a.s. het formulier ingevuld inlevert
bij de bibliotheek dingt mee naar
de prijzen, waaronder een gratis
basisabonnement voor driejaar op
de bibliotheek.
De 'Vrienden van de Openbare Bi-
bliotheek' zijn er in geslaagd op
een heel originele manier hun ge
lukwensen voor dit jubileum
vorm te geven. Dankzij ook de
spontane medewerking van de
Vordense bedrijven die een plaats
hebben ingeruimd voor de foto's

van Vorden uit oude tijden. Die
zaken zijn:
Siemerink Opticien -Juwelier - Zut-
phenseweg 7, Wim Polman Inte-
rieurs - Dorpsstraat 22, Heersink
Haarmode - Zutphenseweg 21,
Boekhandel Bruna - Raadhuis-
straat 20, Kettelerij Bloembinderij
- Zutphenseweg 64, Giesen Schoen-
mode - Dorpsstraat 4, Sueters
Speelgoed - Huishoud - Kadoshop -
Dorpsstraat 15, Davorta Bloemen -
Zutphenseweg 5, Keurslagerij
Vlogman - Zutphenseweg 16, Bak-
kerij Joop - Dorpsstraat 11, Bleu-
mink Profile - Dorpsstraat 12, Fir-
ma Martens - Zutphenseweg 9, Fas-
hion Corner - Zutphenseweg 8,
Foto Willemien - Dorpsstraat 20,
Rabobank - Zutphenseweg 26, Roo-
senstein Quality Wear - Burg. Gal-
leestraat 12, Helmink Meubelen -
Zutphenseweg 24, Barendsen Fixet
- Zutphenseweg 15, De Vordense
Tuin - Raadhuisstraat 11 en Echte
Bakker van Asselt - Zutphenseweg
18.



Wees en Vleeswaren

Rundersucadelappen 1 kg € 4."

Schouderkarbonade

Gevulde schnitzels
diverse soorten

Weekpakket vleeswaren:

Verse, droge of rookworst
per stuk € 11* 3 voor € 5P°

Elke week op de markt in Vorden

100 ar BOERENMETWORST

4 voor€

Narcissen 2 bossen

bos a 20 stuks

3?9
Bloemen en planten

Tulpen bos 2 J5
3 halen, 2 betalen

0 Blauwe druif jes inschaal 3 ?9

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

OPRUIMING
machines

kolomboormachines
compressoren

gereedschappen
hang- en sluitwerk

tuinartikelen enz. enz.

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

Kijk

voor

nieuws

ook op:

In verband met ons huwelijk zijn wij
op 23 januari

\oten.gesl
Monique Groot Roess'mk ot Hans Norde

Bloemen
Woondecomties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 1 1, 7251 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

BBQ, Hapjes & Partyservice

Henk Klaassen
Heeft u iets te vieren?
Wij verzorgen graag
de hapjes, salades of
buffetten voor u.

Voor informatie neem contact op met
-& (0575) 55 10 97 of mail naar
bbq_hapjes_party@ hotmail.com

TOT 50% EXTRA KORTING

OP DE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

VLAAI VAN DE WEEK:

Peren speciaalvlaai € 5,50

Knackerbrood € 7,50

Amandelcake € 3,00
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Slagroomsnitt € 4,00
Tevens fief adres voor luxe bonbons.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

HET PAKHUIS
ANTIEK

CURIOSA
RUITERSPORT
Varsseveldseweg 25,

Lichtenvoorde
tel. 0544-37 51 96 privé 0543-45 20 32

mobiel 06-22 48 15 10

Openingstijden:
Donderdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag van 10.00 -12.00 en van 13.30 - 21.00 uur

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

diverse Karafsets
Wijnset
van € 40,80
nu: € 35,00
likeur
van €31,31
nu: € 24,95
Whisky
van € 59,00
nu: € 49,00

Aardewerk
bloemem/aas
van € 24,96
nu:€ 19,95
asbak
van€ 11,31
nu: € 8,95
Sfeerlicht
met drijfkaars
van€ 13,95
nu: € 8,95

Kom in de winkel voor nog meer leuke aanbiedingen!

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39, 7231 AB Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32



Originele hits vertolkt door de originele artiesten van weleer!

olitievaria
Maandag 13 januari
Aan de Zutphenseweg werd een
damesfiets ontvreemd.

Dinsdag 14 januari
Aan de Wildenborchseweg vond
een ongeval plaats. Een bestuurder
zag een uit het bos komende ree te
laat en botste er tegen aan. De ree
heeft het ongeval niet overleefd.

Er werd in de ochtenduren en in
de nachtelijke uren een verlich-
tingscontrole gehouden. Er werd
drie maal een proces-verbaal opge-
maakt voor het fietsen zonder ver-
lichting. Er werd 3x een proces-ver-
baal opgemaakt voor het voeren
van mislichten.
Er werd ook een controle gehou-
den op het dragen van een auto
gordel. Er werd 16x een proces-ver-
baal opgemaakt voor het niet dra-
gen van een autogordel. Er werd
lx een proces-verbaal opgemaakt
voor een kinderbeveiligingsmid-
del die niet in orde was.
Tevens werd er in de nachtelijke
uren nog een alcoholcontrole ge-
houden. Een 23-tal bestuurders
hebben geblazen, l bestuurder
had teveel gedronken. Tegen deze
bestuurder wordt proces-verbaal
opgemaakt. Ook kreeg hij een rij-
verbod uitgereikt voor enkele uren.

Donderdag 15 januari
In de ochtenduren vond op de
Rondweg een ongeval plaats. Door
de gladheid raakte een bestuurder
van een personenauto in een slip.
Via de berm kwam de auto in de
sloot terecht. De inzittenden ble-
ven ongedeerd.

Aan de Dorpsstraat vond een aan-
rijding plaats tussen een gepar-
keerd staand voertuig en een be-
stuurder van een personenauto.
De bestuurder van de personen-
auto verliet de plaats van het onge
val. Een oplettende burger noteer-
de het kenteken waarna de veroor-
zaker achterhaald kon worden.
Een proces-verbaal wordt tegen de
bestuurder opgemaakt.

Aan de Ruurloseweg werd een per-
sonenauto vanaf de oprit van een
woning ontvreemd.

Er werd een verkeerscontrole ge-
houden. Er werd 6x een proces-ver-
baal opgemaakt voor het niet dra-
gen van een gordel. Er werd 4x een
proces-verbaal opgemaakt voor
het niet in orde hebben van ver-
lichting of het niet voeren van ver-
lichting en er werd lx een proces-
verbaal opgemaakt omdat de APK
verlopen was.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van l januari

Gevonden:
- Sleutels - 2 fietssleutels met een

rode hanger

Verloren:
- Sleutels - met bruine leren etui

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.

Schatgraven bij Hotel Bakker
Op zondag 26 januari a.s. vindt
er bij Hotel Bakker een taxatie-
dag plaats voor het programma
Schatgraven van TV Gelderland.

Vanaf 's ochtends staan taxateurs
klaar om te vertellen hoe oud bij-
voorbeeld een schilderij is, wie het
maakte en welke veilingwaarde
het schilderij heeft. Ook sieraden,
aardewerk, boeken, speelgoed,
poppen en bodemvondsten kun-
nen worden meegebracht en wor-
den getaxeerd.

Voor de taxaties worden tv-opna-
men gemaakt voor het zeer goed

bekeken programma Schatgraven,
dat elke zondagavond bij TV Gel-
derland is te zien. Bezoekers zijn
op 26 januari 's middags welkom
om hun oude voorwerpen bij Ho-
tel Bakker te laten taxeren. Het
taxatieprogramma wordt voor het
zesde seizoen bij TV Gelderland
uitgezonden. De afgelopen zes jaar
werden er door de hele provincie
heen zo'n 65 taxatiedagen gehou-
den, waarvan TV Gelderland meer
dan 225 programma's maakte en
in die vijf jaar bezochten ruim
55.000 bezoekers met de meest uit-
eenlopende oude voorwerpen de
ze taxatiedagen.

PCOB houdt Jaarvergadering
en viert 15-jarig bestaan
De PCOB afdeling Vorden houdt
donderdagmiddag 23 januari
a.s. in het Stampertje (Dorps-
centrum) haar eerste ledenbij-
eenkomst in 2003.

Tijdens deze bijeenkomst wordt
de Jaarvergadering gehouden, met
jaarrekening en begroting van de
penningmeester. Daarnaast zal een
historisch overzicht volgen over
deze 15-jarige periode. Vervolgens

vindt een muzikaal intermezzo
plaats. De inhoud hiervan blijft
nog een verrassing. Aansluitend
vindt een aperitief plaats en een
gezellige koffiemaaltijd. Vorig jaar
was dit ook een groot succes. Men
moet zich voor deelname koffie-
maaltijd opgeven bij de bestuurs-
leden J. Jeeninga (tel. 55 16 40) of
bij J. Heijenk (tel. 55 16 46). Belang-
stellenden zijn op deze bijeen-
komst van harte welkom!

AGENDA VORDEN

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
22 EHBO Herhalingslessen Dorps-

centrum
22 Bridgeclub BZR in 't Stampertje

22 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

22 Handwerkmiddag Welfare in
de Wehme + Kraamverkoop

22 NB van Plattelandsvrouwen
Jaarvergadering in de Herberg

22 HVG Wichmond Jaarvergade-
ring

23 Klootschieten bij Vordense Pan
23 PCOB jaarvergadering en viering

15-jarig bestaan in 't Stampertje
23 HVG dorp jaarvergadering.
27 Bridgeclub in het Dorpscentrum
28 Passage Chr. Vrouwenbewe-

ging Ned. Patiëntenvereniging
29 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
29 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
30 Klootschieten bij Vordense Pan

Fortunes, Tremeloes en
Buffoons naar Groenlo
Inclusief een swingende Drive-In
Show van Radio 792
Uniek optreden op 7 februari
2003 in City Lido !

Tot op heden kon alleen het Engel-
se publiek genieten van theater-
shows met legendarische popartie-
sten van weleer. Gelukkig komt
daar verandering in en is nu einde-
lijk ook Nederland aan de beurt.
In de maand februari zal namelijk
voor het eerst een theatertour van
start gaan (onder de naam 'Golden
Classics On Tour') met daarin op-
tredens van maar liefst DRIE le-
gendarische sixties formaties. Spe-
ciaal voor deze tournee zullen The
Fortunes, The Tremeloes en The
Buffoons hun grootste hits ten ge-
hore gaan brengen. De presentatie
zal verzorgd worden door Radio
192 (Goed Idee !), de oude Veronica
zeezender met legendarische pre
sentatoren zoals Ad(je) Bonman en
Edvard Niessing.
Kortom een unieke gebeurtenis
derhalve welke door liefhebbers
van 'Golden Oldies' zeker niet ge
mist mag wor.den.

FORTUNES
Deze Engelse formatie heeft zich
in Nederland al sinds het midden
van de jaren 60 mogen verheugen

in een grote mate van populariteit.
Dit blijkt wel uit het feit dat hun
grootste hit 'You've Got Your Trou-
bles' niet eenmaal, maar zelfs
tweemaal een hoge notering be-
haalde in de Top 40. Bij dit num-
mer bleef het niet en de formatie,
beroemd geworden om zijn prach-
tige samenzang, zou eveneens de
hitlijsten bereiken met popclassics
zoals 'Here It Comes Again', 'Seas-
ons In The Sun', 'This Golden Ring'
en nog veel meer. Uiteraard zal
men u ze allemaal live kunnen ho-
ren (en meezingen) op deze 'gou-
den'avond !

TREMELOES
Deze formatie welke eveneens uit
Engeland afkomstig is presteerde
het om op l januari 1962 zowaar
een contract voor de neus van The
Beatles weg te kapen. In de loop
van de jaren 60 scoorde zij eerst
een aantal hits met hun toenmali-
ge voorman Brian Poole (o.a. 'Twist
& Shout' en 'Do You Love Me ?').
Succes in de Verenigde Staten
bleef uit tot 1967. In dat jaar ech-
ter bereikten ze maar liefst drie
maal de Amerikaanse hitlijsten
met evergreens zoals 'Here Comes
My Baby', 'Even The Bad Times Are
Good' en natuurlijk het onvergete
lijke 'Silence Is Golden'. Op deze

avond zullen ze ongetwijfeld het
publiek op hun hand weten te krij-
gen met deze en vele andere klas-
siekers uit de geschiedenis van de
popmuziek.

BUFFOONS
Vanzelfsprekend mag op een
avond zoals deze ook 'Nederlands
Goud' niet ontbreken. De Twentse
formatie 'The Buffoons' gooide ho-
ge ogen in de Nederlandse Top 40
met hun bijna 'on-Nederlandse'
sound die sterk was beïnvloed
door buitenlandse close harmony
groepen zoals 'The Beach Boys' en
'The Ivy Leaque'. Bekende hits wa-
ren o.a. 'Tomorrow Is Another
Day', 'My Girl Donna', 'The End' en
het prachtige 'My World Feil
Down'. Van dit en nog veel meer
zal men live getuige kunnen zijn
op deze avond.
Kaarten zijn nu verkrijgbaar bij de
kassa van City Lido, De Radstake
en alle Focus Fashion zaken in de
regio. Kaarten voor dit evenement
zijn eveneens verkrijgbaar via Po-
wer Tickets (www.ticketlijn.nl en
tel. 0900-20003000) . De kaarten
worden dan per post thuisbe-
zorgd.
Meer informatie over dit evene-
ment treft u aan op www.golden-
classics.nl ofwww.citylido.nl

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Wat brengt 2003?
In deze eerste bijdrage van 2003
werpen we een blik op de beleg-
gingsvooruitzichten in 2003.
Wat staat ons te wachten op
economisch gebied, hoe zal de
rente zich ontwikkelen en wat
valt er van het bedrijfsleven te
verwachten? We zetten een en
ander voor u op een rij.

Voor 2003 verwachten we een ge
matigde economische groei. Zo
staat er voor de ontwikkelde lan-
den een groei van ongeveer 3% op
de rol. Deze verwachte groei komt
door een aantal factoren tot stand.

Allereerst zal er de komende tijd
vooral veel in voorraden worden
geïnvesteerd. Veel bedrijven heb-
ben op de economische teruggang
gereageerd door investeringspro-
gramma's uit te stellen en in te te
ren op bestaande voorraden. Nu
die nagenoeg zijn uitgeput, zullen
nieuwe aanvullingsinvesteringen
op gang komen. De productie
wordt opgevoerd en de vervan-
gings- en uitbreidingsinvesterin-
gen zullen toenemen. Bovendien
zal de consumptie blijven groeien.

De inflatie blijft naar de verwach-
ting van de analisten van de Rabo-
bank boven de 2%, zodat de centra-
le banken voorzichtig de (korte)
rente zullen gaan verhogen. Lange
rentes zullen harder stijgen, om-
dat de 'reële rente' (de rente na af-
trek van inflatie) momenteel zeer
laag is. Zo ligt de rente op obliga-
ties ongeveer 2% boven de inflatie,
terwijl een opslag tussen de 2% en
4% normaal is. De afgelopen 20
jaar bedroeg de reële rente in de
wereld gemiddeld 3,7%. Verder
verwachten we dat een eventuele
oorlog met Irak zal leiden tot een
economische groei die ongeveer
0,5% lager uitvalt dan de eerder ge
noemde 3%, en tot tijdelijk hogere
inflatie door een stijging van de
olieprijs. Voor de euro zien we per
saldo geen grote koersmutaties.

Als de economie zich ontwikkelt
zoals hierboven geschetst, dan ver-
wachten we voor het bedrijfsleven
een gemiddelde winstgroei van
20%. Deze winstgroei zal voorna-
melijk het gevolg zijn van marge
herstel. Door de economische ma-
laise zijn de nettowinstmarges
momenteel erg laag in vergelij-
king met het verleden. Bovendien
zijn bedrijven in 2002 conservatie
ver gaan boekhouden. De verslag-
gevingspraktijken bij WorldCom
en Enron waren excessen. De kwa-
liteit en de betrouwbaarheid van
de financiële verslaggeving is de
afgelopen decennia juist toegeno-
men. Naar onze mening zijn ech-
ter niet alleen bedrijven extra con-
servatief geworden. Ook analisten,
traditioneel overoptimistisch, zijn
door de kritiek op hun beroeps-
groep voorzichtiger geworden, zo-
wel met hun aanbevelingen als
wellicht ook met hun taxaties. De
bedrijfswinsten zouden in 2003
dan ook wel eens kunnen verras-
sen.
De waardering van aandelen is
niet bijzonder laag: voor de MSCI

Wereld-index bedraagt de koers-
winstverhouding (de verhouding
tussen de aandelenkoers en de ver-
wachte winst) gemiddeld 16, op
basis van de verwachte winsten
voor 2003. Maar gezien de lage ren-
testand en het winstpotentieel in
de komende jaren is er wel dege
lijk sprake van een aantrekkelijke
waardering. Die visie wordt onder-
steund door het feit dat bestuurs-
leden privé relatief veel eigen aan-
delen kopen en door het feit dat
bedrijven zelf in toenemende ma-
te aandeleninkoopprogramma's
aankondigen, doorgaans een te-
ken dat de aandelenkoers aan de
lage kant is gegeven de winstver-
wachtingen.

Na drie negatieve beursjaren staan
beleggers weer met beide benen
op de grond. Voor 2003 lijken de
signalen echter weer voorzichtig
op groen te staan. De economische
groei zal naar verwachting weer
wat aantrekken, de inflatie zal be
teugeld worden door een actief be
leid van de centrale banken en be
drijven zouden wel eens kunnen
verrassen met positieve winstrap-
portages. Positieve rendementen
op de beurzen zijn dan ook zeer
waarschijnlijk.

We wensen u een goed beleggings-
jaar toe.

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

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg . ;
RobJonker
Henk Kreeftenberg



HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

VLEES:
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

RIBLAPPEN

GROENTE:

NAVELS
MEDIUM OF GROOT

net, 2 kg of 1,5 kg nu

50% bonuskorting

oh
MAGERE

ROOKWORST
pak 250 gram a 1.65

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

FRIENDLY
pak 12 rollen a 5.24

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

oh
WASMIDDEL

NAVUL ULTRA OF COLOR
pak 1,35 kg a 5.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

SPA&
FRUIT
fles 1,5 liter a 1.19

nu 3 flessen halen

2 nessen betalen

Altijd dagvers
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.

MILKA
TABLETTEN

reep 100 gram a 0.95

nu 3 repen halen

2 repen betalen

GALL^GALL

JAGER-
MEISTER

70 cl, fles nu 11279

GALLE 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

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

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

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.

• Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
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

Het Stedelijk Daltoncollege te
Zutphen is een openbare
scholengemeenschap voor
gymnasium, atheneum, havo
en vmbo.

Op zaterdag 25 januari a.s. ben
je van harte welkom op het ,
Stedelijk Daltoncollege.
In ons gebouw Isendoornstraat 3,
krijg je alle informatie over de
onderwijsmogelijkheden Lyceum
of VMBO. Tevens laten we je zien
wat daltononderwijs is en waar-
om het zo leuk is bij ons op
school zoals: zelfstandig werken,
eigen verantwoordelijkheid,
samenwerken en natuurlijk ons
moderne schoolgebouw.

Informatie over de beroepsrichtingen
van het VMBO in het gebouw
Wijnhofstraat 1, vrijdag 31 januari
van 18.00 - 20.30 uur.

Stedelijk Daltoncollege te Zutphen houdt

zaterdag 25 januari . ,

open huis
10.00 -14.00 uur in het gebouw Isendoornstraat 3

informatie over

Lyceum
gymnasium, atheneum, havo

VMBO
leerwegen: theoretisch, kader- en basisberoepsgehcht

extra informatie over het extra informatie over het
Lyceum geven we op VMBO geven we op
donderdagavond 6 februari woensdagavond 5 februari
Beide avonden vinden plaats in het gebouw Isendoornstraat, aanvang 20.00 uur.

Inlichtingen: 0575 590909
directeur Lyceum: de heer R. Franken - directeur VMBO: de heer R. Vrielink

OJ

en

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Kijk voor nieuws ook op,
www.contact.nl



A

NBOD VAN AUTOBEDRIJV

XPEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575)461947

eugeot 306
1.6XRbreak
groen 10-99

€ 12.250,-

Peugeot
Partner MPV
1.4XRd.rood

197 €6.950,-

Fiat Punto
1.260-SX

zwart 04-99
€ 7.450,-

\X>
GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314)62 1864

uzuki Wagon
R+ 1.2 blauw

51.000 km
stuurbekr. 2000

VW Golf III 1.6 16V groen LM vlgn. schuifdak 1996
Renault Megane Coupe 1.6 16V sport grijs LM vlgn 2000
VW Passat Variant TDI d. blauw airco c. contr. 2000
Opel Corsa 1.2 16V sport blauw ABS airco stbekr. 2000
Renault Megane RXE 1.9 DTI grijsgroen airco 2000

I /l / APK Keuringsstation

1/l/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Ford Escort
1.6 LPG

rood LM velgen
trekhaak 91

Nissan Patrol 3.3 wit trekh. Grijs kent 1988 buil bar
Opel Corsa 1.5 Diesel wit LM velgen 1994
BMW 318i blauw LM velgen 1989
VW Golf Diesel trekh. rood 1988
Diverse goedkope winterwagens vanaf € 350,-

AUTOBEDRUF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575)44 1621

Nissan
Almera 1.6i

5-drs groenm. 97
€ 8.850,-

www.autolangwerden.nl

Citroen Berlingo 1.90 bestel wit 2000 € 7.500
Citroen Xsara 1.6i blauwm.3-drs 1998 € 7.000
Fiat Cinquecento zwart 3-drs 1997 € 4.400
Opel Astra 1.6i station zwart met. 1999 € 11.750
Renault Scenic 1.6 groenm. 5-drs 1999 € 13.900

J*1
Hoge Wesselink 2 - Steenderen

Autobedrijf
Meleers
- <-* (0575) 45 1 9 74

Ford Mondeo 1.8 4-drs blauw 08-93 € 3.750
Honda Civic 1.4 3-drs rood 05-97 € 7.950
Opel Astra Pearl 1.6 5-d bordeaux 08-00 € 13.250
Volkswagen Golf 1.4 16V blauw 06-00 € 13.750
Nissan Sunny 1.4 clair blauw 01-95 € 5.250

Peugeot 106 1.0 Accent rood 03-00 € 8.750
Peugeot 205 1.1 wit 01-93 114.000 km € 3.290
Peugeot 205 1.8 XRD DSL grijs 01-92 € 2.500
Peugeot 206 2.0 GTI 16V roodbr. 06-99 € 13.950
Peugeot 206 1.4 XT 3-d blauw 01-00 € 11.750
Peugeot 206 2.0 GTI 16V grijs 01-00 € 15.250
Peugeot 206 1.4 XS 3-d zwart 01 -00 € 11.950
Peugeot 306 1.9 XRD geel 03-98 € 7.950
Peugeot 306 1.6 XT Break grijs 06-00 € 13.500
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00 € 11.250
Peugeot 306 2.0 HDI XT break grijs 06-99 € 12.750
Peugeot 406 1.8 SL16V groen 01-96 € 7.950
Opel Astra 1.7 DTI 3-d blauw met 05-99 € 9.950
Peugeot Boxer 350L 2.5 TD wit 03-99 € 13.950
Toyota Corolla 1.3 XLI Autom. 04-92 € 3.450
Peugeot J5 CAMPER wit benzine 08-93 € 17.950

www.ridderhof.peugeot.nl

APK- Keuringsstation
Steenderen

Toldijkseweg 2 Steenderen
06-22252580 of 0575-452305

onafhankelijke apk keuring
geen reparaties
benzine en Ipg auto's is € 48,- (incl.CO en viergas-
meting.)
dieselauto's roetmeting meerprijs € 35,-
tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
€ 8,- korting, (max. 1 advertentie per apk)
profiteer nu en bel voor een afspraak.

AUTO BED R IJ F & WI

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden

.. • . \

www.auto-niienhuis.nl

(0575) 55 32 00

Subaru
Vivio

groen met. 1999
€ 4.950,-

Mitsubishi Carisma 1.8 GDI benzine 1998 rood € 7.950
Opel Monza aut. 6-cil. brons met. 1978 € 4.500
Opel Omega 2.0 station groen met. 1994 € 3.950
VW Polo 1.6 station blauw met. 1998 € 7.950
Peugeot Partner 1.4 LPG onderbw. '98 incl. € 6.250

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf€ 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanaf € 1.250,-

Voor afspraak:
( 0 5 7 5 ) 5 5 3 8 0 2
0 6 - 1 3 8 2 7 5 6 4

Citroen Xantia
Allure 1.8i

blauw 95
€ 3.950,-

tot€ 4.000
tot€ 1.500
tot€ 6.000
tot€ 7.500
tot €10.000

//ƒƒ AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUI L
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

www.autobedrijfbruil.nl

Suzuki Vitara JLX 1.6 zwart 1992
VW Golf 1.4 5-drs zwart 1994
VW Golf 1.8 zwart 1991
Opel Astra 1.6 blauw 1998
Renault Twingo 1.2 rood 1996

K>lein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)55 1256

Peugeot 306 XSI 2.0 3-drs 08-97 goudmet, sch/kanteldak
Peugeot 306 XR 1.6 5-drs 08-97 roodmet. Trekh. Radio
Peugeot 306 XR 1.4 5-drs 04-96 roodmet. Airco
Peugeot 106 Green 1.4 01-98 rood met. sch/kanteldak
Peugeot 405 1.6 GL11 -98 beige 141.000 km



EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

rebedryf

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

Opel Astra
1.6 16V

blauwmet. 1999
€11.750,-

Opel Omega 2.5 TD 6-cil station elegance 2001
Peugeot 306 1.4 5-drs groen 1993
Peugeot 106 3-drs diesel 1996
Opel Astra 1.6 5-drs zilver 1998
Fiat Punto 55S 1.4 3-drs zwart 1996

AUTOBEDRIJF

Groot *
Jebbink

Rondweg 2 Vorden

DAEWOO

(0575) 55 22 22

Daewoo
acuma 1.8 SX

12-00 airco
€ 15.950,-

Daewoo Matiz S cobalt bl. 20.000 km 1999 € 6.250
Daewoo Matiz SE rood 21.000 km 2000 € 7.750
Daewoo Nexia 1,5 GTX 3 drs rood met 1996 € 5.950
Deawoo Lanos 1,5 SE 4 drs zwart met 2000 € 9.950
Daewoo Lanos 1,5 SE 5 drs zwart met 2000 € 10.500
Daewoo Lanos automaat zilver met 2000 € 11.950
Daewoo Nubira Wagon zilver met 1999 € 10.250
Daewoo Nubira Wagon autom. gr met 2000 € 12.950
Daewoo Nubira SX 1.6 blauw met 2001 € 13.950
Fiat Cinquecento rood 20.000 km 1998 € 5.250
Ford Mondeo 2.0 sedan zilver met 1997 € 7.450
Hyundai Accent 1.5 sport zwart 2001 € 11.950
Nissan Almera 1.6 GX rood 65.000 km 1998 € 9.750
Opel Astra 1.6 GLS blauw met 1996 € 5.950
Renault Espace 2.2 dt RXE zilver met 1999 € 24.950
Renault Twingo airco zwart 96.000 km 1995 € 5.250
Suzuki Baleno 1.3 blauw met 69.000 km 1995 € 5.250
Suzuki Baleno 1.6 sport rood 25.000 km 1999 € 8.950
Volkswagen Polo 16V LPG zilver met 2001 € 12.250
Volkswagen Golf 1.8 variant zwart met 1997 € 9.750

www.groot.jebbink.nl

RICTMAN
AUTOBAND f N & AUTO'S

Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld) (0575) 46 27 79

Hyundai
Ponyl.SLSSE

groenmet.
99000 km 94

Opel Astra 1.6 groenmet. station bj. 1995
Peugeot 306 1.4 blauwmet. 5-drs bj. 1994
Toyota corolla 1.6 rood 3-drs bj. 1993
Fiat Panda 750L wit weinig km bj 1987
Zomerbanden nu zeer voordelig!

Automaterialen en Verhuur

WIJ GAAN VERHUIZEN
met ingang van

27 januari zijn wij gevestigd
aan de Rondweg 27,
7102JD Winterswijk

Tel. Automaterialen: (0543) 53 53 30
Tel. Verhuur: (0543) 53 23 73

www.koopman-automaterialen.nl

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

www.vangeldereautos.nl

Mercedes
CLK 230

compressor aut.
zilvergrijs 99

Renault Espace RT V6i Bordeauxrood 7 pers. 1991
Lexus LS400 aut. 8 dl. d.groen full opt. 1994
Daihatsu Feroza benzine blauw i.s.g.st. 1991
MAZDA div types 121, 323, 626, MX3, MX5 etc.
Ruime keuze uit i 20 soorten bedr.wagens ook dubb. cab.

AUTO HERWERS
W W W . H E R W E R S . N L

Nissan Micra 1.0 LX 3 drs 1998 € 6.950
Nissan Sunny 1.4 Clair 3-Drs 1995 € 4.750
Nissan Sunny 1.4 X-1 4-Drs 1994 € 3.750
Nissan Almera 1.4 Pulsar 3 drs 1997 € 7.950
Nissan Almera 1.6 SLX Airco 4-Drs 1996 € 6.250
Nissan Almera 1.8 Sport+ 5-drs 2000 € 12.950
Nissan Almera 1.4 GX Airco 5-Drs 1996 € 6.950
Nissan Primera 1.6 GX Airco 5-Drs 1998 € 9.750
Nissan Primera 2.0 Tekna Navi 4-drs 2002 € 26.500
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-drs 1999 € 8.600
Fiat Bravo 1.4 SX 3drs 1999 € 8.500
Jaguar S-Type 3.0 Executive Aut. 4-drs 2000 € 39.500
Mazda MX-5 1.6 Decade 2-drs 2000 € 22.950
Mazda 121 1.33drs1999 € 7.500
Opel Tigra 1.6 16V 3drs 1996 € 7.950
Peugeot 106 1.1 Accent 3drs 1997 € 7.250
Peugeot 307 2.0 16V XT 5drs 2002 € 20.950
Toyota Corolla 1.6 Xli 3drs 1993 € 3.950
Toyota Yaris 1.0 16V Vvti Linea Sol 3drs 2001 € 11.750
Toyota Avensis 1.8 Linea Terra 4drs 1998 € 11.950
VW Golf 1.6 CL 3 drs 1994 € 4.950
Automaten
Nissan Primera 2.0 GX 5drs 1998 € 11.350
Nissan Primera 2.0 CVT M6 Tekna Plus 4drs 2002 € 31.000

27.000
19.250

Opel Frontera 3.2 Limited 1999
VW Passat Variant 1.9 Tdi Comfort Line 5drs 1999
Diesels
Nissan Almera 2.0 Pulsar Comfort 5drs 1999
Nissan Terrano II 2.7 Tdi Sport 3drs 2001

10.900
30.950

Nissan Terrano II 2.7 Tdi SE 7 persoons 5drs 2000C 32.500
12.950
19.250

Skoda Fabia 1.9 Sdi Comfort 5drs 2001
VW Passat Variant 1.9 TDi 110 PK 5drs 1999
Grijs Kenteken
Nissan Vanette 2.3dsl Cargo 2001 excl. Btw € 11.000
Mitsubishi L400 2.5 TD 2000 excl. Btw € 10.900
MPV
Nissan Almera Tino 1.8 Luxury-i- 5-drs 2000 € 17.800
Honda Shuttle 2.3 IES 7 persoons 5-drs 2000 € 21.950
Opel Zafira 1.6 16V Comfort 5-drs 1999 € 17.850

Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

iarage Wasseveld: Auto's als werk en hobby
Aan de provinciale weg N315
Zelhem Ruurlo is in het Wol-
fersveen Garage Wasseveld
gevestigd.
Jan Wasseveld begon hier in 1968
met een garagebedrijf. Inmiddels
heeft zoon En/vin met zijn vrouw
Lynsey de zaak overgenomen.
Auto's zijn voor hun niet alleen
werk, maar ook hobby zoals blijkt
uit een aantal wetenswaardighe-
den: 4 x 4 survival en terreinrijden
en een door Erwin behaald Ned.
Kampioerschap achteruitrijden in

1996. De brede interesse in alles
wat met auto's te maken heeft
vindt je ook terug in het zeer rui-
me en gevarieerde aanbod van,
vooral jonge occasions, ledere
automobilist moet hier iets van
zijn gading kunnen vinden vol-
gens Erwin. Het is een uitdaging
om goede kwaliteit auto's te
kunnen aanbieden voor een
redelijke prijs. Dat dit, en de typi-
sche Achterhoekse mentaliteit,
ook wat betreft reparaties zijn
vruchten afwerpt blijkt wel uit

het feit dat de vele in het omlig-
gende natuurgebied aanwezige
recreanten, vaak uit het westen
des lands, de weg gevonden heb-
ben naar Garage Wasseveld.
Erwin heeft het zo te zien niet
van een vreemde als wij wachten
op Jan Wasseveld, die net arri-
veert voor het maken van een
passende foto: v.l.n.r.: Lynsey
Wasseveld, Jan Wasseveld, Ramon
v/d Schaar, Erwin Wasseveld en
Hannie Overveld.
Zittend: bedrijfshond Joris



/U OFF ROAD
Paris - Dakar 2003

Al Off Road Team zet opmars in algemeen
klassement voort

Het Al Off Road Team heeft ook
de achtste etappe van de 25e
editie van de Paris - Dakar Ral-
lye zonder grote problemen vol-
tooid. De Nederlandse equipe
beëindigde de uiterst zware
proef van Ghat naar Sabha, in
het hartje van Libië, als 30e.
Door dit goede resultaat wer-
den opnieuw een aantal plaat-
sen in het algemeen klasse-
ment goedgemaakt en kunnen
Bob ten Harkel en Hennie den
Toom morgen als 34e van start
gaan. De etappe van vandaag
was liefst 727 klometer lang
waarvan 497 kilometer op tijd.
Net als gisteren, mocht er ook
vandaag geen service worden
verleend en opnieuw wist het
team zonder externe steun de
etappe te volbrengen. Ook de
tweede Honda Buggy, met de
Franse equipe Magnaldi en Lav-
eille, liet weer van zich horen.
De Fransen eindigden vandaag
als 22e. Zij legden het traject 31
minuten sneller af dan onze
landgenoten. Door hun proble-
men enkele dagen geleden, spe-
len Magnaldi en Laveille echter
geen rol van betekenis meer in
het algemene klassement. Voor
hen geldt alleen n og het uitrij-
den van deze Paris - Dakar. Min-
der fortuinlijk verging het de
Nissan rijder Shinozuka. Na een
zware crash, moest de Japaner
per helicopter naar het zieken-
huis gebracht worden.

"Het eerste deel van de etappe
ging erg voorspoedig", vertelde
Bob ten Harkel aan de finish, "bij
de eerste controle hadden we
slechts tien minuten verloren op
Peterhansel. Dit deel was erg snel
en goed te rijden. De Honda motor
heeft veel vermogen en dat kon-
den wij prima benutten. Toen we

bij de tweede controle aankwa-
men zaten we op ruim een half
uur. De duinen waren erg zwaar.
Pas in het laatste deel ging het wat
minder, daar verloren we een
ruim uur. Maar we zijn blij dat we
deze etappe en die van gisteren
zonder kleerscheuren zijn doorge-
komen". De winnaar van vandaag,
de Japanner Masuoka deed er in to-
taal vier uur over en is de leider in
het algemeen klassement, zijn
teamgenoot Peterhansel, tot op
zes minuten genaderd.

Voor morgen, vrijdag 11 januari,
Staat weer een lange proef op het
programma. De deelnemers moe-
ten in totaal 585 kilometer afleg-
gen, hiervan 567 kilometer op tijd.
"Als we een half. uurtje kunnen
goedmaken, stijgen we meteen zo-
'n tien plaatsen, dus we doen er al-
les aan. Maar we willen niet force-
ren, we zijn pas halverwege de ral-
ly en ons doel blijft uitrijden", al-
dus navigator Hennie den Toom.

Al OFF ROAD TEAM
VERSTEVIGT POSITIE IN HET
ALGEMEEN KLASSEMENT
De 'Dakar' karavaan heeft vandaag
Libië verlaten en onze landgeno-
ten Bob ten Harkel en Hennie den
Toom kwamen als 32e aan in Siwa,
de finishplaats van de lle etappe
van de 25e Paris - Dakar. Na een
zware proef over 438 kilometer,
voornamelijk bestaande uit zand,
verstevigden de Honda buggy rij-
ders hun 32e plaats in het alge-
meen klassement en hun 7e plaats
algemeen in het amateur-klasse-
ment. De etappe van vandaag
werd gewonnen door de Frans-
man Peterhansel, die daarmee zijn
leidende positie in het algemeen
klassement verstevigde.
"De Honda buggy voldeed weer
prima en na de ophangingsproble-

men van vrijdag, gaat het nu weer
uitstekend", aldus een tevreden
Bob ten Harkel. "Gisteren vertel-
den we dat we op jacht zouden
gaan naar Katayama, maar helaas
konden we de Japanse ex-Formule
l rijder vandaag nog niet inhalen.
Hij eindigde zeven minuten voor
ons, zodat hij ons in het algemeen
klassement nog voorblijft". "Maar
er is nog bijna een week te gaan",
voegde Hennie den Toom er snel
aan toe.

Enige paniek ontstond vandaag
toen een Oostenrijkse truck op de
grens van Libië en Egypte op een
landmijn reed. Gelukkig raakten
geen van de inzittenden gewond,
maar er was wel aanzienlijke scha-
de aan de vrachtwagen. Het aantal
uitvallers in deze zware Paris - Da-
kar stijgt hard en ook vandaag
moesten diverse rijders de strijd
staken. Daaronder onze landgeno-
ten Marcel van Vliet en Herman
Hutten. Beide equipes konden niet
starten aan de l Ie etappe en daar-
naast moest motorrijder Jaap van
der Kooy met een heupblessure
per helicopter worden overge-
bracht naar een ziekenhuis.
Het Al Off Road Team staat mor-
gen, maandag 13 januari, in Egyp-
te een klassementsproef van 341
kilometer te wachten. Start en fi-
nish zijn in Siwa, waar nu de
nacht wordt doorgebracht. Voor
de begeleiders breken een paar
rustige dagen aan, want op dins-
dag is er de verdiende rustdag in
deze 25e editie van Paris - Dakar.

Al OFF ROAD TEAM
OPNIEUW BEST
GEKLASSEERDE
NEDERLANDSE EQUIPE
De 10e etappe van de zware Paris -
Dakar Rallye verliep voor onze
landgenoten Bob ten Harkel en

Hennie den Toom weer voorspoe-
dig. Na ruim zes uur hard werken
bereikten zij de finish in Sarir in
oost Libië. Vandaag werd een etap-
pe verreden zonder GPS - het Glo-
bal Positioning System - wat bete-
kende dat er ouderwets kaart
moest worden gelezen. Navigator
Hennie den Toom volbracht zijn
taak uitmuntend en de Honda
buggy equipe eindigde als 44e het
dagklassement. Exact dezelfde
plek als gisteren, vrijdag 10 janua-
ri. Door deze goede klassering ste-
gen zij naar de 32e plek in het alge
meen klassement en zijn nu op-
nieuw de beste Nederlanders.

De etappe van vandaag werd over-
schaduwd door het ernstige onge-
val van de equipe Debot/Cavy
waarbij navigator Bruno Cavy de
dood vond. Na 270 kilometer in de
wedstrijd sloeg hun truck meerde
re malen over de kop en kwam el-
ke hulp voor de bijrijder te laat.
"Van het ongeluk hebben wij niets
meegekregen", vertelde Hennie
den Toom aan de finsih. "De Fran-
se equipe startte na ons. Maar het
middendeel van de etappe was een
stuk waar hard gereden kon wor-
den." De klassementsproef van
vandaag bestond voornamelijk uit
zand, maar er waren minder zwa-
re duinen. De snelheden lagen
daardoor heel hoog, wat bewezen
werd door de etappewinnaar Ma-
suoka. De Japanner deed minder
dan vier uur over de totaal 521 ki-
lometer. Ten Harkel en Den Toom
waren de eerste Nederlanders aan
de finish, want de voor hen gestar-
te equipe Vaanholt/Leyds strandde
halverwege de etappe. "Wij zagen
de oranje auto van Herman Vaal-
holt langs de route stilstaan, maar
wisten natuurlijk niet wat het pro-
bleem was. Later hoorde n we dat
zij tussen contolepost een en twee
ruim zes uur hadden verloren," al-
dus Bob ten Harkel.

Het Al Off Road Team gaat mor-
gen, zondag 12 januari, de grens
met Egypte over. Langzamerhand
komt het einde van de 25e editie
van de monsterrally in zicht. "Mor-
gen een etappe van ruim 730 kilo-
meter naar Siwa. Nu we weer de
beste Nederlanders zijn, zoeken
we een andere uitdaging. Vlak
voor ons in het algemeen klasse-
ment staat Katayama. We richten
nu onze pijlen op deze oud-Formu-
le l rijder. Het is leuk wanneer de
ze Japanner door een Honda wordt
gepasseerd", aldus Hennie den
Toom.

Al OFF ROAD TEAM GENIET
VAN RUSTDAG
Na de zware etappes door de
noord Afrikaanse woestijnen van
afgelopen week, hebben de deelne
mers aan de 25e editie van de Paris
- Dakar Rallye vandaag eindelijk
een rustdag.

Voor het Al Off Road Team, als ook
voor de overige deelnemers, is dit

een dag om zowel uit te rusten als
de auto - of motorfiets - gereed te
maken voor het laatste deel van de
"Dakar".
Morgen, 14 januari, staat een
proef van 341 kilometer op het
programma met start en finish in
Siwa. Naast de 341 kilometer tel-
lend voor het klassement, is er nog
een verbindingsdeel van 104 kilo-
meter. Omdat Siwa pas op woens-
dag wordt verlaten, hebben de be
geleiders het iets makkelijker. Zij
kunnen het grote materiaal in de
Egyptische stad achter laten en
ook de tenten voor de complete ka-
ravaan hoeven een keer niet te
worden afgebroken cq. te worden
opgezet.

Al OFF ROAD TEAM STIJGT
NAAR 27E PLAATS IN
ALGEMEEN KLASSEMENT
Het Al Off Road Team was van-
daag zeer succesvol door als 24e te
finishen in de 13e etappe van de
Paris - Dakar Rallye. Met net iets
meer dan een uur achterstand op
winnaar Peterhansel, beëindigden
Bob ten Harkel en Hennie den
Toom de special van 341 kilome
ter. Door deze goede prestatie
steeg het team naar de 27e plaats
in het algemeen klassement.

De etappe van vandaag had de
Egyptische woestijnstad Siwa als
start en finish. Na de rustdag van
gisteren waren Hennie den Toom
en zijn navigator Bob ten Harkel
weer helemaal opgeladen. "We
hadden deze rustdag wel even no-
dig, want het was erg zwaar in
Libië", vertelde een uitgeruste Ten
Harkel voor de start. "Aan de bug-
gy ligt het niet, die is fantastisch.
We hebben geen enkel probleem
gehad met de sterke Honda motor.
Alleen de ophanging gaf eind vori-
ge week wat moeilijkheden, maar
ook dat is verholpen". Team mana-
ger Henk Hellegers deelt de posi-
tieve opmerkingen van zijn rijder:
"We hadden maar 2000 kilometer
in totaal getest en nu hebben we al
6000 kilometer op wedstrijdsnel-
heid gereden. En de buggy gaat
prima. Op een dag hadden we wat
problemen met de koeling maar
dat kwam omdat de radiator com-
pleet verstopt was met woestijn-
zand. De komende dagen moeten
we ook zonder grote problemen
kunnen volbrengen. Het traject
wordt nu wel wat ruwer, meer ste
nen en zo maar de BFGood rich
banden laten ons niet in de steek.
Terwijl veel andere rijders banden-
problemen hadden, zijn Bob en
Hennie er in verhouding gemakke
lijk vanaf gekomen."

15 januari gaan de deelnemers
richting Dakhla. Een etappe van in
totaal 657 kilometer, hiervan zijn
er 569 meetellend voor het klasse
ment. De rally heeft daarna nog
vier etappes te gaan tot de finish,
op zondag 19 januari, in Sharm el
Sheikh.



H K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt In plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

• ook op zaterdag •

Ifdffeififoorcfe
24, 25 en 26 januari 2OO3

Gezocht
een

parttimer
die ons team wil komen versterken.

Ook zijn wij op zoek naar een

vakantiehulp
U kunt schriftelijk reageren:

Parfumerie

t.a.v. Huub ten Have

Dorpsstraat 31 -7261 AV Ruurlo

Tonny Juftiërfs
S ^§><^ AUTOSCHADE

STELBEDRIJF /

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80

# racen # classics # (hoppers # f oerm of oren
# off-road # crossers # kleding /helmen

# onderde/en # accessoires # airbrush /body pa/fif/ng

openingstijden: Vrijdag 19.00 - 22.00 uw, Zaterdag en Zondag 10.00 - 17.00 uur

Lokatie: Industrieterrein 'De Kamp Zuid' Lichtenvoorde
Performance Rating

/UU" 000
Tf?A>i.Kti-» «i.

Biej ons in d'n Achterhook
"Waor kom iej dan in 's hemelsname vandan. Effen nao Dark Burgman in de Loverstraote een
paar brieve van de vereniging wegbrengen, zei iej. Um half twee bu'j al egaon en 't is now al
zowat dimster. Is mien dat een uutblieven".
Toon van de Spitsmoes had al wel zo'n betjen op een uutbrander van Riek erekkend, helemaols
onveurbereid was e dus neet. "Jao, wat za'k ow zeggen, 't leep iets anders as da'k edach hadde".
"Wat he'j daor al die tied toch uutspookt, bu'j an 't kaarten ewes?".
"Oh nee. helemaols neet, 't is allemaole de schuld van een katte daor in de buurte".

Too'k biej Dark kwamme wol den d'r net uutgaon. "Jao zie, de buurvrouw, Hentjen van Evert, is
de katte kwiet. Zee hef mien opebeld of 'k hier in de buurte nog 's wol zuuken. Zelf is ze nogal
höbelig op de bene, volle wieter as de kamer en de kokken kump dat mense ok al neet. En den
katte was alles biej eur. Maor jao, wat wi'j ok, z'ïs allene sinds eur man jaorn eleen estorven is.

'k Wol daor in 'n diek maor 's gaon kiekn, 't zal wel niks helpen maor dan is 't mense toch
tevreane. Gao'j effen met, iej könt't toch wel wachten Zo bun'k dus met Dark metegaon en he'w
daor een heel ende rond-esjokst, zonder oaveriggens een katte, leavendig of dood , te vinden.
Hentjen vedach 'n langen Harm, den daor in de buurte nog wel 's op jach ging, d'r ok nog half
en half van de katte veur een knien te hebben anezeen en ,t dierken op een schot hagel etrak-
teerd te hebben. Maor dat waarn maor vemoedens, jagers hold now eenmaol neet van katten.

Goed, wiej hadden ons beste edaon en Hentjen dus neet bli'j können maken. Maor zee von 't wel
fijn da'w ons zo druk emaakt hadden en wol ons wat te drinken geven. Zee dei de kaste deure los
umme een paar glazen te kriegen en wat zaog ze daor op-ens?. Juus de katte. Den had daor op een
stapeltjen theeduuke lekker liggen slaopn. Volgens Hentjen had e daor anderhalven dag deur-
brach, too was zee veur 't leste in de kaste ewes.
"En too heb iejluu beiden d'r maor een borrel op edronken, iej roekt t'r teminste nao"
""Nog wel twee ok, dat was 't Hentjen wel weerd". "Jao jao, zo geet dat meestal biej ons in d'n
Achterhook".

H. Leestman.

Reuma?
En toch onbezorgd op vakantie?
Dat kan, want het Reumafonds
organiseert al sinds 1958 betaalbare,
aangepaste vakanties in binnen- en
buitenland voor mensen met reuma.
Met zorg op maat, aangepaste voor-
zieningen, speciaal vervoer, rolstoel-
toegankelijke hotels: en dus een
onbezorgde vakantie. Door de inzet
van vele vrijwilligers tijdens de reis
en steun van het Reumafonds zijn
deze aangepaste reizen beschikbaar
tegen prijzen die vergelijkbaar zijn
met gewone vakanties.

Nieuwe vakantiegids van het
Reumafonds
Wilt u naar een zonnige bestem-
ming, houdt u van prachtige natuur
of gaat u liever naar een grote stad?
De nieuwe Reuma-vakantiegids 2003
biedt u een gevarieerd pakket reizen
in binnen- en buitenland. Zo zijn er
busreizen naar bestemmingen in o.a.
Nederland, België, Duitsland en
Tsjechië en vliegreizen naar Portugal
en Spanje. In Nederland en Frankrijk
hebben we ook bestemmingen waar

u met eigen vervoer naar toe kunt
reizen.

Een eigen vakantiecentrum
Het Reumafonds heeft ook een eigen
vakantiecentrum Groot Stokkert op
de Veluwe. Met speciale voorzienin-
gen als rolstoelservice, verharde
wandelpaden, algemene dagelijkse
hulp en een extra verwarmd zwem-
bad met badrolstoelen en een hel-
lingbaan.

Al deze aangepaste vakantiemoge-
lijkheden zijn bestemd voor iedereen
met reuma.

Meer informatie?
Belangstelling voor vakanties via het
Reumafonds? Bel 020-5896464
Belangstelling voor Groot Stokkert?
Bel 038-4472400
Of kijk op www.reumafonds.nl

{Reumafonds
"̂ Sterk In beweging



Cross in Vorden groot sportief succes
De Ie veldrit rond en om
kasteel Vorden was een groot
succes. De enthourage rond het
kasteel was een promotie voor
de gemeente Vorden en het par-
cour aldaar gaf bijzonder span-
nende wedstrijden.

Het stuk bouwland maakte de
wedstrijd zwaar, maar ook de lus
in het weiland was niet minder,
het daarop volgende bos en het
verharde gedeelte naar de finish
maakte een zeer wisselende om-
loop.

De dag begon met een wedstrijd
voor de sportklassers met daarin
de RT.V.er Martin Weijers, hij reed
een goede wedstijd en werd 6e,
ook de R.T.V.er Marco Loman reed
voor het thuispubliek sterk, de uit
Laren afkomstige coureur reed
naar een 8e plaats. Winnaar bij de
sportklassers werd de sterke Andre
Schrader uit Arnhem.

Bij de veteranen ging de Neder-
lands kampioen Peter Hofmans
met de eer strijken, de uit Moer-
gestel afkomstige crosser won met
overmacht, de Wichmonder Rudi
Peters reed een goede wedstrijd en
eindigde als 6e.

Bij de Nieuwelingen reed de uit
Vorden afkomstige Richard Sleu-
mer zeer goed naar een 6e plaats,
het thuispubliek bezorgde hem
vleugels, winnaar werd Jan Mik-
kers uit Uden.

De dames reden ook hun wed-
strijd, hier won met veel machts-

vertoon de jonge Mariane Vos uit
Wijk en Aalburg, Gretha kl Brinke
reed knap naar een 7e plaats.

Bij de junioren moest Thijs v Ame-
rongen zijn favorieten rol waar
maken, hij deed dit bijzonder
goed en aangemoedigd door vele
Vordense fans reed hij in een fout-
loze wedstrijd naar een 3e plaats.

Gelijk na het vertrek reed Thijs
met de eersten mee, halverwege
de wedstrijd reden de eerste drie
coureurs ver voor de rest uit ,maar
ook bij de eerste drie viel het uit el-
kaar, v Amerongen reed knap naar
een 3e plaats, winnaar werd Se-
bastiaan Langeveld uit Lisse voor
Egon v Kessel uit Kerkdriel.

Als laatste reden de Elite/neo Ama-
teurs, dit werd een mooie strijd,
met goede renners aan het ver-
trek, winnaar hier werd Maarten
Nijland uit Hengelo (O), hij klopt
de jonge neo Theo Eltink uit
Westelbeers, Joost Phostuma uit
Hengelo (O) werd 3e, R.T.V.er Jan
Weevers reed naar een 10 plaats,
Peter Makkink behaalde een 20e
plaats.
Nieuw en nog nergens vertoond
was een jeugdronde, dit alles om
kennis te maken met het veldrij-
den een omloop tussen de professi-
onele linten, de animo was groots.
Zo'n 40 rennertjes groot en klein
reden daar over het selectieve par-
cour, dit maakte rond en om de
het kasteel een sfeervol beeld.

nisatie vond ook dit gebeuren voor
herhaling vatbaar want wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.

Voor de organiserende vereniging
R.T.V.Vierakker/Wichmond was
dit een goede wielerdag met vele
sportieve successen en zeker de
moeite waard om dit alles op-
nieuw te organiseren.

De jeugd kreeg na afloop een aan-
denken van de Rabobank, de orga-

Huldiging jongens en meisjes

Denme voor de microfoon Sfeervolle omgeving

Junioren wedstrijd



Wegens herinrichting van onze toonzalen moet alles eruit:

TAPIJT/KARPETTEN
Boucletapijt 'Pagode'
400 breed voor zwaar gebruik van 115,- nu 79.-
Hoog pool tapijt 'Passat'
In geel/terra/grijs/blauw/bruin van 58,50 nu

3900
Frisetapijt 'Fashion'
400 breed in grijs OP=OP van 89,85 voor 39?5

Woonkamertapijt 'Malta'
400 breed in cognac of terra van 79,95 voor

2995
Vinyl in diverse dessins UITZOEKEND»
200 breed van 29.-/Z4,- nu PER METER voor

Woltapijt 'Parject'
400 breed, bruin, project geschikt van 195,- nu

Trapmaantjes diverse kleuren
Per set van 13 stuks OP-OP van 55,- voor

599°
29?5

Alle tapijten worden gratis gemeten 'en gelegd
(met uitzondering van trappen en couponnen)

Meer dan 300 tapijtcouponnen in 200, 400 en 500 breed
van l tot 12 nieter, kom snel want uw maat is er vast bij!

SLAAPKAMER/WONINGTEXTIEL
Bankstel patroonstof
Terrakleur 2 - 3 zit van 1814,- nu 950.-
Secrétaire grenen
Sfeervol model van 1223,- nu 695.-
Bankstel geschuurd leer
Terra 2 - 3 zits van 2495,- nu 1750.-
Buffetkast kersen in de olie
Strak model van l 745,- nu 1295.-
Vitrinekast blank beuken
Modern van 1350,- nu 998.-
Kaptafel met spiegel
Eiken blank patiné van 749,- voor 498.-

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

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

OP=OP!

meubelen

Gordijnstoffen
Diverse dessins en uni's van 21,95/16,95 /IQ5
Van de rol ""UITZOEKEN ••• per meter nu voor •§•

Valletjes
Diverse dessins van de rol per meter nu vanaf

249

Vachtwollen onderdekens \
Van het Texelse schaap 90x200
(Ook in andere maten verkrijgbaar) van 72,- nu 45.-
All season dekbed 'Lily' OP=OP
Katoen tijk antihuisstofmijt / antibacteriële vulling

1-persoons 140x200 van 60,- voor

extra lang 140x220 van 75,- voor

2-persoons 200x200 van 95,- voor

lits-jumeaux 240x200 van 130,- voor

extra lang 240x220 van 140,- voor

50.-
65.-
80.-

110.
120.-

Comforel hoofdkussen
Anti allergisch Per stuk 25,- nu 2 STUKS voor 39.50

SUPER PRIJZEN ••• zie ook onze etalages
> « lampen «•« kleedjes ••• sierkussens • •

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

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 op zoek naar een:

orderbegeleider m/v

drukker 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 inhoudelijk 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: vacature's@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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

, Weevers

roes
ANpH Lazerus

en de beste Dj's'
KAARTEN: werkoop € 6,00 a/d deur
voorverkoop adressen; * Witkamp Laren • Haarsalon Figaro Lochem
TELEFONISCH RESERVEREN; Q9ÜO-WITKAMP OFWEL 0900-9485267

mm %ir l il mlüJF%%iP mÊm%jF %PJPTIl il %JrJF^fcBikB

17:45 UUR T/M 22:15 UUR



Lanier stapt in bij Eijgenhuijsen
BV Precisievervoer

Orion topsportconcept

MVO Projecten brengt topsporter onder dak
Leverancier van copiers, prin-
ters en multifunctionele syste-
men Lanier uit Rijswijk heeft
zijn transport en werkplekle-
veringen in handen gegeven
van Precisievervoerder Eijgen-
huijsen uit Ruurlo. Lanier volgt
daarmee de koers van de Ricoh-
groep, waar het sinds januari
2001 deel van uit maakt.

Hoewel "nog niet alle details zijn
bepaald" bevestigd country mana-
ger Van der Stelt van Lanier de
samenwerking met Eijgenhuijsen.
"Sinds wij deel uitmaken van de
Ricoh-groep hebben wij de op-
dracht om te kijken waar wij sy-
nergievoordelen kunnen bereiken.
Een van de aandachtsgebieden
daarbij is vanzelfsprekend logis-
tiek.
Eijgenhuijsen was voor NRG (ook
onderdeel van de Ricoh-groep) al
geruime tijd actief en daardoor
voor ons een goede benchmark."
Ondanks die referentie werd aan
Eijgenhuijsen gevraagd een prak-
tijkproef te doen. "Wij hadden al
veel positieve geluiden over Eij-
genhuijsen gehoord, ook uit de
markt, maar eigen ervaringen zeg-
gen nu eenmaal veel meer.

Die gaven ons de definitieve be-
vestiging", aldus Van der Stelt.
Eijgenhuijsen voert naast trans-
port ook pre-installatie werkzaam-
heden uit voor Lanier.

In de nichemarkt van precisiever-
voer mag Eijgenhuijsen zich in-
middels marktleider noemer. Het
bedrijfis uitgegroeid tot dé specia-
list op het gebied van werkplekle-
veringen van hoog gevoelige appa-
ratuur, zoals copiers, faxen, prin-
ters, grafische- en medische appa-
ratuur, telecommunicatie appara-
tuur, grootkeukens, etcetera.

Alle transporten van Eijgenhuij-
sen worden uitgevoerd met speci-
aal aangepaste wagens en zijn al-
tijd voorzien van een dubbele be-
manning. "Onze kracht zit vooral
in onze no-nonsense mentaliteit.
Nakomen watje belooft is in onze
visie nog altijd even belangrijk als
weten hoe je een machine op een
bepaalde plek moet krijgen", aldus
directeur Wim Eijgenhuijsen.
"Natuurlijk hebben we speciaal
daarvoor veel expertise in huis en
beschikken we over de modernste
middelen om ons werk efficiënt te
doen".

De nieuwe datum en lokatie
van het Achterhoekse Klasse
Gala (AKG) dat 27 dec.jl. geen
doorgang kon vinden, is be-
kend. Het extra Achterhoekse
Klasse Gala dat wegens ziekte
van Normaalzanger Bennie Jo-
liiik niet kon doorgaan, is ver-
plaatst naar zondagmiddag 2
februari. Het wordt gehouden
in zaal Witkamp te Laren (Gld.).

Normaal zal hier niet optreden,
want Normaal zit in januari al hè
lemaal vol en in februari treden ze
niet op, dus dit is organisatorisch
niet mogelijk. De bands die wel ac-
te de presente zullen geven zijn:
Band Zonder Banaan, Kas Bendjen
en natuurlijk Jovink & de Voeder-
bietels (mét special guests!).

KAARTEN
Reeds gekochte kaarten van 27 de
cember en vrijkaarten blijven ge
woon geldig. Bij Witkamp zijn er
ook kaarten in de voorverkoop en
er zijn kaarten telefonisch te reser-
veren. Gereserveerde kaarten moe
ten wel op 2 februari in het voorca-
fé opgehaald worden, anders gaan

de kaarten opnieuw in de verkoop.
Ook zijn er op 2 februari (waar-
schijnlijk) nog kaarten te koop aan
de deur. Kom sowieso op tijd, want
we verwachten grote belangstel-
ling voor dit uitzonderlijke winter-
stop optreden en: vol=vol! Let wel:
ook mensen met (vrij)kaarten zijn
niet verzekerd van een plaatsje als
ze te laat komen en de zaal al vol
blijkt te zitten.

BENEFIETCONCERT
Het Achterhoekse Klasse Gala
wordt al zeven jaar georganiseerd
om middelen te vergaren voor de
motorsport. De inkomsten worden
beheerd door een stichting; de
stichting RAPS. Het doel van stich-
ting RAPS is om talent in de motor-
sport met professionele begelei-
ding en financiën te ondersteu-
nen. Een win win situatie voor de
motorsport, de Stichting RAPS en
de bezoekers van het AKG, die al
feestend een mooie bijdrage leve
ren aan het goede doel! Wilt u
meer info over de precieze beste-
ding van de gelden in de motor-
sport en de doelen van het Achter-
hoekse Klasse Gala, lees dan de bij-
lage.

DEMEEST|/A||E|fT|C
UITGEBREIDE IwLLCM

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

Justin Sombroek is eigenlijk
hét voorbeeld van de manier
waarop Orion zijn topsportcon-
cept wil vormgeven. Dozon,
partner in het Orion-netwerk
stelt zich garant voor het inko-
men van de topvolleyballer; een
fors deel van dat bedrag ver-
dient Sombroek zelf terug door
zijn dagelijkse werkzaamheden
als sportmasseur voor Aerofitt
in Hengelo (G).

Voor het resterende bedrag levert
Orion tegenprestaties in de vorm
van profilering van het bedrijf.
Een belangrijk deel van de overige
kosten wordt ingevuld door MVO
Projecten uit Doetinchem. Direc-
teur Edwin ten Brinke daarover:
"Wij ondersteunen Orion op een

manier die één op één aansluit bij
onze kernactiviteit projectontwik-
keling. Orion-volleyballer Justin
Sombroek bewoont inmiddels een
huis dat nog overeind staat in een
door ons te ontwikkelen plange-
bied in Barchem. Midden in het
dorp bouwen wij een appartemen-
tencomplex met een bijzondere
uitstraling, 't Soerink. Bij de ver-
wervingvan de bouwgrond kregen
wij te maken met een woonhuis.
De voorbereiding van de bouw-
plannen vergt tijd, zo gaat dat nu
eenmaal. En in de tussentijd leek
het ons een prima idee om dit huis
ter beschikking te stellen aan
Orion.

Wat ons aanspreekt in het top-
sportconcept van Orion is het part-

nerschapsidee. Hoe kun je vanuit
je eigen bedrijfsactiviteiten een
zinvolle bijdrage leveren aan de re
alisering van de ambities van
Orion? Natuurlijk is er gewoon
cash geld nodig, maar een hele-
boel kan ook op een andere ma-
nier dan alleen door het overma-
ken van een sponsorbedrag."

MVO Projecten BV werd 7 jaar gele
den opgericht in Varsseveld en is
uitgegroeid tot een volwaardige
projectontwikkelaar met negen
medewerkers. Naast het kantoor
aan de Havenstraat in Doetinchem
heeft MVO sinds l maart 2002 een
vestiging in Apeldoorn onder de
naam m3 Projecten BV. MVO is
vanuit Doetinchem vooral actief
in Oost-Nederland.

P.KV. Nieuws
Behaalde resultaten van de le-
den op onderstaande shows.

"PEKLO" LOCHEM
Hoenders. Lakenvelder: E.H. Rue-
sink IxG, IxF. Twents Hoen: DJ.
Lijftogt 2xZG. Vorwerkhoen: E.H.
Ruesink IxG, IxF. Leghorn: A.J.
Dijkstra 2xG, IxZG, IxF. Wyandot-
te: HJ. Berenpas 3xG, 2xZG. Austra-
lorp: E.H. Ruesink IxG, IxZG. Belg.
Vechthoen: H. v. Heerde IxF. Mod.
Eng. Vechthoen: H. v. Heerde 4xG,
IxZG, IxF.
Dwerghoenders. Holl. Kriel: E.H.
Ruesink IxG. Vorwerkhoen: E.H.
Ruesink IxZG; H. v. Heerde 2xG,
IxF. Orlofkriel: H. v. Heerde IxF.
Wyandotte: HJ. Berenpas IxG,
IxZG. New Hampshire: MJA. Jan-
sen 3xG, IxZG. Amrock Kriel: HJ.
Pardijs 4xG, IxZG, IxF. Oud Eng.
Vechtkriel: H. v. Heerde IxG, 2xZG,
IxF. Mod. Eng. Vechtkriel: H. v.
Heerde 3xG, IxZG.
Watervogels. Kwaker: MJA. Jansen
3xG, 2xZG, IxF.
Konijnen. Vlaamse Reus: A. Dijk-
stra 2xZG, 2xF. Franse Hangoor: R.
Bruinsma 2xZG, IxF; Bram Bruins-
ma IxG; D. Kuiper 2xG, IxF. Nieuw
Zeelander wit: M. Boersbroek
3xZG, IxF. Gele v. Bourgondië: W.
Boersma 2xG, 2xZG. Wener: HJ.
Nijenhuis 8xZG, 3xF. Rode Nieuw-
zeelander: G. Lenselink 4xZG, IxF.
Alaska: H. Pardijs 4xZG, 2xF. Ango-
ra: Comb. 't Welletje 2xG, 2xZG,
2xF. Klein Lotharingen Th. Janssen
IxZG. Tan: L. Jansen 3xZG, 5xF.
Hollander: Th. Janssen 2xZG, 3xF;

EJ. Everink IxG, 4xZG, 4xF; K. Hiet-
brink 4xZG, 3xF. Hulstlander: A.
Dijkstra 2xG, IxZG. Ned. Hang-
oordwerg: DJ. Grobben IxZG, IxF.
Pool: G J. Bierhof l xG. Kleurdwerg:
DJ. Grobben 3xG, IxZG.
Sierduiven: Vinkduif: HJ. Pardijs
2xG, 2xZG. Temeschb. Schecken:
HJ. Pardijs IxG, IxZG.

"IJSSELSHOW" ZUTPHEN
Hoenders: Holl. Hoen: Bart Ties-
sink IxG, IxZG. Mod. Eng. Vecht-
hoen: H. v. Heerde 2xG, 3xZG, IxF.
Dwerghoenders: Vorwerkkriel: H.
v. Heerde 2xZG, IxF. Orlof Kriel: H.
v. Heerde 2xZG. Wyandotte: T. Ze
venhoeken 2xG, 2xZG; J. Rouwen-
horst 3xZG. New Hampshire Kriel:
M. Jansen 3xG, IxZG. Oud Eng.
Vechtkriel: H. v. Heerde IxG, IxZG,
IxF. Mod. Eng. Vechtkriel: H. v.
Heerde IxG, 3xZG.
Konijnen: Vlaamse Reus: A.J. Dijk-
stra IxG, 2xZG. Franse Hangoor:
Bram Bruinsma IxZG; R. Bruins-
ma IxZG, 2xF; M. Dekkers IxZG,
2xF; A. Eggink 2xZG, IxF. Nieuw
Zeelander Wit: M. Boersbroek IxG,
2xZG, IxF. Gele v. Bourgondië: W.
Boersma IxG, 3xZG. Californian:
W.H. Arends IxG, 4xZG. Rode
Nieuwzeelander: H. Gosselink
IxG, 3xZG, IxF. Angora: Comb. 't
Welletje 2xG, 2xZG, 2xF. Tan: L.
Jansen 3xZG, IxF. Hollander: T. Ze
venhoeken 2xZG, IxF. Klein Zilver:
JJ. Jansen 3xG, 2xZG, IxF. Ned.
Hangoordwerg: A. Eggink 2xZG;
Mevr. Nijland-Wolters 2xG, IxZG;
M. Dekkers IxG; J. Martens IxG,

3xZG, 2xF; Nynke Woerts 2xG, IxF.
Kleurdwerg: H.G.M. Gubbels 2xG,
3xZG, IxF.
Sierduiven. Pauwstaart: M.D. Ze-
venhoeken 4xZG.

"GELDERLANDSHOW"
BEMMEL
Dwerghoenders. New Hampshire
Kriel: M.Jansen 6xG, IxZG.
Konijnen. Groot Lotharinger: H.
Borgman-Berenpas 4xZG, 3xF. Fran-
se Hangoor: Bram Bruinsma IxF;
R. Bruinsma 2xZG, IxF. Gele v.
Bourgondië: W. Boersma IxG,
2xZG, IxF. Rode Nieuwzeelander:
G. Lenselink IxG, IxZG, IxF. Tan: L.
Jansen IxG, IxZG, 3xF. Klein Zil-
ver: JJ. Jansen 3xG, 4xZG. Kleur-
dwerg: DJ. Grobben 2xG.

"NOORDSHOW" ZUIDLAREN
Hoenders. Appenzeller Spitskuif:
H. v. Olst 2xZG. Appenz. Baard-
hoen: H. v. Olst IxZG. Leghorn: AJ.
Dijkstra 2xZG, IxF. Wyandotte: H.
Berenpas 3xG, 2xZG, IxF. Mod.
Eng. Vechthoen: H. v. Heerde IxG,
2xZG, IxF.
Dwerghoenders: Doornikse Kriel:
H. v. Olst IxG. Wyandotte: T. Ze
venhoeken 3xZG.
Konijnen: Franse Hangoor: Bram
Bruinsma IxG; R. Bruinsma IxG,
IxZG, IxF. Gele v. Bourgondië: W.
Boersma 3xZG, IxF. Wener: HJ.
Nijenhuis IxG, IxZG, IxF. Rode
Nieuwzeelander: H. Gosselink IxG,
2xZG, IxF.Tan: L.Jansen 2xZG. Hol-
lander: Th. Janssen 3xZG, 2xF.

De Graafschap Dierenartsen
Zoals elk jaar, organiseert De
Graafschap Dierenartsen ook
deze winter weer een informa-
tieve avond voor rundveehou-
ders.

Tijdens deze elk jaar weer goed be
zochte avonden zijn in de afge-
lopen jaren onderwerpen zoals het
periodiek bedrijfsbezoek, wormin-
fecties en kreupelheid aan de orde
geweest. Dit jaar zullen besproken
worden:
• Neospora infecties bij het rund,
door dr. Thomas Dijkstra van de
Gezondheidsdienst voor Dieren.
Deze parasitaire infectie komt

voor bij honden zonder dat deze
dieren klachten hebben. Neospora
kan via de uitwerpselen van hon-
den echter overgaan op runderen,
waar de infectie tot abortus kan
leiden. Dr. Thomas Dijkstra is on-
langs gepromoveerd op dit onder-
werp en wordt nationaal als een
specialist op dit gebied gezien.
• De diagnostiek en behandeling
van chronische uierontsteking,
door dr. Theo Lam werkzaam bij
De Graafschap Dierenartsen. Uier-
ontsteking, mastitis, is een pro-
bleem waar alle melkveehouders
op zeker moment mee te maken
hebben. Recent Engels onderzoek

heeft aangetoond dat er veel varia-
tie zit in de bacteriën die chroni-
sche uierontsteking veroorzaken.
Theo Lam is specialist rundveege
zondheidszorg en zal deze nieuwe
bevindingen toelichten.
De avond zal dit jaar gehouden
worden op dinsdag 11 februari in
Zaal 'Langeler' te Hengelo. Alle
rundveehouders aangesloten bij
De Graafschap Dierenartsen, maar
ook andere geïnteresseerden zijn
van harte welkom.
Voor nadere informatie kan men
contact opnemen met Dr. Theo
Lam, De Graafschap Dierenartsen
te Vorden.



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

€voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225P°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf €795.-.

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

prsopgave

Voor inlichtingen en /of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Vorden, Herberg 21.-4O * Warnsveld, de Kap 21:5O * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * /urnen, Kazerne 22:05 'Yforculo,
busstation 21:45 * Cjeesteren, t$aan 21.55 * Qelselaar, Jlorui
22.OO * Cochent 1, Oude technische school 22.1O * Kuurlo,
tapperij 22.3O * Qarchem, Kerk 22:40 * Cochem 2, oude
technische school 22J5O * Qathmen, %rink 223O * gorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen t$ultenlust 22:55 uur .
TH eer info ? tyel O9OO-Witkamt3 of kijk op www.witkamp.con

A.S. Z.OÜVAG
Mega Flugel

APRES SKI PARTY
M.m.v.: Altijd Lazerus

en Wolter Kroes
17:45 uur t/m 22:15

V. VERKOOP € 6,00 „ A/D ZAAL € 8,00
Voorverkoop adressen: Witkamp of Haarsalon

Figaro Lochem of bel 0900-9485267

WUfkawtp op Zondag:
2 FEBR. ACHTERHOEKS KLASSE GALA

IM.M.V : JOVINK -l- GASTOPTREDENS, BAND
ZONDER BANAAN EN KASBENDJEN

16:30 UUR T/M 22:15 UUR

eer into

Nefit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar lieist twee van de d_ne
Nederlanders die een HR-kctcl in huis haalden voor
HR van Ncfit. Tegenwoordig is dat meestal een Netu
EcoinLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,
energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig
alternatiefis de compacte Nefit SmartLine l IR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor
een 'middenkhsser'.

Wij adviseren NEFIT
l'

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 513931

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

Dit noemen we
pas opruimen!

Totale
wintercollectie

Dames-, Heren- en
Nachtkleding

deze week
tot

50%
KORTING

uth/ermode
• z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links



Leverpatiënte succesvol getransplanteerd

"Mijn donor is mijn
reddende engel"
De datum 7 november 2001 zal
voor Sharida Ramkalup altijd
speciaal blijven. Op die dag onder-
ging zij een levertransplantatie en
kreeg daarmee een nieuw leven.
Een leven zonder pijn, dodelijke
vermoeidheid en andere ziekte-
verschijnselen die horen bij een
lever die nauwelijks meer functio-
neert. Zij kan haar zoontje weer
zelf naar school brengen en is vast
van plan om haar ervaringen in te
zetten voor donorvoorlichting. "Als
donor kun je iemand een ander het
leven geven. Dat is het mooiste wat
je als mens kunt doen."

Het begon allemaal sinds de geboorte
van haar nu vijfjarige zoon. Sharida
Ramkalup voelde zich vermoeid,
kreeg snel blauwe plekken en haar
bloed stolde slecht. Maar Sharida is
een type van niet zeuren maar door-
gaan. Hoe erg het met haar was had
ze totaal niet door. De schrik was dan
ook groot toen ze in 2000 te horen
kreeg dat zij leed aan een ernstige
leverziekte en zware medicijnen
moest gebruiken. Het bleef bergaf-
waarts met haar gaan. De medicijnen
hielpen niet en in maart 2001 werd
duidelijk dat Sharida een nieuwe
lever nodig had. In het UMC in
Leiden werd onderzocht of zij in aan-
merking kwam voor een transplanta-
tie. Die uitslag was positief. Een
moeilijke periode van wachten op een
geschikte donor brak aan. Sharida:
"De tijd begon te dringen. Het ging
steeds slechter met mij. Ik zag het
soms totaal niet meer zitten. Op zes
november kwam eindelijk het bevr i j -
dende telefoontje. Van pure emotie en

opluchting reageerde ik daarop met
een enorme huilbui. Ik realiseerde me
dat er ook mensen waren die een
dierbare waren verloren. De trans-
plantatie vond de volgende dag plaats.

"Voor de operatie kon ik
niets meer"

Hoewel ik positief was over de afloop,
realiseerde ik me ook dat het mis kon
gaan."

Zonder pijn
Gelukkig ging het allemaal perfect.
De nieuwe lever functioneerde goed
en er waren geen afstotingsverschijn-
selen of complicaties. "Een wonder",
vindt Sharida Ramkalup. "Ik was vrij-
wel meteen zonder pijn en voelde de
energie in mijn lichaam terugkomen.
Natuurli jk heb ik ook veel steun
gehad van m i j n familie. Zonder hen
was m i j n herstel vast niet zo snel
gegaan. Ik mocht al na twee weken
weer naar huis." En nog steeds gaat
het in stijgende lijn met Sharida. De
kwali te i t van haar leven is enorm
vooruitgegaan. "Vóór de transplanta-
tie kon ik eigenlijk niks meer. Nu loop
ik hele s tukken en kan zelf mijn zoon-
tje naar school brengen en hem weer
ophalen. Het lukt me zelfs hem op te
tillen! En het allerbelangrijkste is mis-
schien nog wel dat ik verlost ben van
pijn. Ik voel me echt een ander mens."

Anderen redden
Orgaandonatie is van levensbelang, zo
heeft Sharida aan den lijve ondervon-
den. En die boodschap wil zij ook
naar bui ten toe uitdragen. "Veel men-

"Ik heb weer energie in mijn lichaam '

sen laten zich niet als donor registre-
ren op grond van verkeerde of
gebrekkige informatie. En sommige
Hindoestanen stellen bijvoorbeeld
geen organen beschikbaar omdat zij
geloven dat je je lichaam moet terug-
geven zoals je het gekregen hebt. Ik
stel daar tegenover dat datzelfde
geloof ook zegt dat je iets goeds voor
anderen moet doen. En wat is er nu
mooier dan een deel van jezelf
achterlaten om iemand anders het
leven te geven? Ik wil mij dan ook
actief met donorvoorlichting gaan
bezighouden."

Eigen website
Om te beginnen heeft Sharida alvast
haar eigen website gelanceerd. "Je
vindt daarop mijn persoonlijk verhaal
over wat een transplantatie voor
jezelf, je familie en vrienden

betekent. Ook is er een gastenboek
waarin mensen hun mening kunnen
geven. Ik hoop dat er een levendige
discussie zal ontstaan over donor-
registratie. Daarnaast biedt de site
veel informatie over alles wat met
orgaandonatie te maken heeft. M i j n
bedoeling is om met name onder
Nederlanders van Hindoestaanse
afkomst een bewustwordingsproces
op gang te brengen. Veel allochtone
patiënten moeten nog te lang wachten
op transplantatie door een tekort aan
allochtone donoren. Ik wil eraan bij-
dragen de kennis over donorschap te
verbeteren. Mijn donor was heel erg
jong. Ik beschouw hem als mijn red-
dende engel. Zonder hem/haar was ik
er niet meer geweest. Dat zal ik mijn
leven lang nooit vergeten."

www.chamaksu.com/shariswebsite

Wachtlijsten kunnen korter

Donorregistratie is van levensbelang
In het voorjaar van 1998 kreeg
iedere Nederlander van achttien
jaar en ouder een brief van de
overheid. Hierin werd gevraagd of
men zich al dan niet wilde laten
registreren als orgaan- en/of weef-
seldonor. Hoewel ruim eenderde
van de 12,2 miljoen mensen het
registratieformulier destijds terug-
stuurde, bestaan de wachtlijsten
voor orgaandonaties nog steeds.
Dat moet anders. De Stichting
Donorvoorlichting wil daarom,
samen met het Ministerie voor
VWS, meer aandacht vragen voor
dit probleem.

Wel of niet donor worden: voor de
meeste mensen is dit een lastige
keuze. Nadenken over wat er na je
dood gebeurt, is erg beladen. Het
l i e f s t zou je er helemaal niet bij stil-
staan dat het leven eindig is. Wanneer
je helemaal gezond bent, l i jkt er ook
geen noodzaak te bestaan om veel
aandacht aan dat onderwerp te beste-
den. Maar vele duizenden mensen in
Nederland zijn voor hun geluk, of
zelfs hun leven, afhankelijk van
donoren. Van mensen die toestem-
ming hebben gegeven om organen
en/of weefsels na overlijden te schen-
ken aan patiënten voor wie een
gezonde nier of hart de enige kans is.
Of voor wie een hoornvlies- of huid-
transplantatie een wereld van verschil
maakt.

Donorregister
Tot 1998 droeg iedereen die besloot
na overlijden zijn organen of weef-
sels ter beschikking te stellen, een
codicil bij zich. Deze potentiële
donoren stonden echter nergens gere-
gistreerd. Het gebeurde nogal eens
dat een codicildrager kwam te over-

je lijf, een mooi bouwwerk
wet f es of n c> reien

Voor allerlei doelgroepen wordt er aan \-oorlichtini; gedaan

lijden en het bewuste papiertje niet Verdeling
(op tijd) werd gevonden. Daardoor De introductie van het Donorregister
werden nabestaanden geconfronteerd op l maart 1998 moest aan deze
met een lastig dilemma: wat wilde de onduidelijkheid een einde maken,
overledene? Iedereen van twaalf jaar of ouder kan

nu centraal en eenduidig laten vast-
leggen of hij of z i j wel of juis t geen
donor wil worden. Op het registratie-
formulier staan vier keuzemogelijk-
heden:

1) Ja, mijn weefsels en/of organen
mogen na mijn dood voor trans-
plantatie en/of onderzoeksdoel-
einden worden gebruikt

2) Nee, dat mag niet.
3) Ik laat mijn nabestaanden hier-

over beslissen na m i j n dood.
4) Ik laat een specifiek persoon hier-

over beslissen na mijn dood.

Iets meer dan eenderde (36%) van de
12,2 miljoen mensen die het donor-
registratieformulier ontvingen, stuur-
de het terug. Hiervan koos 55% voor
de eerste optie (ja), 35% voor de
tweede optie (nee), 10% voor optie 3
(nabestaanden) en minder dan 1%
wees een specifiek persoon aan.

Wachtlijsten
Sinds deze grote landeli jke campagne
is het aantal geregistreerden ongeveer
gelijk gebleven. Jaar l i jks kr i jg t ieder-
een die in het voorafgaande jaar acht-
tien is geworden, persoonlijk een
brief met een registratieformulier
thuisgestuurd. Ook hierop reageert
ongeveer eenderde van de aange-
schreven personen. Dat er toch nog
steeds wacht l i j s ten voor donororga-
nen en -weefsels bestaan, komt voor-
al door het feit dat ruim driekwart van
de nabestaanden van niet-geregis-
treerden geen toestemming verleent.
De Stichting Donorvoorlichting
(SDV) vermoedt dat niet-registratie
door veel nabestaanden wordt uitge-
legd als een principiële keuze van de
overledene tegen het donorschap. Dit
hoeft lang niet altijd zo te zijn.

Wat u altijd al heeft
willen vragen

9
Kan iedereen donor zijn ?

Iedereen kan toestemming
geven voor donatie, ongeacht
ge/.undheid en leeftijd.
Iemand van bijvoorbeeld
80 jaar kan nog donor zi jn
van hoornvliezen en huid.
Of iemand ook uiteindelijk
donor wordt hangt af van het
moment, de oor/aak en de
plaats van overlijden. Ook
de lichaamsconditie van de
overleden donor en de kwa-
liteit van de organen en weef-
sels z i jn van belang. Het is
altijd zinvol om toestemming
te geven voor donatie. Ook bij
een bepaalde ziekte. Wellicht
blijven er nog andere weef-
sels en organen over die wel
in aanmerking komen voor
donatie. Voor mensen met een
recente piercing of tattoo is
er een speciale regeling. Ki jk
voor meer informatie op

www.donorvoorlichting.nl

Twijfel
Uit verschillende onderzoeken b l i j k t
namelijk dat het voornemen om zich
te laten registreren vaak blijft hangen
op twijfel over de gang van zaken na
overlijden. Wat gebeurt er dan pre-
cies? In welke gevallen ben ik wel of
ju is t niet geschikt als donor? Is het
niet heel belastend voorde nabestaan-
den? Samen met organisaties als de
Nierstichting Nederland en de
Sticht ing Transplai i ta t icNu. wil de
SDV deze onzekerheden wegnemen
door voorlichting over de noodzaak
van orgaan- en weefseldonatie én
registratie.

Discussie
Nadenken over donatie is en blijft
moeilijk. Het is heel begrijpelijk dat
mensen zich eigenlijk liever niet met
zo'n vraagstuk bezighouden. Kern
van de hele discussie is dat door
donor te worden, andere mensen
enorm kunnen worden geholpen.
Donororganen kunnen zelfs levens
redden.

Maar donor worden kan zelfs voort-
komen uit eigenbelang. Want ieder-
een kan natuurlijk op zo'n wachtlijst
terecht komen... Voor wie wacht op
een geschikt donororgaan of -weef-
sel, is ieder 'ja' van levensbelang.



Zondag 26 januari

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Timpke Borculo,

Haarloseweg 10
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- elke volgende € 15,-

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Contact/es?

Hef cement
tussen

vraag en aanbod!

DELTÏSPANNEVOGEL

ACTIES VAti 21JAÜUAKI T/M l MAAKT

FOXTROT-laminaat compleet

VOUWGORDIJNEN
ROLGORDIJNEN

JALOEZIEËN horizontaal/vertikaal

TAPIJT - GORDIJNEN - VINYL
INBETWEENS - VITRAGE

KARPETTEN
'De/ nieuwe/ coUectle/ k&mt ercww/,

4i.95p.m2
jncl. standaard ondervloer

-10%

-15%

A Heen/ MV ifoowroom/ Hesigelo-:
BANKSTELLEN - KASTEN - TAFELS
en diversen

TAPIJTCOUPONNEN
GORDIJNEN -VITRAGES tot 60% l

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

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

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

OPRUIMING

Kortingen tot

5O%
SIEMERINK

opticien/juwelier
brillen

contactlenzen
barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

DRUKWERK

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

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

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

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v. a. 379euro
Hengelo(Gld) Spalstraat 19
Tel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

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

RUURLOSEWEG 39

In het mooie kastelendorp Vorden gelegen UIT-
GEBOUWDE JAREN 30-WONING met authentieke
kenmerken en fraaie tuin met schuur. Bouwjaar
± 1930;Perceelsopp.565 nV;lnh.400 m'.
Vraagprijs € 299.500,- k.k.

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

RaboMakelaardij
Kijk voor ons totale aanbod van meer dan
150 woningen op www.rabomakelaars.nl

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvocringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40
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KORTINGSBON
€2,50 korting op het inschrijfgeld

t/m 4 weken na verschijning

Levenslang lijnen niet meer nodig!

Beheer

"Slank-klup
p.w.

"

üJ

www. SLANK-KLUP. NL Inschrijfgeld: € 15,- incl. 1e weging

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet.
• Speciale aanvullingen voor heren, tieners en zwangeren.
• Goede begeleiding en een gezellige sfeer.

Ook lid worden, kom dan naar:
VORDEN, Dorpscentrum dinsdag 1 9.00 uur tel. (0575) 55 21 72

WICHMOND, Ludgerusgeb. maandag 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

WARNSVELD, de Eekschuur, donderdag, 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

ZELHEM, Cult. Ctr. de Brink, maandag, 19.00 uur tel. (0314) 36 35 51

HENGELO, Ons Huis, donderdag, 19.00 uur tel. (0314) 36 06 05

RUURLO, Rest. Keizerskroon, donderdag, 18.45 uur tel. (0573) 40 13 42

B.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor tel. (0523) 23 15 71

Nu met nieuw optioneel afslank-ondersteunend
product voor
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School "De Garve"pakt weer eens ouderwets uit!

Bewoners "Wehme" genieten van
muzikale confetti als warme douche

D66 zoekt nieuwe leden in Hengelo, Steenderen en
Zelhem:

D66 ook door na herindeling

Was school "De Garve" een paar
jaar geleden op cultureel ge-
bied regelmatig in het nieuws.
De laatste tijd was het wat
stilletjes. Dit betekende waar-
schijnlijk dat men daar in
Wichmond weer op iets broed-
de.

En inderdaad, zaterdagmiddag
werd het ei gelegd. Er werd weer
eens ouderwets uitgepakt met een
twee uur durende "show", ditmaal
in bejaardencentrum "De Weh-
me" in Vorden.

Met play-backnummers, zang,
dans, veel "moppentrommel"-ge-
roffel, cabaret, trompetgeschal,
country line-dance en van reisjes
langs de Rijn", "vogeltjesdans" tot
"kom van dat dak af' en een feest-
lied voor bewoners en personeel
denderde de feesttrein aan de be-
woners van "De Wehme" voorbij.

Bovendien hadden de leerlingen
op de thuisbasis ook nog eens hun
banketbakkerskunsten botgevierd,
want voor de bewoners bracht

men zelfgemaakte cake, kaassten-
gels en appelflapjes mee.

Een ander hoogtepunt was het
gesprek van de kinderen met de
bejaarden over "hoe het vroeger
was "(oorlog, school, kerk, vrije tijd
en beroep).En zo had dit culturele
programma ook een zinvolle socia-
le kant.

Leerkracht Jan Marij nissen opende
op "De Wehme"de gezellige mid-
dag in het kader van de jaarlijkse
Gelderse DOE-DAG, waarover we
vorige week al schreven.

De dag begon voor de leerlingen
van groep 7/8 al om 10 voor 9. Er
werd contact opgenomen met
jeligdwerkbureau "Lava" in Arn-
hem en door het intoetsen van een
speciale code kwamen ze in een te
lefonische vergadering terecht
met de 9 andere Gelderse groepen.
Men wenste elkaar veelsucces en
vertelde wat er zoal ging gebeuren.

Om 9.15 u. was de vergadering
afgelopen. Tot slot moedigde men

elkaar aan met een "yell" en ver-
trok men spoorslags naar Vorden
om daar de zaal te gaan versieren.
Ook werden alle attributen, van
accordeons tot hobbelpaarden,
meegenomen.

De bewoners van het Vordense te
huis genoten, dat was ze aan te
zien. Vooral tijdens de openings-
act met rolstoelen, rollators en een
'bejaardenstriptease' gevolgd door
de 'Ketchupsong' wist men op (hu-
moristische) waarde te schatten.

Maar ook de kinderen genoten van
het publiek. "Dat moeten jullie
veel vaker doen"en "een middag
om nooit te vergeten "waren de re
acties na afloop. En zo was het ook.

Tot slot was er een feestlied met
polonaise, waarin ook activiteiten-
coördinator Gerda Leusink nog
even in het zonnetje werd gezet.

Van "Lava"ontvingen de kinderen
nog een traktatie in de vorm van
drie vlaaien en voor ieder een sleu-
telhanger.

Vordense schaatser richt zich op 100 kilometer:

Arjan Mombarg
naar Weissensee
Vier jaar geleden zette Arjan
Mombarg zijn beste prestatie
neer op de Open Nederlandse
Kampioenschappen op de Weis-
sensee in Oostenrijk. Een vijfde
plaats, terwijl hij pas de avond
van tevoren was gearriveerd.
Wat zijn kansen dit jaar zijn is
koffiedik kijken. "Maar ik heb
er wel veel vertrouwen in", zegt
hij.

Vordenaar Arjan Mombarg ver-
trekt donderdag naar de Weissen-
see in Oostenrijk. Twee dagen
daarna vinden de Open Neder-
landse Kampioenschappen plaats.
Een wedstrijd over honderd kilo-
meter. "De meeste schaatsers zijn
het afgelopen weekend al naar
Oostenrijk afgereisd om te accli-
matiseren. Je zit daar namelijk wel
op een hoogte van duizend meter.

Toch denk ik dat het niet erg is dat
ik daar pas donderdag aankom.
Zo'n wedstrijd is van meer facto-
ren afhankelijk. Je hoeft maar een
keer te vallen en je kunt al achter-
op raken. En je moet natuurlijk op
het juiste moment vooraan zit-
ten", legt de 30-jarige schaatser
uit.

Zaterdag l februari staat ook nog
de alternatieve Elfstedentocht in
Oostenrijk op het programma.
Vordenaar Arjan Mombarg doet
wel mee-aan deze 200 kilometer
lange tocht maar verwacht hier
niet al te veel van. "De laatste tijd
heb ik gewoon erg weinig aan
duurwerk gedaan. Normaal ge-
sproken zit ik veel op de fiets en
maak ik flink wat kilometers.
Maar daar is het de laatste maan-
den gewoon niet van gekomen. De
tijd ontbrak me. Nee, ik verwacht
veel meer van de honderd dan van
de alternatieve Elfstedentocht."

De afgelopen maand stond het in
de kranten alweer bol van de Elf-
stedenkoorts in Nederland. Met
name bij de eerste vorstperiode
had de KNMI het al heel stiekem
over de mogelijkheden van een
Elfstedentocht in Friesland. Arjan
Mombarg heeft zich de afgelopen
tijd niet gek laten maken. "Dat is
gewoon mediagekte. Het heeft nog
maar amper een paar nachten ge
vroren of ze beginnen daar alweer
over. Zover was het nog lang niet.
Maar ik geef toe dat het wel weer
eens tijd wordt voor een Elfsteden-
tocht."

Kindermiddag
'Kranenburgs
Carnaval'
De Vordense jeugd in de leeftijd
t/m 12 jaar, krijgt zondagmid-
dag 2 maart in de sporthal van
de school de "Kraanvogel" in
het buurtschap Kranenburg
een speciale kindermiddag aan-
geboden.

De organisatie is in handen van
"Kranenburgs Carnaval". Er is die
middag onder meer een optreden
van een clown die de jeugd met
zijn malle fratsen een poos zal
bezig houden. Uiteraard ontbreken
de hapje en drankjes niet en wat
het meest opvallend is, de toegang
is gratis !

Dus moet deze middag toch op de
één of andere manier gefinancierd
worden. Daarvoor heeft "Kranen-
burgs Carnaval" een verloting op
touw gezet om met die opbrengst
de jeugdmiddag te kunnen bekos-
tigen. De 1100 loten zullen door
een groot aantal vrijwilligers op
twee zaterdagen huis-aan-huis
worden verkocht. Zaterdag 25 ja-
nuari worden de buurtschappen
bezocht. Een week later, zaterdag
l februari wordt getracht om de
loten in het dorp Vorden, huis-aan-
huis aan de man te brengen. De
hoofdprijs is een reischeque ter
waarde van 250 euro.

De fracties van D66 in Vorden
en Hummelo & Keppel zijn ab-
soluut niet van plan om na de
gemeentelijke herindeling te
stoppen. Er wordt op dit mo-
ment dan ook naarstig gezocht
naar nieuwe leden in Hengelo,
Steenderen en Zelhem. De nieu-
we fractie moet volgens de par-
tij zo breed mogelijk gedragen
worden.

Volgens Anneke Hacquebard van
D66 in Hummelo & Keppel heeft
D66 nog een achterstand in te ha-
len op het CDA, de PvdA en WD.
"Zij nebben in tegenstelling tot
ons in alle vijf gemeenten al een
fractie. Wij alleen maar in Vorden
en Hummelo & Keppel. We moe-
ten dan ook zo snel mogelijk de
boer op", zegt ze.
"Mattie Bakker van D66 in Vorden
is het daar helemaal mee eens.
"We moeten ook die andere ge-
meenten erbij betrekken. Alleen
op die manier kom je tot een even-
wichtige verdeling en kun je de be
langen van de totale gemeente be
hartigen", aldus Bakker. Belangrij-
ke voorwaarde daarvoor is dus dat
er zich de komende maanden ook
nieuwe leden uit Hengelo, Steen-
deren en Zelhem bij D66 aanslui-
ten.

WEBSITE
De fracties van D66 uit Vorden en
Hummelo & Keppel hebben al di-
verse keren met elkaar om de tafel
gezeten. Het eerste concrete resul-
taat is de website www.d66bronck-
horst.nl die sinds zaterdag 11 janu-
ari online is. "Via deze site houden
we de mensen op de hoogte waar
we mee bezig zijn", zegt Hac-
quebard.
Óp basis van de vorige gemeente
raadsverkiezingen verwacht het
tweetal dat D66 in de nieuw te vor-

men gemeente zeker een tot twee
van de in totaal 25 zetels zal krij-
gen. "Op dit moment zijn alle
ogen natuurlijk gericht op de
Tweede Kamerverkiezingen. Maar
in de praktijk zie je toch dat de
mensen bij de gemeenteraadsver-
kiezingen anders stemmen omdat
er dan andere-belangen spelen.
Het is met name afwachten waar
de stemmen van Groen Links en
de SP naar toe gaan", aldus Hac-
quebard en Bakker.

INFORMATIEAVOND
Voor de nieuwe fractie is er nog
veel werk aan winkel. "Het allerbe
langrijkste is dat er zich nu eerst
leden aanmelden uit andere ge-
meenten. Vervolgens zullen we dit
voorjaar een avond organiseren
waar we met onze achterban wil-
len praten. Dus niet alleen met de
leden uit Vorden en Hummelo &
Keppel, maar ook uit de overige
drie gemeenten. Waarschijnlijk
doen we dat in Hengelo. Dat is wel
zo centraal", zegt Anneke Hac-
quebard.

Naar aanleiding van deze avond
komen de democraten met een
ontwerpprogramma voor de ko-
mende gemeenteraadsverkiezin-
gen. "Eigenlijk hebben we hele-
maal niet zo heel veel tijd meer.
Als alles volgens schema verloopt
is de herindeling per l januari
2004 een feit. De gemeenteraads-
verkiezingen zijn dan meestal in
november. Dus we moeten er de
komende maanden hard tegen-
aan", aldus Mattie Bakker.
Inwoners uit Hengelo, Steenderen
en Zelhem die een actieve rol bin-
nen de nieuwe fractie van D66 wil-
len spelen, kunnen contact opne-
men met Anneke Hacquebard
(0314) 38 26 48 of Mattie Bakker
(0575)526991.

Open Huis Stedelijk
Daltoncollege Zutphen
Het Stedelijk Daltoncollege in
Zutphen zet zaterdag 25 janu-
ari haar deuren open voor alle
leerlingen van groep 8 en hun
ouders. In het gebouw aan de
Isendoornstraat, het gebouw
waar leerlingen hun brugperio-
de doorbrengen, is die dag de
school in bedrijf.

Bezoekers maken dan kennis met
de onderwijsmogelijkheden op
het Lyceum en het VMBO. Alle vak-
ken presenteren zich die dag,
waarvan sommige op zeer ludieke
wijze. Tevens krijgen bezoekers te
zien wat daltononderwijs is en hoe

dat werkt in de praktijk. Tijdens
het Open Huis is er gelegenheid
mee te doen met een aantal lessen
en laat de musicalgroep iedereen
vast voorproeven van de musical
die in april in première gaat. Apar-
te algemene informatierondes
zijn er voor ouders en leerlingen
over het Lyceum.VMBO en LWOO.

Wie er op 25 januari niet bij kan
zijn, is welkom op de informatie
avond op woensdag 5 februari
over het VMBO en op donderdag 6
februari over het Lyceum. Beide
avonden zijn in het gebouw Isen-
doornstraat.

Buitenaardse boodschappers
op sterrenwacht Phoenix
Op zaterdagavond 25 januari
zal Dr. L. Lindner op de pu-
bliekssterrenwacht Phoenix te
Lochem een lezing houden met
de titel: Meteorieten uit de diep-
vries van Antarctica.

Meteorieten, of stukjes gruis uit de
ruimte, worden gezien als bood-
schappers die ons een beeld kun-
nen geven over ontstaan en evolu-
tie van ons zonnestelsel.
Sinds 1969 worden in concentra-
tiegebieden op Antarctica, zeer
grote aantallen - waaronder bij-
zondere én heel oude - meteorie-
ten gevonden.
In Nederland, aan de Universiteit
Utrecht is dateringsonderzoek ver-
richt. Metingen van veranderin-
gen die zijn opgetreden tijdens het

verblijf in de ruimte maken het
mogelijk iets te zeggen over de
voorgeschiedenis van de brokstuk-
ken als kosmisch reiziger. Daar-
naast kan iets gezegd worden over
hun "aardse leeftijd".
Tijdens de lezing zullen oa. fraaie
filmbeelden te zien van een zoek-
expeditie op Antarctica .
Aan de hand van daar gevonden
materiaal zal uit de doeken wor-
den gedaan welke soorten meteo-
rieten er bestaan hoe ze zijn sa-
mengesteld en wat ze onder-
scheidt van aards materiaal.

Wie dus oog in oog wil staan met
een ruimte reiziger doet er goed
aan zaterdag 25 januari een be-
zoek te brengen aan publieksster-
renwacht Phoenix.



Winterse voedertips voor tuinvogels
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

De dierenspeciaalzaak...
het woord zegt het al!

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 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-
voedèrhuisje. 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 voerpiateau, want er zijn
ook vogelsoorten die liever
geen dak boven het hoofd heb-
ben. Dierenspeciaalzaken heb-
ben een uitgebreid assortiment
in vogelhuisjes, van gewone,
heel betaalbare 'basishuisjes'
die opgehangen kunnen wor-
den, tot zeer luxe ogende
modellen, zeg maar 'vijfster-
ren restaura nts-voor-vog el s'.
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 vriesperioden 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

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.

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

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 voedsel 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 Universeelvoer en rozijntjes
c Brood

Antwoorden:!c 2b 3c 4a Sb



V O R D E L

Polyethermatras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
n zijde een wollen afdeklaag.

5 jaar garantie.

80/190
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200
180/200

van 127,65
van 135,80
van 144,90
van 154,00
van 217,60
van 253,90
van 290,00

voor 99.-
voor 109.-
voor 119.-
voor 129.-
voor 179.-
voor 199.-
voor 229.-

Pocketveringmatras
5 zone matras met dubbeldoeks stretch-
hoes wol en rits aan 4 zijden. Verkrijgbaar
in 3 hardheden. 20 cm dik.

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van 385,90
van 417,40
van 458,30
van 635,50
van 712,70

voor
voor
voor
voor
voor

299.-
319.-
129.-
489.-
559.-

Deze matras is leverbaar in alle maten.

Zeer luxe matras met 7 zones latex,
paardenhaar en 500g p/m2 wol. 23 cm dik.
90/200 NU 579.-
Deze matras is ook leverbaar in andere
maten.

Schuimrubbermatras
Latex met 5 comfortzones met strechhoes
en rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in soft,
medium en firm. 16 cm.

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van 362,90
van 406,50
van 452,00
van 679,10
van 770,00

voor
voor
voor
voor
voor

299.
319.
365.
499.
590.

Deze matras is leverbaar in alle maten.

Binnenveringmatras
luxe uitgevoerde binnenvering zorgt voor
een goede drukverdeling.
90/200 NU 249.-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Ons gehele assortiment bestaat uit
50 verschillende matrassen.

Leverbaar in alle maten.

LIFE-TIME
Life-time compact programma,
hoogslapers bedden en stapel-
bedden en allerlei accessoires.

Uitgevoerd in massief grenen
en perfect afgewerkt.

Basisbed 90/200
Halfhoogslaper 90/200
Hoogslaper 90/20

v.a. 209.
v.a. 369.
v.a. 549.

OPRUIMING

In de maat 80/200
Pullman Venus (pocketvering) van 565.-
Vi-spring Regal supreme (pocketvering) (stevig) van 1948.-

In de maat 90/200
Zevenslaper (natuurrubber) van 920.-
Zevensiaper Savoy (pocketvering) van 953.-
Zevenslaper Oxford (pocketvering) van 1390.-
Zevenslaper Belhamel (binnenvering) van 450.-
Auping Adagio (pocketvering) van 690.-
Auping Adagio (latex) van 805.-
Pullman Jupiter (pocketvering) van 750.-
Anker Magnitude (pocketvering) van 985.-
Lattoflex Winx (koudschuim) van 429.-
Norma Magnifique (pocketvering) van 559.-
Norma Basic Air (compispring) van 275.-

NU 479,
NU 995.

Auronde 1000

Auping Auronde 1000
bedomranding 160/200 met:
2 dwarsgespannen spiralen en
2 luxe pocketvering matrassen.

NU 1449,
met verstelbare bodems

NU 1595

JNNENKASTEN
JBeuken met blauwe vouwdeurkast (4 deurs+console) 250x230x60 cm 1722.- NU 895.
iBeuken met matglas schuifdeurkast (2 deurs) 200x210x60 cm 1330.- NU 895.
JElzenhouten draaideurkast (4 deurs) 200x220x63 cm 2316.-
!ln Auping kastanje tint draaideurkast (4 deurs) 200x220x60 cm 2415.-
• Moderne kast met spiegeltjes (4 deurs) 200x220x60 cm 3283.-

De bovengenoemde prijzen zijn inclusief bezorging en montage.

NU 1395.
NU 1795.
NU 1995.

BOXSPRINGS
Zevenslaper Syntax (aluminium) 180/200
2 boxsprings 90/200 incl. hoofd -en voetbord en 2 pocketveringmatrassen (20 cm).
Van 4110- NU 1995.
evt. zonder matrassen 1495.-

Boxspringcombinatie van Norma 180/200
Camel kleurige stof incl. hoofd -en voetborden en 2 kwalitatief hoogwaardige pocketve-
ringmatrassen (5 zones, 500g p/m2 wol, rondom rits, latex afdeklaag , dubbeldoeks-
stretchhoes en 3 hardheden).
Van 2880.- NU 1795.

Zevenslaper Parodox 180/200 (zwarte stof+metaalstaafjes) van 3197. NU 1995.
Anker Royalcurve 180/200 (incl. sprei in luxe stof) van 3043.- NU 1795.'
Anker Dover met Bedbank (kersen poten+rol ecru kleurige stof) van 4430.- NU 2995.'

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

Natuurlijk a/s hef om slopen goot!

SENIOREN LEDIKANT
MDF ledikant 90/200
Afgewerkt in blank of donker eiken
of elzen structuur. Alle onderdelen
mooi afgerond. Incl. lattenbodem,
matras en nachtkastje.
Compleet van 729.-

voor 599.-

BESPAREiNDE

Vouwbed
Met wielen. Inci. matras 90/200
van 172,20

NU 159.-

Degenlijk houten vouwbed 80/200
met massief beuken omrandingen en
verende beuken latten, voorzien van
4 zwenkvielen en automatisch uitklap-
bare poten. Incl. polyether matras.

NU 299.-

Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
Compleet met 2 polyether matrassen
SG 40, 5 jaar garantie.
80/190 van 633,70 VOOf 549.-

90/200 van 701,80 VOOr 599.-

BEDBANK
Modern strakke bedbank met gebogen
armleuningen.
Zilvergrijs frame met matras in zwart
stof. 120/200. Superhandig.

NU slechts 349.-

Een mooi afgewerkt stalen ledikant
in de maat 160/200.

van 619.- NU 499.-
excl. bodems en matrassen
Nachtkasten 149.- per stuk.
180/200 met een meerprijs ook
mogelijk.

zet -en drukfouten onder voorbehoud.

gebied

PARKEREN VOOR DE
DEUR IS MOGELIJK.

openingstijden
ma. 13:30-18:00, di. t/m do. 9:30-18:00,

vr. 9:30-21:00, zat. 9:00-17:00
zon. gesloten
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