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Knap werk Skeelercomité:

Nederlandse kampioenschappen in Vorden!
G e m e e n t e V o r d e n

Arjan Mombarg tijdens NKin Vorden ook aan kop?

De stemming was bedrukt bij
het skeelercomité in Vorden. Op
de dag van onze afspraak in het
kantoor van Free Wheel was
juist een telefoontje binnen-
gekomen met de mededeling
dat één van de comitéleden een
ernstig ongeval was overkomen.

Dus absoluut geen 'Hosanna- stem-
ming' ten teken dat Vorden de
organisatie van het Nederlands
kampioenschap skeeleren is toebe-
deeld. Het werd een 'ingetogen'
gesprek. 'Je begrijpt dat we mo-
menteel met de gedachten elders
zijn', zo sprak Martin Pater na-
mens het skeelercomité dat verder
bestaat uit Arjan Mombarg, Derk
Besselink, Jan Woltering, Jan
Visschers, Willem Hamer en Jan
Abbink. Lizzy Bakker loopt mo-
menteel stage bij Free Wheel en is
als zodanig voor dit evenement
ook aan het comité toegevoegd.

Het mag toch wel als verrassend
worden genoemd dat het Neder-
lands kampioenschap skeeleren,
dat zaterdag 5 juni op het in-
dustrieterrein Werkveld wordt ge-
houden, aan Vorden is gegund.
De afgelopen jaren werden hier
twee wedstrijden voor de 'World
on Wheels', competitie gehouden
met in 2002 de Belg LUC Bartholo-
meeussen en in 2003 de Fransman
Cedric Michaud als winnaar. Het
lag aanvankelijk in de bedoeling
dat er ook in 2004 een dergelijke
wedstrijd in Vorden zou plaats vin-
den. Het skeelercomité Vorden trok
in de zomer van 2003 de stoute
schoenen aan en diende doodleuk
bij de Nederlandse Skatebond een
verzoek in om hier de Nederlandse
kampioenschappen te mogen orga-
niseren. En met succes zo blijkt!
Willem Hamer weet wel waarom.
Zegt hij: "We hebben dit zonder
meer te danken aan de perfecte or-
ganisatie in de afgelopen twee jaren.
Beide wedstrijden zijn prima ver-
lopen. De rijders waren enthousiast,
dat alles heeft denk ik bij de bond
een goede indruk achter gelaten".

PAKKET VAN EISEN
Menigeen zal zich trouwens de
wedstrijd van vorig jaar nog wel
voor de geest kunnen halen.
Met name door toedoen van Arjan
Mombarg kwam hier niet alleen de
Nederlandse skeelertop aan de
start, zoals bijvoorbeeld vijfvoudig
nationaal kampioen Arjan Smit,
Erik Hulzebosch, Roei van Hest,
Arjan Mombarg zelf maar ook de
Belgische en Franse top. Ook waren
internationaal bekende schaats-
cracks van de partij zoals Gianni
Romme, Mark Tuitert, Gretha Smit,
Jenita Smit- Hulzebosch e.d.
"Ach, zo wuift Arjan Mombarg de
complimenten weg, ik ken er na-
tuurlijk wel een paar"!! Ook de
contacten die Free Wheel met de
nationale bond heeft opgebouwd
mogen niet onvermeld blijven.
Wil men als plaatselijk comité een
Nederlands kampioenschap orga-
niseren dan moet men wel voldoen
aan een pakket eisen die door de
bond op tafel wordt gelegd. Neem
bijvoorbeeld het circuit. Die moet
officieel een lengte hebben van 2
kilometer.

Het circuit in Vorden heeft een
lengte van 1100 meter. Voor de ko-
mende titelstrijd is het traject 1550
meter, een afstand waar de skeeler-
bond mee akkoord is gegaan. Het
parcours mag geen "rechtse" boch-
ten bevatten. Ook daaraan is vol-
daan. De breedte moet zodanig zijn
dat de motor van de televisie naast
de groep kan rijden ('s avonds wor-
den er namelijk in het sportjour-
naal van de NOS samenvattingen
van de wedstrijden vertoond).
In tegenstelling tot voorgaande
wedstrijden vindt de finish dit jaar
op de Netwerkweg plaats. Het
skeelercomité is bijzonder ver-
heugd over de medewerking van
de gemeente Vorden.
Niet alleen wat betreft het verlenen
van de benodigde vergunningen,
maar bovendien verheugd over het
feit dat de gemeente Vorden heeft
toegezegd dat een stuk van de
Netwerkweg nog voor 30 april

aanstaande geasfalteerd zal worden.
Het allerbelangrijkste is natuurlijk:
het geld! Het skeelercomité werkt
met een budget van 15.000 euro.

CHIPS IN DE SKEELERS
Hiervan dient een flink bedrag aan
de "Skeelerbond Nederland" (SBN)
te worden afgedragen.
Martin Pater hierover: "De bond
heeft zelf een boel kosten, zij zorgt
namelijk voor de jurering en de
daaraan verbonden kosten, het uit-
delen van startnummers, het verze-
keren van de deelnemers. De skee-
lers van de deelnemers worden van
chips voorzien, voor onder meer de
tijdregistratie e.d. Ook dat betaalt
de bond. Alle overige kosten zijn
voor rekening van de organisatie",
zo zegt hij.
Het skeelercomité gaat er vanuit
dat straks de benodigde 15.000 eu-
ro op tafel kan worden gelegd.
Derk Besselink en Jan Woltering,
die vorig jaar tijdens de NK in
Naaldwijk in de 'organisatie-keu-
ken' hebben gekeken, hebben in-
middels een 40 tal plaatselijke
ondernemers bereid gevonden
het kampioenschap te sponsoren.
Bovendien zijn ze momenteel nog
met een aantal in onderhande-
ling.

Ook Arjan Mombarg heeft vanwe-
ge zijn relaties enkele belangrijke
sponsors over de streep getrokken.
Skodadealer Gerbert Vruggink uit
Halle is de hoofdsponsor. Free
Wheel en Nefit zijn de co- sponso-
ren, terwijl de overige sponsors
zijn onderverdeeld in ster- en sub-
sponsors. Klein of groot, wij zijn
dankbaar voor iedere vorm van
sponsoring, zo is het motto van
het skeelercomité. Eind mei ver-
schijnt er een skeelerkrant met
allerhand informatie over de kam-
pioenschappen op zaterdag 5 juni.
Inmiddels is ook contact opge-
nomen met 'Danko-Reclame en
Marketing' uit Zutphen die bezig
is om het comité nog enkele leuke
ideeën aan de hand te doen.
Er zal een fotowedstrijd worden
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georganiseerd ('wie maakte die
bewuste zaterdag de origineelste
foto'). Er komt een etalagewed-
strijd, waarbij de deelnemende
winkeliers één of ander skeeler-
attribuut in de etalage hebben
liggen die door het publiek moeten
worden 'geraden'.

VRIJWILLIGERS
Het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme wil een speciaal arrange-
ment samenstellen waarin de NK
wordt opgenomen. Free Wheel
zelf organieert altijd op Tweede
Pinkerdag (dit jaar op 31 mei) de
'Vordense kastelenroute voor
skeeleraars'.
Dit keer een gebeurtenis in het
kader van het Nederlands kam-
pioenschap skeeleren dat dus in
dezelfde week plaats vindt.
Zo buigt het skeelercomité zich
over nog een aantal activiteiten.
Op de wedstrijddag heeft de or-
ganisatie circa 60-70 vrijwilligers
nodig. De organisatie is dankbaar
voor de hulp van de VRTC 'De Acht-
kastelenrijders' en de plaatselijke
EHBO.
Er komen in z'n totaliteit meer
dan 500 skeeleraars aan de start,
verdeeld in tien categorieën te
weten: Kadetten meisjes, Kadetten
Jongens, Junioren Meisjes, Junioren
jongens. De C- rijders, veteranen,
de dames l en 2, de B- rijders en
de A- rijders. De meeste aandacht
zal ongetwijfeld uitgaan naar de A-
rijders met als torenhoge favoriet
Arjan Smit.
Ook onze plaatsgenoot Arjan
Mombarg mag tot de favorieten
gerekend worden. De afgelopen
jaren was Arjan tijdens het Neder-
lands kampioenschap altijd in de
voorste gelederen te vinden. In

ruit
repareren?
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Contact niet
ontvangen?
Klachtenlijn

voor bezorging
(0571) 27 40 58

2001 werd hij vijfde, in 2002 vierde
en vorig jaar haalde hij met de
derde plaats zelfs het podium. Arjan
Mombarg: " Als je dit rijtje bekijkt,
dan zou je haast zeggen, dit jaar
voor het eigen thuispubliek nog
een plaats opschuiven. Zou mooi
zijn. Ik zou zelf natuurlijk dol-
graag in Vorden willen winnen,
maar niet ten koste van alles. We
hebben ook met het ploegbelang
(Nefit) te maken, we zien wel".
Martin Pater tot slot: "We zijn blij
en trots dat we in Vorden en om-
streken voor het derde achtereen-
volgende jaar topsport op skeeler-
gebied kunnen bieden. Wij hopen
dat we een dergelijk evenement
nog een vijftal jaren kunnen blijven
organiseren. Het skeelercomité
Vorden doet haar uiterste best dit
waar te maken", zo zegt hij.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 5 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag m.m.v. Cantorij.
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. J. Kool.
Woensdag 10 maart 19.30 uur ds. Westerneng. Biddag in Geref. Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. A. Hagoort. HA met kinderen.
Woensdag W maart 19.30 uur ds. T. Hoekstra (Arnhem). Biddag ('Wer-
ken met Bezieling').

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. T. Zuidema (Harderwijk);
19.00 uur ds. S. de Jong (Eibergen).
Woensdag W maart 19.30 uur ds. Westerneng. Biddag.

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 maart 10.00 uur past. F. Hogenelst H. Eucharistie mjn.v. 30+ koor.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 6 maart 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 7 maart 10.00 uur uur Eucharistieviering, herenkoor.
Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.
Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom met zo maar
naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak
gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de
huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts'
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
6-7maarr R.C. Boersma, Vorden, telefoon (0575) 5519 08
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00
uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
ThuiszorgwinkelOoyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
'Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spjeekiuu mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt tv n afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0544) 48 23 23.
Porsonenalarmering 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.
553405.
Open 'l'afel 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.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB/vjO.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost. tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-

€2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schr i f te l i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel grat is
herplaatst.

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

• Te huur: zit-slaapkamer
met gez. gebruik van badka-
mer en volledig pension. Voor
korte en lange termijn. Tel.
(0573) 45 37 60.

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

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

• Het Aida strijkkwartet speelt
op zondagmiddag 7 maart
van 15.00-17.00 uur werken
van Mozart en Schubert in de
Orangerie, Vordenseweg 2 te
Ruurlo. Kaartjes a € 15,50 incl.
1 cons. vanaf 14.00 uur aan de
zaal. Leden KunstKring €1,-
korting. Tegelijkertijd voor kin-
deren van 6 t/m 10 jaar „De
geheimen van het bos", o.l.v.
IVN-gidsen. Reserv.: mevr. De
Leeuw, (0573) 45 38 30.

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575) 46 1.6 70 of 46
3743.

• U bent gestopt met roken?
Met Herbalife kunt u de kilo's
en de drang naar een sigaret
beheersen! Nieske 06 543266
69.

• Volle Maan brengt je in con-
tact met je intuïtie en innerlijke
kracht. Beleef het mee! Maan-
delijks vanaf 7 mrt. Warnsveld.
Marjan de Gans, spir. energ.
ther. tel. (0573) 44 11 38.

• Aloe vera deodorant zon-
der aluminiumzouten. Jannie
Nijkamp Warnsveld (0575) 52
13 16 of 55 36 32. Tevens ver-
kooppunten gevraagd.

• Frankrijk. Te huur in natuur-
gebied Morvan (Bourgogne),
prachtig gelegen vakantie-
huis/uitzicht over vallei. Na-
tuur, rust, ideaal wandelge-
bied. 2 a 3 pers. Vanaf €350,-
p.w. G. Veldhuis. Tel. 0033 3
86786463 (Nederlands).

• IVN Vroege Vogelcursus
start op 27 maart. Er zijn 3 excur-
sies in de omgeving. Hinke de
Klerck, tel. (0575) 46 73 04. Zie
artikel.

• Te huur in Zuid-Frankrijk:
vakantiehuis voor 3 a 4 perso-
nen voor- en naseizoen nog vrij.
Prachtige omgeving, rustig en
sfeervol. Tel. (0033) 56 39 46
892 (Ned. gesproken) of (0575)
441974.

• Computerles aan huis. Voor
agrariërs en senioren. Op uw ei-
gen computer. Uitleg (ook) in
dialect. Tel. 06 10241517.

Hout
versnipperen?

Bel dan
Edwin Bretveld

Na 16.30 uur:
tel. 0651923274
of na 17.30 uur:
(0573)49 1234.

• ZWERFVUILDAG. Inwoners
van Vorden, Kranenburg, Wich-
mond en Vierakker helpt u mee
de rommel langs de weg oprui-
men op zaterdagmorgen 20
maart? U kunt zich opgeven bij
Jan Rietman voor Wichmond-
Vierakker, tel. 4419 99 en bij Ria
van Vleuten voor Vorden en
Kranenburg, tel. 55 33 57.

• Internationale Vrouwendag.
Vrouwen uit de gemeente Vor-
den: kom kijken en meedoen
naar wat vrouwen doen in hun
vrije tijd. Maandag 8 maart
15.00-21.00 uur Dorpscentrum.

• Woensdag 10 maart 20.00-
21.00 uur stickers afhalen voor
kleding en speelgoedbeurs bij
peuterzaal Ot & Sien, Het Jeb-
bink 13a te Vorden. Inleveren
kleding/speelgoed woensdag
24 maart 20.00-21.00 uur.

• Gevraagd in Vierakker: hulp
in de huishouding 1 ochtend
per week. Tel. (0575) 57 33 33.

• De Kledingbeurs voor vol-
wassenen is op vrijdagavond
12 maart van 18.30-21.30 uur
en op zaterdagochtend 13
maart van 09.00-12.00 uur in
de Spil in Warnsveld. Nieuw is
dat er ook tassen mogen wor-
den ingeleverd. Verkoopnum-
mers a €1,- zijn verkrijgbaar
op maandag 8 maart van
09.00-10.30 uur en van 19.00-
20.00 uur. Inleveren van de
kleding kan op donderdag 11
maart van 20.00-21.00 uur en
op vrijdag 12 maart van 09.00-
10.30 uur. Voor meer informa-
tie zie het persbericht elders in
deze krant. Of u kunt bellen
naar: 57 02 60/52 57 33/53 00
08.

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

• Te koop: caravan Hobby 420,
bouwjaar 1990, met voortent.
Tel. (0575) 52 09 57.

• Ik zoek per 1 april wat werk,
maar dan op maandagmorgen
in de huishouding. Bellen na
17.00 uur 55 29 86.

• Internationale Vrouwendag.
Vrouwen uit de gemeente Vor-
den: kom kijken en meedoen
naar wat vrouwen doen in hun
vrije tijd. Maandag 8 maart
15.00-21.00 uur Dorpscentrum.

• 10 maart Boekenweek. Film
„Etré et avoir" in de bibliotheek.
Aanvang 20.00 uur. Toegangs-
prijs € 3,-.

• Voor elke gelegenheid vindt
u bij ons een bijzonder kaartje.
Veel keus bij Wereldwinkel
Vorden!

• Verhuisd van Hoetinkhof
72, 7251 WG Vorden naar:
Wildenborchseweg 1, 7251
KB Vorden. Wilma ten Brinke
Wilco en Patrick.

• Wie heeft voor echtpaar met
4 kleine (show)rashonden een
passende woonruimte? Of
iets ter voorkoming van kra-
ken? p.a. Oude Borculoseweg
12, 7231 PRWarken of post-
bus 139, 7200 AC Zutphen.
Mobiel 06 48569512.

• Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kiedinginzameling zater-
dag 13 maart van 10.00 tot
12.00 uur Christus Koningkerk
te Vorden en H. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg.

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs!

Bij de Echte Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 6 maart.

SLANK - FIT en GEZOND?

Wilt u:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Panklaar dus makkelijk...

esneden
500 gram

Haal de wintersport in huis...

ijspretsalade
200 gram €

Heerlijke frisse appel... ELSTAR kilo€

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Let i n k
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DENKT U AAN UW STAMPPOT-STEMPELKAART?
KUNT U AL GRATIS STAMPPOT UITKIEZEN?

Het voorjaar komt eraan,
wij zetten de bloemetjes buiten.

Tel.(0573)471653

Vlaai van de week:

Kersenvlaai
6-8 personen € O «

Donderdag = brooddag:

3 fijn volkoren € 4.00
Weekendknallers:

Ananas-kokosvlaaitje
per stuk € 1 .00

Humpkeskoek6homPjes€ 4.00
ouderwets lekkere koek met noten en rozijnen.

Wee&endmenu

fKewzeuit:
Vwpotje, £amö*ac/i af,

Swtfat
€ 17, 5C

7245 UK &v«n Set. C573-4C1210

Dagmenu's
3 t/m 5 maart 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 3 maart
runderbouillon met vermicelli / boerenkool met spekjes, worst/
rookworst en jus.

Donderdag 4 maart
Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappels, groente /
griesmeelpudding.

Vrijdag 5 maart
tomatensoep / gebakken mosselen met saus tartaar en aardappels
en salade.

Maandag 8 maart gesloten.
Dinsdag 9 maart gesloten.

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

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

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

Wendie en Thomas
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l Na een reis van twee weken zijn we op 19 februari
thuisgekomen met een dochter

Yulin Xu
op 6 mei 2000 geboren te Chang De, provincie Hu-
nan, China.
Yulin is aan ons toevertrouwd op 8 februari 2004.

Roy en Paula Nijhuis-Biekart

| Het Hoge 42

'V' ' r

| Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van $
$ onze zoon

Thijs
Cornelis van Voskuilen

ib geboren op 22 februari 2004 om 12.00 uur.
weegt 4080 gram en is 57 cm lang.

IStephan en Liesbeth van Voskuilen-Dekker |

• Hij is
l HU
I

Biesterveld 22
7251 VS Vorden'Ü'

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zwager en oom

Evert Jan Hukker
weduwnaar van Aaltjen Eggink

op de leeftijd van 84 jaar.

A. Eggink-Wesselink
R. Eggink-Oortgiesen
E.G. Eggink-Bulten
neven en nichten

Vorden, 26 februari 2004

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

Financieringen -IL T/^yT"V T^VT^
Hypotheken Ml \U ) L|
Assurantiën l 1 \J l VL/ Lj

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Tennissen?
Proef lidmaatschap
voor jeugd en senioren.

Jeugd
Vordens Tennis Park biedt nu een
proef lidmaatschap aap:
Voor € 7,50 kun je van 1 maart
t/m 10 april vrij tennissen,
bovendien krijg je 3 proeflessen.

Voor een racket wordt gezorgd.

Senioren
gratis 1 maart t/m 10 april
(excl. lessen en rackets).

G e e f je o
Informatie en opgave
Anouk Peters, tel. 55 28 04
Carmen Bruins, tel. 55 33 65

Vordens Tennis Park
Overweg 20

ZONDAG 21 MAART

OPEN DAG

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

Zondag 7 maart

5 gangenbuffet
met keus uit ongeveer
40 gerechten
inclusief 1 consumptie € •

Voor reserveringen: tel. (0575) 43 13 36
227.5

3 gangen keuzemenu
inclusief 2 consumpties.
U kunt zelf uw menu samen- i% ACfl
stellen uit meer dan 30 voor-/^ XüU
hoofd-Aiagerechten € £• £• •

Voor reserveringen: tel. (0575) 43 13 36.

RESTAURANT

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel. (0575)43 1336
E-mail: info@heteethuus.nl

Op maandag 8 maart is het

„Internationale
Vrouwendag"
De Vordense Vrouwenraad organiseert een

Inloopmiddag-
avond

van 15.00 - 21.00 uur in het Dorpscentrum.

Je kunt je nog steeds opgeven om te laten zien
wat jij doet in je vrije tijd.

Inlichtingen tel. (0575) 55 16 88.

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse cupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor aller-
lei klachten, van lichamelijke en psychische
aard. En voor het verbeteren van de
algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (0575) 55 65 00
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

Lekker betaalbaar ty

Blankewttlof
heel kilo ................

Harde spruiten
kilo ...............................
Handappek Jonagold
2kilo ..................
Hand- en perssinaasa
VOL SAP 20 voor .........

ie\ö»9

ppels

„ten & frult

Tevens uw „aatsiB

o

Ie koopt 't lekkerst bij



Zwerfvuildag gemeente Vorden

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

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

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

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

OP DE WEBSITE

Surf eens over www.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoor-
beeld over de kap- of milieu-
vergunning, verenigingen en
instanties in Vorden of over
welke zaken burgemeester
en wethouders tijdens de
laatste b&w-vergadering
beslissingen hebben
genomen.

Aanmelden kan nu!
Zaterdagmorgen 20 maart a.s.
organiseert de werkgroep Zwerf-
vuildag Vorden traditiegetrouw
weer de inzamelactie van zwerf-
vuil. De hele ochtend trekken
meer dan 100 vrijwilligers ver-
deeld over een aantal groepen de
gemeente in om het Vordense
buitengebied op te ruimen. Alleen
de bermen, sloten en direct aan-
sluitende stroken langs openbare
wegen worden opgeruimd. Na
afloop krijgen alle deelnemers op
de gemeentewerf aan de Enkweg
een welverdiende boerenkool-
maaltijd aangeboden door de
gemeente. De dag wordt om
ongeveer 12.30 uur afgesloten
door wethouder Wichers.

Hoewel het aantal kilo zwerfvuil
dat jaarlijks werd opgeruimd af-
nam, is afgelopen jaar het opge-
haalde aantal kilo weer toegeno-
men. De werkgroep Zwerfvuildag
Vorden kan dan ook dit jaar nog
meer vrijwilligers gebruiken.

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

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

E N B A R E
K E N D M A K I N G E N

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau
milieu, en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden, liggen met ingang van 5 maart tot en met 2 april
2004 ter inzage meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer van:
Mats & Ko, Industrieweg 5, 7251JT Vorden voor het oprichten van
een inrichting voor autoschadeherstel, volgens het Besluit
inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend Industrieweg 5 te Vorden.
Frank Sessink Bestrating & Kwekerij, Hamsveldseweg 6, 7251 LR
Vorden voor het oprichten van een inrichting voor de aanleg en
verkoop van straatwerk en tevens het op kleine schaal kweken en
verkopen van coniferen, volgens het Besluit opslag en
transportbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Hamsveldseweg 6 te Vorden.

B e s t e m m i n g s p l a n n e n v e r g r o t e n w o n i n g
D r . W . C . H . S t a r i n g s t r a a t 2 1
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met
toepassing van artikel 8, lid 5 van het bestemmingsplan "Vorden
West en Zuid 1992" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van
een woning op het perceel Dr. W.C.H. Staringstraat 21.
Deze vrijstelling maakt een grotere hoogte dan 2 m voor de
aangebouwde schoorsteen mogelijk (feitelijke hoogte van de
schoorsteen wordt 5,00 m ten opzichte van het maaiveld).
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van
donderdag 4 tot en met 31 maart 2004 ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

A a n l e g g e n a m f i b i e p o e Ie n
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, met
vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, medewerking te willen verlenen aan het plan van 't
Ondertholt, namens de heer G.J. Rietman, Boshuisweg 8 te Vorden,
voor het aanleggen van twee amfibiepoelen en natuurlijk grasland
op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S,
nummer 99, plaatselijk bekend nabij/grenst aan de Koekoekstraat te
Vorden.. Het verzoek om vrijstelling heeft voor inspraak ter inzage
gelegen van 8 mei tot en met 4 juni 2003.
De op het plan betrekking hebbende tekeningen, gegevens en de
ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstelling liggen, met ingang
van donderdag 4 maart tot en met woensdag 31 maart 2004 , voor
een ieder tijdens openingstijden ter inzage in de bibliotheek te

Houd Vorden schoon! Help op
20 maart ook mee met het
opruimen van de rommel langs
de wegen in het buitengebied.
U kunt zich aanmelden bij:
Vorden en Kranenburg:
55 33 57, Wichmond
en Vierakker:
44 19 99.

Vorden en in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid gedurende
die periode schriftelijk zienswijzen aan burgemeester en
wethouders kenbaar te maken.

Bouwaan vragen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Margrietlaan 12, plaatsen dakkapel, 184)2-2004
• Raadhuisstraat 28, vergroten woning, 20-02-2004
• Dr. W.C.H. Staringstraat 21, vergroten woning, 24-02-2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Raadhuisstraat tussen nr. 24 en 26, bouwen woning met

garage/bergruimte, 20-02-2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Vierakkersestraatweg 32, vergroten ligboxenstal en

werktuigenberging
• Eikenlaan 26, vergroten woning, vrijstelling oppervlakte en

vrije doorgangs-
hoogte deuren

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hamveldseweg 2, bouwen informatiekraampje

Vrijstellingen
• Mosselseweg ten n-w splitsing Wiersserbroekweg, aanleg 1,2 ha

bosbeplanting, bestemming
• Wildenborchseweg 7, aanleg 5,7 ha bosbeplanting, bestemming

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



UlT D E R A A D
De gemeenteraad vergaderde op donderdag 26 februari besluitvormend. Uit deze vergadering de
belangrijkste onderwerpen.

Hackfortselaan: De gemeenteraad stemde in met het voorstel van burgemeester en wethouders om
maatregelen aan de Hackfortselaan te treffen. Enkele bewoners ervaren geluidsoverlast door de
grasbetonstenen, waar vaak met (te) hoge snelheid over gereden wordt. Aan weerszijden van de weg
verdwijnt één rij grasbetonstenen, aan de noordzijde komt er een asfaltstrook van 0,40 meter bij.
Om de snelheid terug te dringen komt er ter hoogte van de inrit naar de huisnummers 2 en 4 een
plateau.

Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2000: De gemeenteraad heeft het voorstel van
burgemeester en wethouders om een verbod in te stellen afval in de onlangs geplaatste
milieustraten te deponeren in de late avond- en nachtelijke uren, gewijzigd aangenomen.
Burgemeester en wethouders wilden een verbod om gebruik te makenvan deze inzamelvoorziening
tussen 23.00 en 07.00 uur, de gemeenteraad heeft dit verbod utgebreid met twee uur. Het is nu
verboden om gebruik te maken van deze voorzieningen tussen 22.00 en 08.00 uur.
Ook is het verboden om afval bij deze inzamelvoorziening uit te laden
en/of in de inzamelvoorziening te deponeren uit motorvoertuigen met
ingeschakelde motor.

Horsterkamp: Op een vraag van de heer Boers over de Horsterkamp deelde
wethouder Wichers mee dat het afzagen van de banden niet mogelijk is. Op
korte termijn komen er "komportalen". Ook komt er een onderzoek naar de
belijning op het midden van de weg. Uit een onderzoek naar het geluid van
"Oranjewoud" blijkt dat de geluidbelasting niet is toegenomen. Door het
nieuwe asfalt is het geluid wel "anders".

Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling

Televisiezenders
2004-2005
In zijn vergadering van 19 februa-
ri heeft de Programmaraad Gel-
derland Oost een voorbereidend
televisie-advies opgesteld voor de
periode 2004-2005. Voor de 8 zen-
ders waar de Programmaraad over
mag adviseren is gekozen voor
ARD1, Arte/TCM, Discovery chan-
nel, Eurosport, Fox Kids/Veronica,
National Geographic, NDR3 en
The Music Factory. NDR3 en de
combinatie Arte/TCM (kunst en
klassieke films) nemen de plaats
in van WDR3 en ZDF2.
Verplichte zenders zijn Nederland
l, 2 en 3, twee Belgische zenders,
TV-Gelderland en één lokale zen-
der. Voor de Belgische zenders
zijn VRT l en Canvas/Ketnet
gekozen en als de lokale zender
voor Vorden: WDR 3.

Met dit advies meent de Program-
maraad een zo groot mogelijke

verscheidenheid aan programma-
typen te waarborgen.

De keuze van alle overige onge-
veer 15 zenders is vrij aan de ka-
belexploitant (UPC.)

Op 22 april zal de Programma-
raad een definitief televisie-
advies opstellen. Kabelabonnees
in deze gemeente kunnen tot
15 april hun zienswijze over het
voorbereidend advies gemotiveerd
kenbaar maken bij het secreta-
riaat van de Programmaraad:
Garsenshof 33, 7231 LAWarns-
veld.

N.B. de programmaraad mag zich
niet bemoeien met de tarieven die
door kabelexploitant UPC zijn
vastgesteld. Klachten over de ta-
rieven moet u bij UPC kenbaar
maken.

Enquête PCOB leidt tot
harde conclusies omtrent
uitvoering eigen bijdragen

Oude fruitbomen over- enten Bridgen

Ruim l op de 3 ouderen is on-
volledig geïnformeerd over de
hoogte van de eigen bijdrage in
de thuiszorg.

In Nederland maken ongeveer
375.000 ouderen van 65 jaar of
ouder gebruik van de thuiszorg.
Ruim één op de drie ouderen, die
dus een eigen bijdrage voor de
thuiszorg betalen, is onvoldoende
geïnformeerd over de hoogte er-
van.

Dat betreft naar schatting een
groep van ruim 120.000 mensen!
Bijna 20 procent moet langer dan
een halfjaar wachten op een reke-
ning. Schokkend is dat ook ruim
30 procent niet weet wat voor hen
de maximale eigen bijdrage voor
de thuiszorg is. Deze uitkomsten
gelden ook voor mensen die in een
verzorgings- of verpleeghuis wo-
nen of een persoonsgebonden bud-
get hebben. Dat gaven de respon-
denten van de enquête aan die de
Protestants Christelijke Ouderen
Bond (PCOB) onlangs hield.

In een brief aan staatssecretaris
Ross-van Dorp van VWS heeft de
PCOB laten weten het onaan-
vaardbaar te vinden dat de inning
van de eigen bijdrage nog steeds
niet goed geregeld is waardoor zo-
veel mensen onvoldoende geïnfor-
meerd blijken te zijn. Dit ondanks
alle maatregelen die zowel door de
overheid als het CAK-BZ genomen
zijn.

De PCOB dringt er bij de staatsse-
cretaris op aan dat de informatie-
voorziening sterk verbeterd wordt.
Daarnaast stelt de PCOB voor dat
de uitvoering voortaan bij één in-
stantie plaatsvindt en niet zoals
nu bij meerdere instanties. Boven-
dien vindt de PCOB dat mensen
die een eigen bijdrage moeten
betalen binnen 3 maanden een
factuur moeten ontvangen.

Als laatste is de PCOB van oordeel
dat er een gedegen onderzoek
moet komen naar de mogelijkheid
van afschaffing van de eigen bij-
drage. Verhoging van het premie-
plafond kan de gewenste op-
brengst leveren.

BESTEDINGSPATROON
Op de vraag of de eigen bijdragen
in de zorg invloed hebben op het
(dagelijkse) bestedingspatroon
geeft 18 procent van de responden-
ten aan dat dit inderdaad het geval
is. Daarvan geeft 16 procenfaan
dat er geen alternatief is en dat
men daardoor te weinig middelen
heeft om van te leven of zelfs
schulden moet maken. Uitspra-
ken, die daarbij gedaan worden,
zijn: 'Geen vlees en minder kle-
ding' of 'Ik moet uitkijken of ik
rondkom' of 'Er is minder geld
voor ontspanning of vakantie'.

Opvallend is dat diverse respon-
denten aangeven dat men op dit
moment geen problemen onder-
vindt, maar men verwacht die pro-
blemen wel te krijgen zodra de
eerste rekeningen voor 2004 op de
deurmat vallen. Per l januari 2004
zijn namelijk de eigen bijdragen
en de premies voor de aanvullende
ziektekostenverzekering fors ver-
hoogd.

In de eerste week van maart wor-
den de eerste beschikkingen en
facturen voor 2004 door het CAK-
BZ verstuurd. Op dat moment wor-
den veel mensen, die een eigen bij-
drage voor de (thuis)zorg moeten
betalen, geconfronteerd met de
hoogte van hun eigen bijdragen in
2004. Omdat tot nu toe veel men-
sen de facturen zeer laat ontvin-
gen, maakt de PCOB zich zorgen of
iedereen dit bericht wel in de eer-
ste week van maart ontvangt. De
PCOB zal het in ieder geval zeer
nauwlettend in de gaten houden.

Kairosavond met Erna Rensen
Op dinsdag 16 maart a.s. orga-
niseert Kairos de open spiritue-
le avond "Er is meer " bij Pil-
len 't Zwaantje in 't Zwanewiek,
Zieuwentseweg l te Lichten-
voorde.

Op deze avond zal Erna Rensen
waarnemingen doen aan de hand
van persoonlijke voorwerpen en

foto's van overledenen. Men kan in
de pauze kennismaken met Anne-
lies Krabbenborg, magnetiseren;
Alianne Koning, kristaltherapie;
Rob Vos, tarot; Mirande Overmaat,
reiki; Sjany de Graaf, Gestalttherapie
en APS (pijnbestrijdingtherapie)
en Agnes Vos verzorgt de boeken-
stand voor meer informatie zie de
advertentie elders in dit blad.

Leden van de activiteitengroep
'regio oosf van de Noordelijke
Pomologische Vereniging (NPV)
beleggen zaterdagmorgen 6
maart bij Erve Brooks/Erve Nie-
hof, aan de Broekhuisdijk 5 te
Gelselaar bij Borculo een ent-
dag. (De NPV is een landelijke
vereniging die zich inzet voor
de teelt van fruitbomen, in het
bijzonder hoogstam-/fruitbo-
men. Daarnaast zet zij zich in
voor het behoud van de oude,
traditioneel- geteelde rassen).

Deze ent- dag is een goede gelegen-
heid om tegen een geringe vergoe-
ding oude fruitbomen te laten
over- enten naar jonge boompjes.

Iedereen die een appel-, peren,
pruimen-, of kersenboompje wil
laten enten is welkom. Ook zullen
er die dag entjes beschikbaar zijn
van een groot aantal interessante
oude rassen! Misschien kan men
dan weer een oude appelras be-
machtigen, die men zich nog van
vroeger herinnert. Let wel, om een
nieuw jong boompje van de oude
boom te kunnen laten enten,
moet men een paar jonge, liefst
éénjarige scheuten (loten) van die
oude boom meebrengen. Voor ver-
dere inlichtingen kan men terecht
bij Hennie Rossel (0575) 55 28 28,
email rossel@euronet.nl en bij
Marcel Tross tel. (0545) 29 30 03
email Ruuter@castel.nl

Parcourbouwer in Afrika bezig met O.N.K. motocross
'Dakar* Hennie Wullink in Haniac soos
Op donderavond 4 maart wordt
in zaal Buitenlust in Harfsen
weer een HAMAC soos gehou-
den.

In de aanloop op het Open Neder-
lands Kampioensschap Zij span-
cross en Viertakten op 14 maart
a.s. wordt nog eens teruggekeken
op de recent verreden Dakar rally.
Harfsenaar Hennie Wullink, die in
deze monsterrally fungeerde als
co piloot in het Hutten Rallyteam
vertelt over zijn belevenissen in de
Afrikaanse woestijn. Teameige-

naar Hutten zelf is ook op deze
avond in Harfsen aanwezig en zal
op zijn eigen humoristische wijze
terugkijken op het avontuur dat
hen in opmerkelijke situaties
bracht. Ook Dakar-Rot Bob Ten
Harkel vertelt over zijn optreden
in de DAKAR 2004. DE Zutphense
garagehouder leek af te stevenen
naar een groot succes tot ook hij
op de een na laatste dag de pijp
aan Maarten moest geven.
De HAMAC Soos is donderdag-
avond 4 maart en is gratis toegan-
kelijk voor leden en niet leden.

CDA afdeling Bronckhorst klaar voor
de nieuwe gemeente Bronckhorst
Na een aantal maanden een
rustig bestaan te hebben geleid
is de nieuwe CDA-afdeling
Bronckhorst in oprichting weer
voluit aan de slag.

De afdeling Bronckhorst i.o. stond
er in mei 2003 al klaar voor om per
l januari 2004 van start te gaan .
Door het uitstel van behandeling
in de Tweede Kamer tot januari
2004 was men gedwongen om pas
op te plaats te maken, maar nu
gaat de afdeling met veel energie
en eensgezindheid er weer tegen
aan. De voorbereidingen voor de
vorming van één grote CDA afde-
ling in de te vormen gemeente
Bronckhorst liggen volgens het op-
gestelde stappenplan goed op
schema en zodra de nieuwe ge
meente een feit is , is de nieuwe af-
deling ook gerealiseerd.
Tevens houdt het bestuur van de
afdeling Bronckhorst i.o. zich be-
zig met de voorbereidingen rond
de komende verkiezingen voor de

nieuwe gemeenteraad en dat bete-
kent heel veel activiteiten ontwik-
kelen. Gedacht moet worden aan
het selecteren van kandidaten
voor de kandidatenlijst, gesprek-
ken voeren met de kandidaten,
het opstellen van een verkiezings-
programma, een campagneplan
maken. Daarnaast moeten de ver-
gaderingen waarin het een en an-
der besloten moet worden door de
leden ook vastgesteld en georgani-
seerd worden.
Al met al kan gezegd worden dat
het als het aan het CDA ligt, de
nieuwe gemeente Bronckhorst
met schwung en goed voorbereid
op l januari 2005 van start kan
gaan. Het bestuur van de CDA af-
deling Bronckhorst i.o. hoopt dan
ook vurig dat de Eerste Kamer snel
een positief besluit neemt over de
herindeling in de Achterhoek. Het
bestuur van de afd. Bronckhorst
i.o. bestaat uit 2 bestuursleden
van de 5 huidige CDA afdelingen
en een onafhankelijk voorzitter.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandagavond 23 febr.

A groep:
1. Echtpaar Hoftijzer met 60,4%;
2. Dames van Burk en Hendriks
met 59,2%; 3. Dames Walter Kilian
en van Gastel met 57,5%.

B groep:
1/2. Dames de Buin en Lamers met
59,6%; 1/2. Dhr. Meyerink en mevr.
Meyerink v/d Weijde met 59,6%;
3. Echtpaar Oldenhave met 58,3%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen
Groep A:
1. Mw. R. den Ambtman/Mw. R.
Thalen 63,19%; 2. Dhr. J.W. Coster-
mans/Dhr. H. Enthoven 60,07% en
3. Mw. M.H. Scholten/Mw. R. Wae-
nink 58,03%.

Groep B:
1. Mw. E.M. Collenteur/Dhr. HAP.
Collenteur 64,79%; 2. Mw. A.W.
Terlouw/Mw. M. Abeln 63,13% en
3. Mw. C.E. Smit/Dhr. H. Groot Bra-
mel 58,54%.

Voetbal

SOCII
Programma 6/7 maart
Socii Fl - Zutphania Fl; Socii El -
Brummen E3; Babberich Dl - Socii Dl;
Baakse B Cl - Socii Cl; Socii Al -
KI. Dochteren A2; Gaanderense B -
Socii; Be Quick Z 3 - Socii 2; Socii 3 -
Lochem 5; Socii 4 - Warnsveldse B 5;
S.H.E. 5 - Socii 5; Socii 6 - W.V.V. 6.

WVORDEN
Programma 6/7 maart
WHCZ B4 - Vorden B2; Pax C4 - Vor-
den C2; WHCZ D2 - Vorden Dl;
Vorden D2 - Groessen D2; Vorden
D3 - DVC '26 D6; Vorden El - DZC
'68 E3; Vorden E2 - Keijenburgse
Boys El; DZC'68 El 2-Vorden E4;
WHCZ E4 - Vorden E3; Vorden Fl -
Warnsveldse Boys Fl; Doetinchem
F2 - Vorden F2; DZC '68 F4 - Vorden
F3; Vorden F4 - Sint Joris Fl; WHCZ
F5 - Vorden F5; Vorden F6 - Ratti Fl;
Silvolde l - Vorden l; Vorden 2 -
Longa'30 3; Vorden 3 -Witkamp. 3;
KSV 2 - Vorden 4; Vorden 5 - Ruurlo
5; Keijenburgse Boys 5 - Vorden 6.

SV RATTI
Programma 6/7 maart
Eibergen D2 - Ratti Dl; Neede E2 -
Ratti El; Ratti E2 - Kilder F2; Ratti 5
- EGW 2; Witkampers BI - Ratti BI;
Loenermark C3 - Ratti Cl; Halle l -
Ratti 1; Sp. Lochem 6 - Ratti 2;
Ratti 3 - WVC 7; Ratti 4 - Marien-
veld 3; Rekken l - Ratti l (dames).



Tweede lustrum van de
Scouting/Welkoop Potgrondactie

Yunio Idnderopvang behaalt
keurmerk kwaliteit

In samenwerking met Welkoop
Vorden houdt de scoutinggroep
David G. Alford voor de tiende
keer de jaarlijkse potgrondac-
tie. In het afgelopen weekend
hebben de scouts de bestelfor-
mulieren verspreid in de be-
bouwde kommen van Vorden
en Wichmond.

Op zaterdag 6 maart a.s. zullen de
scouts bij u aanbellen om de inge-
vulde formulieren weer op te ha-
len. Als u niet thuis bent kunt u
het formulier ook via buren of
kennissen laten afgeven. Mocht
ook dat niet lukken, dan kan men
het formulier afleveren in de brie-
venbus van één van de op het for-

mulier vermelde adressen. Lege
bestelformulieren zijn te verkrij-
gen bij de kassa van de Welkoop te
Vorden. Uw bestelling wordt op
zaterdag 20 maart a.s. bij u thuis
bezorgd. In de afgelopen tien jaren
is de "potgrondactie" een belang-
rijke financiële ondersteuning ge-
worden voor groepskas van de
scoutinggroep. De groep heeft de
inkomsten van de actie zorgvuldig
geparkeerd op de spaarrekening,
zodat het uiteindelijke kapitaal de
basis kon worden voor de bouw
van een nieuw clubhuis. Met de
bouw werd begonnen op l decem-
ber 2003. Reeds voor de jaarwisse
ling kon het gebouw wind- en wa-
terdicht gemaakt worden. Ook het

afbouwen van het clubhuis vooral
uitgevoerd door vrij-willigers; ou-
ders en andere belangstellende
medewerkers nemen een bepaalde
taak op zich en zorgen voor de uit-
voering ervan.

Ondanks dat de gemeente en di-
verse fondsen een belangrijke fi-
nanciële bijdragen hebben gele
verd, blijft de jaarlijkse potgrond-
actie een noodzakelijke bron van
inkomsten voor het verder uitvoe
ren van het bouwplan van het
clubhuis; de scouts leveren uw be
stelling thuis af; dus geen gesjouw
met zware zakken, en u helpt de
scouts bij de bouw van hun club-
huis....

Opbrengst Hobbybeurs voor nieuwe
cruiseschip De Zonnebloem

Dat de onlangs gehouden hobby-
beurs van vde Zonnebloem regio IJs-
selstreek zeer succesvol was heeft u
al kunnen lezen in een vorige uit-
gave van Contact. Het vele, door
vrijwilligers gesteunde en uitge-
voerde werk kende bovendien een
mooie netto opbrengst van € 2000,-
Dank aan alle vrijwilligers, die er

bovendien voor zorgden dat het be-
drag kon worden verhoogd met €
400,- en aan Drukkerij Weevers,
die het geheel zal afronden op 2500
euro. Het bedrag zal besteed wor-
den voor de aanschaf van een aan-
gepast bed, dat dienst zal doen op
het nieuwe cruiseschip. Dit schip,
waarvan de naam nog niet bekend

is, zal medio 2006 in de vaart ko-
men. Op de foto overhandigt de
voorzitter van de regio IJsselstreek
Jan Visser symbolisch het bedrag
aan het districtshoofd Gelderland
Noord en Oost Jan Kuiperij, die
voor de gelegenheid getooid is met
een op de hobbybeurs aangeschaf-
te handgemaakte hoed.

De kwaliteit van alle locaties
van Yunio kinderopvang is op
16, 17 en 18 februari getoetst.
Yunio voldoet aan de nieuwste
nonnen die voor de kinderop-
vang van toepassing zijn en
heeft het HKZ-keurmerk voor
de kinderopvang behaald.

Vorig jaar werd al een groot aantal
locaties van Yunio kinderopvang
getoetst en behaalden zij het HKZ-
keurmerk (Stichting Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg-
sector).
Nu hebben alle locaties en werk-
soorten; kinderopvang, buiten-
schoolse en gastouderopvang, het
keurmerk behaald en zijn de al ge-
certificeerde locaties opnieuw ge-
toetst.

Enkele jaren geleden is er een toet-
singsschema speciaal voor de kin-
deropvang ontworpen door de

HKZ. De HKZ vertaalt ISO-normen
naar het keurmerk voor zorg en
welzijn en stimuleert het werken
aan kwaliteit vanuit het perspec-
tiefvan de klant; een transparante
organisatie die doet wat ze zegt.

Het is Yunio gelukt om van het
werken aan kwaliteit een proces te
maken dat in de hele organisatie
leeft en gedragen wordt.

Yunio voldoet aan de gestelde ei-
sen rondom regelgeving en veilig-
heid. Geeft op een goede manier
uitvoering aan haar pedagogisch
beleid en heeft een juiste benade-
ring van ouder (klant) en kind.

Hiermee is opnieuw een mijlpaal
bereikt. Kwaliteit blijft een conti-
nue proces om zo de 'grote en klei-
ne klant' binnen de kinderopvang
steeds zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn.

UW ADVERTENTIE
DOORPLAATSEN IN

Journaal ZetRem/Maiïe
In overleg met drukkerij van Barneveld,
uitgever van het Journaal Zefhem/Maiïe, kunt u
tegen een aantrekkelijk tarief uw advertentie
in het Journaal Zeffiem/Mafle doorplaatsen.

De afgelopen tijd hebben diverse ondernemers
ons laten weten belang te hechten aan deze
mogelijkheid. U bereikt hiermee nog meer lezers
in het gebied Zelhem-Halle!

Heeft u belangstelling neem dan contact op met
TON BREUKERS, advertentieacquisiteur, tel. (06) 52 58 49 92 óf
DRUKKERIJ WEEVERS. Nieuwstad 30, Vorden, tel. (0575) 55 10 10

WEEKBLAD Journaal
CONTACT ZeOwn/Mafk

Ui t de homeopathiepraktijk.

van Frans Quirijnen,
klassiek homeopaat te Warnsveld
In deze tweewekelijkse column
schrijf ik over de ervaringen uit
mijn praktijk voor klassieke
homeopathie. Hiermee wil ik u
duidelijk maken wat klassieke
homeopathie inhoudt, en ook
wat het zeker niet inhoudt.

HOMEOMANDA???
Dat er soms zeer ongenuanceerde
uitspraken worden gedaan over
homeopathie, bleek twee weken
geleden naar aanleiding van het
rapport omtrent de dood van Syl-
via Millecam. In de media worden
klakkeloos uitspraken gedaan
door mensen die niet eens de
moeite lijken te nemen om een on-
derscheid te maken tussen homeo-
paten, 'piskijkers' (Marcel van
Dam in "Lagerhuis" zaterdag j.1.)
en Jomandaü Iets wat getuigt van
weinig intelligentie en inzicht.

Des te meer blijkt dus de noodzaak
om een goede voorlichting te ge
ven. Met mijn columns hoop ik de
vooroordelen de wereld uit te hel-

pen die er ten aanzien van klassie
ke homeopathie nog steeds blijken
te bestaan.

De inspectie voor de gezondheids-
zorg grijpt de lijdensweg van actri-
ce Sylvia Millecam aan om van leer
te trekken tegen alle 'alternatieve'
genezers. Dat getuigt niet van goe
de smaak. Een vergelijkbare situ-
atie rondom een minder bekende
persoon zou minder aandacht heb-
ben getrokken. Het valt ook zeer te
betwijfelen of Sylvia Millecam zelf
zou hebben gewild dat haar zoek-
tocht langs reguliere en alternatie
ve genezers zo publiekelijk door
de overheid zou worden uitgeme
ten.

De uitspraak van minister Hooger-
vorst over "het voorschrijven van
water" schept een wel erg zwart-
wit en simplistisch beeld over ho-
meopathie dat niet gebaseerd is op
de inmiddels wetenschappelijk be
wezen werkzaamheid van klassie
ke homeopathie.
Media en minister van volksge
zondheid werken zo helaas polari-

satie in de hand terwijl juist de sa-
menwerking tussen de verschillen-
de disciplines gestimuleerd zou
moeten worden om de volksge
zondheid werkelijk een dienst te
bewijzen.

De minister zou zich beter moeten
informeren en zich baseren op fei-
ten, om zo tot een juiste en on-
weerlegbare 'diagnose' te komen.
Ironisch genoeg wordt precies dit
de "alternatieven" verweten: alter-
natief genezers zouden voorbij
zijn gegaan aan de feitelijke en on-
weerlegbare diagnose dat Sylvia
Millecam borstkanker had.

De huidige medische onderzoeks-
mogelijkheden zijn zeer geavan-
ceerd, en kunnen belangrijke in-
formatie opleveren met betrek-
king tot het ziektebeeld.

Op dit vlak heeft mogelijk een aan-
tal mensen behoorlijk geblunderd
in het geval van Millecam door
aan de diagnose 'borstkanker'
voorbij te gaan.
Dat hieraan voorbij is gegaan vind

ik uitermate kwalijk. En het was
naïef van Millecam om mee te
gaan in de veronderstelling dat ze
géén borstkanker zou hebben ter-
wijl dit wel de diagnose was als
wij tenminste over de juiste gege
vens beschikken om hierover een
oordeel te kunnen vormen. Ook is
het namelijk mogelijk dat Sylvia
Millecam de eigen keuze maakte
om geen chemokuur te WILLEN
maar wel hoopte dat alternatieve
behandelwijzen haar konden hel-
pen, wetende van de ernst van
haar situatie. En de keuze van ie
mand dien je te respecteren.

Enkele dagen voor het verschijnen
van bovengenoemd rapport maak-
te een ander onderzoek duidelijk
dat er 800.000 medische fouten
zijn gemaakt in het gewone 'regu-
liere' medische circuit. Het lijkt er
bijna op dat de ophef rondom Syl-
via Millecam zo groot is dat de ge
gevens van de reguliere medische
fouten uit het zicht verdwijnen!

In mijn praktijk kan de diagnose
van huisarts of specialist van groot
belang voor mij en voor de patiënt
zijn. Het is een enkele keer voorge
komen dat een patiënt met een on-
duidelijk ziektebeeld direct bij mij
kwam. Ik behandel dan pas nadat
iemand de huisarts heeft bezocht
om zo de situatie beter te kunnen
inschatten.
Aan een ongenuanceerde schei-

ding 'regulier'en 'alternatief heeft
niemand iets. SAMENWERKING is
wenselijk, zo niet noodzakelijk. De
geneeskunde van nu vraagt om
nieuwe antwoorden.

Antibiotica, pijnstillers en ontste
kingsremmers zijn een manier om
ziekten te bestrijden waar we voor
de korte termijn dankbaar gebruik
van kunnen en soms moeten ma-
ken. In veel gevallen wordt echter
de oorzaak van de klachten niet
weggenomen. Klassiek homeopa-
thie heeft in veel gevallen wél een
blijvend antwoord op veel ziekten
en aandoeningen door naar de die
per liggende oorzaak te kijken.

Ik denk dat het constructiever zou
zijn als de overheid haar energie
gaat aanwenden om de samenwer-
king tussen regulier en niet-regu-
lier (alternatief) te stimuleren én
te organiseren. We hebben elkaar
veel te bieden. En wie hier het
meeste belang bij heeft dat bent u,
de patiënt.

TOT OVER TWEE WEKEN!

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - vergoeding
door zorgverzekeraars, Gezond-
heidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2,7231 NB Warnsveld
Tel. (0575) 52 64 76



TONEELGROEP LINDE
presenteert het Nederlands gesproken toneelstuk

„Eigen haard is goud waard".
Dit blijspel is geschreven door mevr. J. Hemmink-Kamp.

De uitvoering is op zaterdag 20 maart in het Dorpscentrum
te Vorden.

De aanvang is 19.30 uur. De kaartjes zijn bij de ingang van
de zaal verkrijgbaar en kosten € 5,- per persoon incl. een
kopje koffie. Voor de jeugd tot 12 jaar kosten de kaartjes

€ 2,50 per persoon. U bent van harte welkom.

MikeOoms
SCHILDERS- EN AFWERKINGSREDRIJF

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

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

Van 17 november 2003
19 maart 2004

winterwinst € 30,-
per man per dag

W i n t e r W i n s t koud kunst je

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Tonny
rzu>
UIT

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

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

Hef plaatselijk nieuws in

Weekblad Contact

verhoogt de waarde

van uw advertentie!

Wij zoeken
enthousiaste

MEDEWERKERS
voor de bediening.

Ben jij:
• Tussen 17 en 21 jaar
• Per direct beschikbaar
• In de maanden juli/augustus max. 2 weken met

vakantie

Bel/schrijf/E-mail dan naar:
Pannekoekboerderij ,J)e Heikamp"

Hengeloseweg 2, 7261 LV Ruurio, tel (0573) 45 20 90
E-mail: info@heikatnp.nl

SeniorenShOWS
voor wie zich jong voelt

Tijdens de Seniorenshows presenteren wij u
de prachtige collecties van o.a. Frankenwalder,
Gardeur, Roberto Sarto en Marcona.
Veel mogelijkheden met modisch-klassieke
thema's in verrassende vormen, waar u
heerlijk mee kunt combineren.

De toegang is gratis en bij de koffie
krijgt u iets lekkers.
Wilt u een zitplaats reserveren,
bel dan (0575) 55 1381.

Donderdag 4 maart
Aanvangstijden:
• 10.00 uur
• 13.45 uur
• 15.30 uur

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

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:

• persoonlijke advisering;
• accountancy;
• salarisadministratie;
• fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2003 kunt u bij ons terecht
op één van de volgende avonden:
woensdag 3,10,17 en 24 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21,7251 LA Vorden - Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Zondag 14 maart

vlooienmarkt
Sporthal 't Timpke

Haarloseweg 10, Borculo
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel.(010)4328696

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

Wie gaat er mee
naar de

Huishoud-
beurs

van 12 t/m 21 maart.
€ 24,- incl. bus en entree.

We vertrekken vanuit Ruurio,
Vorden, Zutphen, Brummen,

Eerbeek en Loenen.

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334.

Bij voldoende deelname.

Lente-alert!
Het is weer zover: onze supeTstoere voorjaarscollectie is
binnen! Bepaal dus nu al je outfit voor de komende lente.

(jgpuchon
Raadhuisstraat 23

Hengelo (Cld)
Tel.: (0575) 46 32 79

Jeugdmode

aankoop van een
Dobber jeans of jack nu
een Dobber shirt gratis!

Openingstijden
di t/m do

10.00 - 17.30 uur
vrij

10.00 - 20.30 uur

Standhouders
gevraagd
Vlooienmarkt
zondag 14 maart a.s.
Sporthal de Veldhoek

Veldhoek Hengelo (Gld.)
Voor info of reservering

tel. (053)4611 212

Er is meer
Kairos avond

op dinsdag 16 maart a.s.
bij „'t Zwaantje",

Zieuwentseweg 1, Lichten voorde
met Erna Rensen.
Zaal open 19.00 u.
Aanvang: 20.00 u.

Entree: € 5,00.
Inl.: Nardie Krabbenborg,

tel. 0544-375708.
Zie artikel elders.

OPEN DAGEN
IN DE LOODSE WORKSHOPS

Wilgentenenvlechten,
gaas en mos en groendecoraties.

Zaterdag 6 en zondag 7 maart
van 11.00-16.00 uur.

Allerlei nieuwe onderwerpen
m.m.v. een aantal hobby-isten.

In de Loodse Workshops
Lage Lochemseweg 5,

7231 PK Warnsveld (0575) 431662
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Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

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

Rijvaardigheidstest
voor senioren
Op woensdag 21 april wordt een
rijvaardigheidstest gehouden voor
senioren vanaf ca. 55 jaar. Veel
mensen die al lang geleden hun
rijbewijs hebben behaald en veel
rijervaring hebben, weten dat er in
de loop der tijd bepaalde gewoon-
ten sluipen in het rijgedrag die
verbeterd zouden kunnen worden.
Bovendien zijn er verkeersregels
en -borden bijgekomen en is het
verkeer in de loop der jaren inge-
wikkelder geworden. De rijvaar-
digheidstest biedt u de mogelijk-
heid om met een rij-instructeur in
uw eigen auto een rit te maken en
samen vast te stellen of uw rijstijl
aanpassing nodig heeft of dat u
nog goed kunt mee komen in het
moderne verkeer. Aan deze test
zijn geen consequenties verbon-
den t.a.v. uw rijbewijs, u doet het
voor uzelf en natuurlijk voor uw
medeweggebruikers. Want in het
verkeer zijn we allemaal van el-
kaar afhankelijk. Aan de rijvaar-
digheidsrit is ook een ogentest ver-
bonden. Veel ouderen zien , zon-
der dat zij dat beseffen niet scherp
genoeg om zonder bril een auto te
besturen.Een ogentest stelt dat
vast en geeft u de gelegenheid om
maatregelen te nemen.
De kosten voor de rijtest is € 20,-
Voor deelname aan de rijvaardig-
heidsrit kunt u zich opgeven,
SWOV, tel. 55 34 05.

VERKEER EN VEILIGHEID
VOOR OUDEREN
Op dinsdagmiddag 20 april om
14.00 uur wordt er in het Stamper-
tje een middag georganiseerd met
als onderwerp :Verkeer en Veilig-
heid voor ouderen. Op deze mid-
dag wordt de theorie behandeld
die hoort bij de rijvaardigheids-
test, maar ook wordt verkeer en
veiligheid in algemene zin behan-
deld, dus ook als u alleen maar
fietst, kan deze middag erg nuttig
zijn. Deze middag is gratis. Wil
men hierover meer informatie:
telefoon 55 34 05.

KLUSSENDIENST
Ouderen kunnen nu ook een be-
roep doen op vrijwilligers van de
SWOV voor het verrichten van di-
verse klusjes in huis. Het gaat om
karweitjes die u vroeger zelf
deed.De klussen mogen niet meer
tijd vragen dan ongeveer twee uur
en geen concurrentie betekenen
voor bedrijven die zich hiermee
bezighouden. Het gaat bijv. om het
ophangen van lampen of schilde
rijen, het repareren van een snoer
of stekker. Kleine klussen aan af-
voeren of kranen, het ontluchten
en bijvullen van de centrale ver-
warming, bevestigen van steunen
in toilet en/of badkamer. Ook het
aanbrengen van tochtstrips of
isolatiefolie kan tot deze klussen
gerekend worden evenals het in-
stellen van t.v. of geluidsappara-

tuur. Zie ook het artikel elders in
Contact.

PAPIERWINKEL
Komt u ook om in alle papieren
die u krijgt toegestuurd en die u
moet invullen? Belastingformu-
lier, papieren i.v.m. de aanvraag
van hulpmiddelen, regelmatig is
er wel iets dat moet worden inge-
vuld en opgestuurd. Wie niet zo
goed thuis is in deze zaken of wie
niet goed meer kan schrijven, zit
dan met een probleem. Maar er is
hulp, zorgt u ervoor dat u alle brie-
ven die u krijgt, in ieder geval
open maakt. Kunt u geen wijs uit
wat men u te melden heeft, zoekt
u dan onmiddellijk hulp. Let goed
op de datum waarop een bepaald
formulier ingeleverd moet zijn, zo-
dat degene die u helpt voldoende
tijd daarvoor heeft.Bij de SWOV
zijn verschillende vrijwilligers die
u kunnen bijstaan bij al het pa-
pierwerk en de ouderenbonden
hebben mensen die goed overweg
kunnen met het invullen van be
lastingformulieren.Voor meer in-
formatie: SWOV telefoon 55 34 05.

BOOTTOCHT
Op woensdag 12 mei wordt voor
senioren uit Zutphen, Warnsveld
en omstreken weer een boottocht
georganiseerd. Het is al de zevende
keer dat deze tocht gehouden
wordt, dit jaar naar Emmerich

(Dld). De kosten voor deze geheel
verzorgde gezellige dag bedragen
€ 39,—. Voor Vorden kunt u zich
opgeven bij de heer Brandenburg
van de ANBO, tel. 55 20 03. Begin
april ontvangt u een acceptgiro
waarmee u de kosten kunt beta-
len, waarna u uw entreebewijs
voor de boot krijgt toegestuurd sa-
men met informatie over plaats
en tijd van vertrek.

AANDACHT VOOR
VOLDOENDE LICHT
De Universiteit van Eindhoven
heeft een rapport gepubliceerd
over de behoefte aan licht bij oude
ren en de situatie zoals die zich in
de praktijk vaak voordoet. Het rap-
port kwam tot stand na een uitvoe
rige studie in samenwerking met
TNO en de Stichting Onderzoek
Licht en Gezondheid .De resultaten
bleken verontrustend.Om nor-
maal te kunnen zien hebben oude
ren drie keer zo veel licht nodig als
jongvolwassenen. Dat komt neer
op 1500 lux(lux is een eenheid om
licht te meten). Voor een gezond
waak/slaappatroon, het zgn. biorit-
me hebben ouderen zelfs 3000 lux
nodig. Uit het onderzoek blijkt dat
het gemiddelde op 200 lux ligt.
Veel te laag dus. Deze metingen
zijn gedaan in verzorgingshuizen,
maar er is weinig reden om aan te
nemen dat het bij zelfstandige wo-
nende ouderen veel beter zal zijn.
Door een verstoord bioritme ligt

men vaak 's nachts wakker, terwijl
men overdag regelmatig in slaap
valt, bijv. bij de televisie die aan
het eind van de middag wordt aan-
gezet en die dan een schemer-
lampfunctie krijgt. Deze korte dut-
jes overdag zijn soms ook de oor-
zaak van valpartijen en ongelukjes
in huis omdat men niet "wakker"
genoeg is om goed op te letten.
Hoe kunt u zorgen dat u per dag
voldoende lux (dus licht) krijgt?
Ga iedere dag minstens eenmaal
naar buiten om licht te consume
ren. Als u dan een wandelingetje
maaktjs het meteen goed voor uw
conditie.

Voelt u zich overdag slaperig wor-
den, ga dan even een frisse neus
halen. Als u weer binnen komt
voelt u zich een stuk fitter en in
plaats van te gaan zitten domme
len, heeft u weer zin om iets te
gaan doen.

Laat de verlichting in huis contro-
leren, dit kan door een verlich-
tingsspecialist, maar ook uw kin-
deren kunnen u wellicht een goed
advies geven.Zorg voor een goede
plek om te lezen of te handwer-
ken, een gemakkelijke stoel en een
goede lamp. Probeer eens een ster-
kere gloeilamp in uw leeslamp en
kijk wat daarvan het effect is.
Zorg altijd voor voldoende verlich-
ting als u t.v. kijkt.
Laat regelmatig uw (lees)bril con-
troleren, want uit het onderzoek
bleek ook dat veel ouderen rondlo-
pen met een bril waarvan de gla-
zen aan vervanging toe zijn.En na-
tuurlijk levert dat problemen op
met zien.
Het onderzoek krijgt nog een ver-
volg, vooral onder ouderen die
zelfstandig wonen.
Informatie over alle onderwerpen
in deze rubriek: Stichting Welzijn
Ouderen, Nieuwstad 32, 7251 AJ
Vorden, telefoon 55 34 05.

Feiten en meningen plus een blik over de grenzen!

ANBO biedt opening van
zaken in tweeërlei opzicht
Vrijdag 5 maart houdt de ANBO
afdeling Vorden om 14.00 uur
in het Dorpscentrum - zaal 't
Stampertje - de jaarlijkse le-
denvergadering. Voor het be-
stuur een statutaire verplich-
ting om rekening en verant-
woording af te leggen over het
gevoerde beleid gedurende het
verslagjaar 2003 en voor de le-
den een mooie gelegenheid
voor het leveren van opbouwen-
de kritiek en het aandragen van
inspirerende ideeën.

Na afloop van de jaarvergadering
treedt oud-plaatsgenoot, de heer J.
Bloemendaal uit Bredevoort, voor
het voetlicht. Hij heeft voor de aan-
wezigen een boeiend en wereldwijs
verhaal in petto. Ohi alvast een
indruk te krijgen waar het over
gaat, biedt het volgende de belang-
stellende lezer enig houvast.

WERELDREIZEN OP DE FIETS
Wie veel reist weet ook veel te ver-
tellen. De heer J.Bloemendaal is
zo'n man, die ogenschijnlijk van
reizen zijn beroep heeft gemaakt.
Na afloop van het eerste deel van
de bijeenkomst en een korte pau-
ze, neemt hij de aanwezigen al
pratende mee op zijn vele, vaak
zeer avontuurlijke tochten, door
Europa, Amerika, Afrika, Azië,
Australië en Nieuw-Zeeland.
Tijdens vrijwel al zijn reizen over de
aardbol diende de fiets als enigst
transportmiddel. Bij wijze van uit-
zondering koos hij een enkele keer
voor de motor en als het echt niet
anders kon voerde het vliegtuig
hem naar een overzeese bestem-
ming. Soms verliep een reis rede
lijk voorspelbaar, een andere keer
kwam ziekte en ander ongemak
zodanig op zijn pad, dat hij nau-

welijks nog kon geloven voor ple
zier op weg te zijn. Deze gedachte
ging met name overheersen toen
hij op de route naar Nieuw-Zee-
land met de motor strandde in een
moerasgebied van Zuid Soedan.
Geruime tijd daarvoor was een eer-
ste poging per fiets naar dit verre
land om gezondheidsredenen
stukgelopen in Pakistan. Na een
herstelperiode lonkten opnieuw
en onweerstaanbaar de verten aan
de horizon. Er volgde een bijna
twee jaar durende fietstocht door
Canada, die uiteindelijk eindigde
in Ushuaia, de zuidelijkste stad op
aarde, op Vuurland in Argentinië.
Een ander staaltje van durf en
doorzettingsvermogen vormde de
fietstocht van Bredevoort naar
Kaapstad, een afstand die hij in on-
geveer een jaar aflegde. Ziehier
een korte impressie van een man
die op 29 december 1944 in Vor-
den aan de toenmalige Zwarte
weg, achter de Kroezeboom, voor
het eerst levenslicht aanschouw-
de. In 1968 verliet de heer Bloe
mendaal zijn geboortedorp om
zich elders te vestigen. Door veran-
deringsprocessen bij reclasserings-
instellingen werd hij vroegtijdig
genoodzaakt zijn werkzaamheden
als maatschappelijk werker te be
eindigen. Deze ongewilde situatie
bracht hem op het idee om de we
reld al fietsend nader in ogen-
schouw te nemen.
De heer Bloemendaal zal u uitvoerig
vertellen hoe het een mensenleven
kan vergaan en watje daarbij zoal
op de fiets tegenkomt. Het bestuur
ziet de leden en overige geïnteres-
seerden met belangstelling te
gemoet. Wie wegens een functie
beperking vervoer nodig heeft
wordt verzocht tijdig een afspraak
te maken (tel. 55 20 38).

Lezers schrijven ...
Duiten verantwoording van de reductie

Reconstructie
Burg. Galleestraat
Wonende aan bovengenoemde
straat vraag ik mij af: is dit wel no-
dig. Volgens de gemeente moet het
asfalt weg en daarvoor in de plaats
moeten geluidsarme klinkers ko-
men. Wat is er geluidsarmer dan
asfalt, vraag ik mij af. Kan de ge
meente dit geld niet beter gebrui-
ken, bijv. voor subsidie voor het
busje van de Wehme.

JA.H. Mulder
Burg. Galleestraat 4

Vorden

Homo?? Nou en??
Maar al je vrienden zijn hetero, en
hebben geen idee waar jij je zo
druk over maakt!
Of ben je lesbisch of biT? Dan is er
voor jou Stichting de Kringen, die
al 40 jaar praatgroepen voor ho-
mo's/lesbo's organiseert, ook in de
Achterhoek. In zo'n praatgroep
leer je anderen kennen en kun je
mensen leren kennen die in ieder
geval snappen waar je over praat.
Het is nu eenmaal iets dat bij je
hoort en dat is geen drama. Je
kunt pas gelukkig worden als je
jezelf kunt zijn! En als je denkt;
een praatgroep dat klinkt zo
zwaar, dat is het dus niet, het is
ook een hoop gezelligheid. Er is
ook een groep voor biseksuele
mannen/ jongens.

Meer info op de site van de lande
lijk st. de kringen, waar men on-
derdeel van uitmaakt www.dekrin-
gen.nl. Verschuil je niet langer,
want dat is echt niet nodig.
Voor informatie en aanmelding
voor deze praatgroepen kan men
mailen met:
achterhoek@dekringen.nl

G E N D A V O R D E N

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

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

MAART
3 HandwerkmiddagindeWehme.
3 HVG Linde avond kleurenadvies.
3 HVG Wichmond middag voor

ouderen.
3 ANBO klootschieten Kleine Stee

ge-
3 Bridgeclub BZR, 't Stampertje.
4 Bejaardenkring Dorpscentrum.
4 HVG dorp, SOW dag in Arnhem.
4 Klootschietgroep Vordense Pan.
5 Wereldgebedsdag.
5 ANBO jaarvergadering en reis-

verhalen J. Bloemendal in 't
Stampetje.

5 HVG dorp Wereldgebedsdag in
de Christus Koningkerk.

8 Bridgeclub Vorden, 't Stampertje.
8 Internationale Vrouwendag,

Inloop dorpscentrum.
10 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
10 ANBO klootschieten, Kleine Stee

ge-
10 Bibliotheek Vorden, Filmavond:

Être et avoir.
11 Klootschietgroep Vordense Pan.
11 HVG linde, excursie.
14 Acht kastelen mini marathon.
15 Bridgeclub Vorden 't Stampertje.
16 St. Vriendenkring Klein Axen,

workshop Anouk Plantinga.
17 HVG dorp Paasviering.
17 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop in de Wehme.
17 ANBO klootschieten, Kleine Stee

ge-
17 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
18 Klootschietgroep Vordense Pan.
22 Bridgeclub Vorden 't Stampertje.
23 Chr. Vrouwenvereniging Passage,

Humor in de trouwzaal.
24 HVG Wichmond, Lotusver.
24 ANBO klootschieten Kleine Stee

ge.
24 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
25 PCOB, mevrouw de Vries in 't

Stampertje.
25 Klootschietgroep Vordense Pan.
28 Vrienden van de bibliotheek

Philip Freriks met 'Gare du Nord'
op Hackfort.

29 Bridgeclub Vorden 't Stampertje.
31 HVG dorp Vorden Ringavond in

de Herberg.
31 HVG linde Ringavond in de

Herberg.
31 Voorjaarscontactmiddag Welfare

in de Wehme.
31 ANBO klootschieten Kleine Stee

ge-
31 Bridgeclub BZR't Stampertje.



Advertorial

Advisering door natuurgeneeskundig therapeut

LAAT UW
GEZONDHEID

TESTEN
Deze informatie is bedoeld voor mensen
met chronische of langdurige klachten of
zij die dit willen voorkomen.

Om dat te kunnen beoordelen is specifieke
kennis, ervaring en inzicht vereist. Door een
nauwe samenwerking met natuurgeneeskun-
dig therapeut dhr. A. Waterlander zijn wij in
staat de juiste diagnose te stellen.

Mogen wij u voorstellen:
natuurgeneeskundig
therapeut dhr.
A. Waterlander.

Bij chronische of lang-
durige klachten is er
meestal een diagnose
bekend die gesteld is
door de huisarts of de
specialist. De therapeut
kan deze diagnose
beoordelen op persoon-
lijke kenmerken.

Persoonlijk advies
Iedereen heeft zijn
eigen karakter, zowel
lichamelijk als geeste-

lijk. Dat vereist een persoonlijk advies. Dit
advies kan verkregen worden door middel
van een gezondheidstest met gespecialiseerde
meetapparatuur, ook wel elektro-acupunctuur
genoemd, of door middel van iriscopie.

Gezondheidstest
De meest moderne methode voor een
vertrouwd advies is de gezondheidstest door
middel van elektro-acupunctuur. Verrassend

snel krijgt u inzicht
in uw persoonlijke
klachten.
De methode is
geheel pijnloos.
Bij gezonde mensen
heeft de test een
preventieve werking.
In een oogopslag
ziet u hoe uw
gezondheid ervoor
staat. Ook is het
mogelijk om op deze
manier uw natuur-
lijke aanleg voor
eventuele klachten
tijdig te onderkennen.
Erfelijke eigenschap-
pen, zoals persoonlijke

aanleg en sterk emotionele ervaringen

kunnen ook een rol spelen.
De gezondheidstest werkt alsvolgt; eerst
wordt, door middel van vaste meetpunten
aan de vingers, het funktioneren van de

lichaatnsstelsels en organen genieten.
De meetapparatuur bestaat uit een zwakke
stroombron, een weerstandsmeter en twee

elektroden. Vervolgens wordt het middel
getest dat het best bij uw lichaam past. Zo
kan precies vastgesteld worden hoe u op een
middel reageert.
Het voordeel van deze methode is dat tijdens

vervolgconsulten het resultaat van de medi-
katie duidelijk kan worden vastgesteld.

Iriscopie
Iriscopie is een veel gehanteerde methode
om tot een betrouwbaar gezondheidsadvies

te komen. De iris onthult vele tekens, zowel
structuur- als kleurveranderingen, pigmente-

ringen, speciale lijntjes, stipjes enzovoorts.
Vrijwel ieder orgaan komt in de iris op een

vaste plaats aan de oppervlakte, nauwkeurig
gerangschikt volgens de wijzers van de klok.
Maar ook de vorm van de pupil, de conditie

van het oogwit, het verloop en de vorm van
de adertjes in het oogwit, dragen bij tot een
verantwoorde diagnose. Iriscopie is daarom
een belangrijk hulpmiddel voor de natuur-
geneeskundig therapeut.

K"0F Er is weer plaats voor enkele

vrijwillige
medewerkers

om het winkelteam van de VVV
te versterken.

Inlichtingen en/of afspraken
J. Wullink,

tel. (0575) 55 32 22 of 55 22 81.

fc/vJM

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur (met garantie)!

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

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

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
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!

10 maart 10.00 tot 18.00 uur

Kortom, voor een betrouwbaar gezondheids-
advies kunt u een afspraak maken met

natuurgeneeskundig therapeut

A. Waterlander |̂
!^H?bij: ^t

Barendsen

Zutphenseweg 3A
Vorden

Kom langs of bel voor een afspraak:
tel. 0575-554082.

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

VOLLLEYBAL
Op zondag 28 maart houdt

Rabo/DASH weer haar

jaarlijkse
recreantentoernooi

(dames, heren en mix)
Opgave voor 13 maart bij

Leo Kamphuis, tel. (0575)553511
l.j.kamphuis@chello.nl

Kijk ook op www.vvdash.nl
voor meer informatie.

VxSTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
Mobiel 06 22684706

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Stichting
Kranenburgs Carnaval
De 20 verrassingspakketten zijn gevallen op de
volgende nummers:
008 086 087 194 198
256 378 523 571 599
601 603 622 667 689
698 755 781 888 1073

Alle prijswinnaars hebben intussen hun prijs
thuis bezorgd gekregen.

Stichting Kranenburgs Carnaval wil alle vrijwilli-
gers en sponsoren hartelijk bedanken voor hun
bijdrage van het geslaagde Carnaval op de Kra-
nenburg en we hopen dat we de volgende keer
weer op u kunnen rekenen.

VLAAI VAN DE WEEK:
Slagroom- of moccaschuim vlaai

€5.75

Hazelnoot- of chocoladekoeken
€1.50

Muelibroodjes
6 halen 5 betalen.

VRIJDAG EN ZATERDAG:
Kwarkstammetje €4.75

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



olitievaria GROEP VORDEN

Donderdag 19 februari
Aan het Jebbink wrd in de avond-
uren een afgesloten sportfiets ge
stolen.

Zaterdag 21 februari
Aan de Burgemeester Galleestraat
raakte een personenauto bescha-
digd. De veroorzaker is onbekend
gebleven.

Zondag 22 februari
Er werd een alcoholcontrle gehou-
den. Een 4-tal bestuurders hebben
geblazen, geen van hen had teveel
gedronken.

Aan de Hoetinkhof werd gepoogd
in te breken in een personenauto.
Men heeft getracht het portier te
openen door het portierslot te for-
ceren.

Maandag 23 februari
Op een parkeerplaats aan de Baak-
seweg werd ingebroken in een per-
sonenauto. Men heeft het slot ge-
forceerd en o.a. een fotocamera,
filmcamera en een behoorlijk be-
drag aan geld weggenomen.

Donderdag 26 februari
Op de Wildenborchseweg vlak
voor de kruising met de Ruurlose

weg vond een ongeval plaats. De
voorste bestuurder remde voor de
kruising en de tweede bestuurder
kon niet meer op tijd remmen en
botste tegen de voorste auto. Beide
voertuigen hadden schade.

Door de sneeuwval vond er een on-
geval plaats op de Hengeloseweg.
Tijdens een inhaal manoeuvre
verloor een bestuurder de macht
over het stuur en kwam zij op de
kop in de greppel terecht. De be-
stuurder kon ongedeerd haar auto
verlaten.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van l februari
Gevonden:
Ketting (goud met sterrenbeeld);
Hondenriem; Portemonnee (blauw
met een klein sleuteltje) en Auto-
sleutel (Fiat met andere sleutels).

Verloren:
Broche (goud) en Cadeaubonnen
(wereldwinkel).

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur. Het algeme-
ne telefoonnummer is: 0900-8844.

Filmavond
Bibliotheek
In het kader van de boeken-
week welke dit jaar in het teken
staat van Frankrijk vertoont de
Bibliotheek Vorden op woens-
dagavond 10 maart de Franse
film Être et avoir van regiseur
Nicolas Philibert.

Tre et avoir is een ontroerend por-
tret van een piepklein Frans platte
landsschooltje. Het is niet moeilijk
om te zien waarom de Fransen en-
thousiast reageerden op de beleve-
nissen van meester Georges en de
dertien kinderen van zijn school-
tje in de Auvergne. Schatjes van
vier tot twaalf jaar, ernstig in de
weer met kleurpotloden, reken-
sommen en het (ook voor Neder-
landers herkenbare) raadselachti-
ge verschil tussen 'ami' en 'amie'.

Regisseur Philibert's keuze uit ze
stig uur film werd onderscheiden
als de beste Europese documentai-
re. Een eenvoudige beschrijving
van een schoolseizoen, maar tege
lijkertijd veel meer. Het is een

school met een heel ander tempo
dan drukke stadsbewoners ken-
nen. De film slaagt erin om erva-
ringen die we allemaal hebben
meegemaakt in de herinnering te
rug te roepen.
Meester Georges Lopez stond al 35
jaar voor de klas, waarvan twintig
in het lokaal waar de opnames zijn
gemaakt.
Hij moet zijn leerlingen voorberei-
den op het nieuwe schoolseizoen,
waarin hij niet meer terugkomt
vanwege zijn pensioen. Met hem
en de leerlingen maakte Philibert
een film die is doordrenkt van de
noodzaak van goed onderwijs, van
liefde en oprechte belangstelling
voor kinderen en vooral vakken-
nis.

De film wordt in de bibliotheek op
een professionele wijze op groot
doek vertoond door de Zelhemse
filmliefhebber Evert Bel.
Toegangskaartjes zijn vanaf heden
te koop in de Bibliotheek en voor
aanvang van de film.

Ledenvergadering
Kranenburgs Belang
Onderzoek naar uitbreidings-
mogelijkheden en mogelijk in-
richtingsplan centraal op alge-
mene ledenvergadering van
Kranenburgs Belang.

Op dinsdagavond 8 maart houdt
belangenvereniging 'Kranenburgs
Belang' haar jaarlijkse ledenver-
gadering in het Pannenkoekenres-
taurant Kranenburg.

Het bestuur zal verantwoording af-
leggen over het gevoerde beleid
van 2003 en de plannen en activi-
teiten voor 2004 bespreken. Ook
staan bestuursverkiezingen op de
agenda.

Alle leden zijn reeds persoonlijk
uitgenodigd en zijn in het bezit
van de agenda.

Na een korte pauze zal Sander
Atema (woonachtig in Kranenburg),

in het kader van de afronding van
zijn studie Ruimtelijke Ordening
en Planologie aan de Saxion Hoge
school IJsselland te Deventer, een
presentatie houden over de moge
lijkheden voor uitbreiding van de
woonkern Kranenburg.

In de zomer van 2003 heeft Sander
een enquête gehouden onder een
deel van de Kranenburgse bevol-
king.

De resultaten van deze enquête
zullen worden gepresenteerd even-
als een mogelijk inrichtingsplan.
Voor vragen en discussie is vol-
doende ruimte

Het gaat hier om een presentatie
ter informatie van wat mogelijk is
in Kranenburg. Het plan is niet in-
gediend bij de gemeente Vorden.
Dit deel van de avond is ook toe
gankelijk voor niet-leden.

Open Dagen
'In de Loodse'
workshops
Ook dit jaar houdt men bij 'In de
Loodse' weer de jaarlijkse Open
Dagen. Op zaterdag 6 en zondag
7 maart a.s.

De afgelopen tijd is men weer
druk bezig geweest om allerlei
nieuwe onderwerpen te maken.
Het aantal onderwerpen waar
men keuze uit kan maken is nu
dus nog groter.

'In de Loodse' geeft workshops
wilgentenen vlechten, gaas en
mos en groendecoratie. Op zo'n
dag/avond zitten er maximaal 8
personen in een groep. ledere
'workshopper' kiest een eigen on-
derwerp om te maken. Ook dit jaar
geeft men weer een cursus groen-
decoratie/bloemschikken.

Volgt men deze cursus dan komt
men vier keer in het seizoen
2004/2005 een avond bloemschik-
ken, en maakt men op zo'n avond
een vooraf vastgesteld onderwerp.

In de verschillende seizoenen en
rond Pasen en Kerst zijn er aange-
paste workshops. Nieuw zijn de
speciale kinderworkshops die men
gaat organiseren rond Pasen en
Kerst.

Mocht men meer willen weten
over de workshops, bloemschik-
cursus of andere activiteiten, kom
dan tijdens de Open Dagen gerust
een kijkje nemen. De koffie staat
klaar..

'Kleinreesink's'
winnen Voorjaarsiit
De Graafschaprijders
Het duo M. Kleinreesink en E.
Kleinreesink uit Hengelo heeft
zondag in de A-klasse de Voorj aars-
rit gewonnen. Deze vroege voor-
jaarsrit (orientatierit) telde niet
alleen mee voor het clubkampioen-
schap van 'De Graafschaprijders',
maar telde bovendien mee voor
het Open Noord- en Oost Neder-
lands Orienteringsritten kam-
pioenschap (ONONOK) van 2004.
De rit was uitgezet door Wim Wis-
selink en Jan Luiten. Start en finish
waren bij "t Wapen van 't Medler".

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT
Klasse: M. Kleinreesink en E. Klein-
reesink uit Hengelo 267 strafpun-
ten; 2 H. J. Cortumme en mevrouw
G. Mennink, Toldijk 382; 3 A.K. de
Boer en L.J. Altena, Assen 409; 4 J.
Hannink en L. Kolkman, Deventer
436; 5 W.de Jong en M. den Dun-
nen, Drachten 440 strafpunten.

B-klasse: l K. Visser en G. Eskes,
Deventer 343 strafpunten; 2 B. v.d.
Horst en A. v.d. Horst, Harderwijk
385; 3 H. Koenraad en mevrouw
Koenraad, Haaren 391; 4 G. Siemes
en mevrouw A. Siemes-Oonk,
Zutphen 428; 5 H.B.J. Horsting en
mevrouw E. Horsting, Vorden 441
strafpunten.

C-klasse: l M. Maalderink, Toldijk
38 strafpunten; 2 M. A. Veldhuis,
Wijhe 125; 3 J. Slagman en G. van
Veldhuizen, Vorden 152; 4 AG.
Bouwmeester, Hellendoorn 158; 5
H. Broersma en mevrouw C.
Broersma, Drachten 158 strafpun-
ten.

Clubteams A-klasse: l VAMC "De
Graafschaprijders, Vorden 1206
strafpunten; 2 MAC De Walden uit
Drachten 1395; 3 AMBC Wezep
1493 strafpunten.

Clubteams B-klasse: l MAC Zut-
phen 1090 strafpunten; 2 MAC
Scheemda 1532 strafpunten.

Infraroodcabines
bij BouwCenter HCI
BouwCenter HCI, met vestigingen in Hengelo (Gld), Ulft en Zeve-
naar, heeft het badkamerassortiment uitgebreid met infrarood-
cabines van het kwaliteitsmerk Sebastian. Door de intensieve
diepgaande warmtewerking kan de cabine de behandeling van
diverse gewrichts- en spieraandoeningen ondersteunen. In een
blessureperiode kan de algemene conditie van het lichaam op
peil worden gehouden.

KERAMISCHE
INFRAROOD-ELEMENTEN
In plaats van hete stoom, zoals bij
saunacabines, werkt de infrarood-
cabine met magnesium gevulde
infrarood-elementen. De omge-
vingstemperatuur wordt hierdoor
niet onnodig verhoogd. De infra-
rood-cabines bieden de mogelijk-
heid om het lichaam te verzorgen
en te reinigen terwijl u zich volle-
dig ontspant en volledig door
warmte wordt omringd. Deze
warmte dringt door in het li-
chaam tot op een diepte van maar
liefst 4 cm.

BEVORDERING
VAN DE VITALITEIT
Bij een relatief lage luchttempera-
tuur (40-60 graden Celsius) zal het
lichaam door de infrarood-warmte
toch veel meer transpireren dan
normaal. Het transpiratievocht in
een traditionele sauna bestaat
voor 97% uit water. Bij de Sebas-
tian-cabine is dit 80%, waarbij de
overige 20% bestaat uit vet, choles-
terol, zware metalen en andere

schadelijke stoffen. Een optimaal
gebruik neemt 30 minuten in be-
slag. Met als resultaat: een betere
afvloeiing van ongewenste rest-
stoffen en een duidelijke verbete-
ring van de zuurstofopname en de
doorbloeding van het huidweefsel,
waardoor een gezondere huids-
kleur ontstaat.

VERTROUWD MERK
Sebastian is een gerenommeerd
merk en actief op zowel de consu-
mentenmarkt als in de professio-
nele medische branche. Belangrij-
ke kenmerken van de betreffende
producten zijn de hoge kwaliteit
en het moderne design, waarbij
veel aandacht is besteed aan ge-
bruiksvriendelijkheid. Alle cabines
uit de SF serie zijn vervaardigd uit
dubbelwandig IA kwaliteit Cana-
dees Cederhout.

BouwCenter HCI
Kruisbergseweg 13
7255 AG HENGELO (GLD)
Tel: 0575 - 46 81 81
www.bouwcenterhci.nl

Deelnemen vrouwendag
is nog mogelijk
Voor de zogenaamde 'Inloop-
middag en avond', die voor
maandag 8 maart a.s. in het
Dorpscentrum op het program-
ma staat, kunnen zich nog
steeds vrouwen opgeven.

Deze dag die door de plaatselijke
Vrouwenraad en de afdeling Vor-
den van Amnesty International in
het kader van de 'Internationale
Vrouwendag' wordt georganiseerd

is speciaal bedoeld voor vrouwen
in de gemeente Vorden die willen
laten zien of horen wat ze zoal in
hun vrije tijd doen. Boetseren, te
kenen, schilderen, fotograferen,
potten bakken, bloemschikken,
poppen maken, muziek maken,
zingen, hoeden maken, noem
maar op.
Voor inlichtingen en opgave kan
men bellen met Dinie Velhorst
telefoon (0575) 55 16 88.



maar we zijn er nog niet.
Nog even volhouden.
Deze week:
(geldig in week 10: 1 t/m 6 maart)

Rozijnenbollen

Appelflappen

Rozijnenbrood nu voor €

Appel-kaneelvlaai

klein € 590 090
• groot € V m

K N I P U IT EN L E V E R IN

Wekelijks verloten wij 3 slagroomtaarten.
Bij iedere € 2,- krijgt u een stempel op de kaart. Bij 5 stempels is hij

vol en maakt u kans op één van de 3 taarten. Inleveren dus!
Naam:

Adres:

Plaats:

Tel.:

Echte Bakker
VAN ASSELT Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel. (0575)551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld

De Echte Bakker Dat proefje! Tel. (0575) 57 15 28

Even omlopen a.u.b.

Binnenkort
is het nog gezelliger
in onze Keurslagerij.

Over een paar weken verwelkomen we u graag in een helemaal gemoderniseerde Keurslagerij.
De verbouwing vordert goed, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren.

Tot die tijd bent u nog steeds van harte welkom in onze noodwinkel. Met ook deze week
weer leuke aanbiedingen.

De noodwinkel is alle dagen geopend, m.u.v. maandagmorgen en vrijdagavond.

Dick en Hetty Vlogman en medewerkers.

Donderdag 4 maart Keurkoopje Weekaanbieding

VLEES- rundergehakt verse worst
WARENDAG

diverse soorten
vleeswaren

1 kilo €

< 100 gram € 07°

450 fijn of grof
• ") 95

• • 500 gram € m/m •beenham-
salade hausmacher

1?5100 gram € 100 gram €

V O O R D E E L P A K K E T

O
Q.

6?5
Combinatieaanbieding: VOORDEELPAKKET €

1500 gram kippenbouten + 100 gram ei-bieslooksalade + 100 gram ontbijtspek.
Vul uw naam in en lever deze bon in.

Wekelijks verloten we een gourmetschotel voor 4 personen.

Ir^n r cl i o (*r

K , KCUIMciULr

J Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Geldig in week 10: 1 t/m 6 maart.

Knip de couP°n uit- lever deze

in en maak kans op een
GRATIS GOURMET5CHAAL!

Donderdag in Warnsveld:

GRATIS* RUIT REPAREREN
LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK

Donderdag 4 maart kunt u terecht
op de parkeerplaats van
winkelcentrum Dreiumme in Warnsveld
en wel van 09.00 tot 1 7.30 uur.

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten.
N.B.: Kenteken graveren kost € 1 5,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale
reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures
's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie.
Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij
alle ruiten met het oude nummer vervangen!

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

al € 136,-!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit.
Laat uw ruit niet barsten!

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

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

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



CONTACT
EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTOBEDRIJF l

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

www.auto-nijenhuis.nl

BMW 3-serie
3161 1994

161.000 km

€ 4.950

Chrysler Voyager 2.4I SE luxe 2000 65.500 km € 15.950
Citroen Berlingo 1.8! multispace 1998 78.150 km € 8.950
Nissan Almera 1.4 4DGX 1998 88.500 km € 5.350
Opel Zafira X1.6XEL16V comfort 1999 46.500 km € 14.750
Suzuki Baleno 1.6 SEDAN GLX 1996 83.950 km € 5.950

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

www.vangeldereautos.nl

Volvo S80 grijs
, 2.5 TDI automaat

r Full options bj 1999

'incl btw € 1 5.500,-

Chrysler Voyager 3.3i automaat blauw 1995 €
Fiat Cinquecento blauw 1993 90.000 km €
Ford Clipper 1.6 automaat groen 1997 i.z.g.st. €
Mazda 323 P 1.3 LX rood 1997 80.000 km €
Opel Novano 2.8 D wit 2000 i.z.g.st. excl. btw €

i . . -. . . . .

M Autobedrijf
Meleers

> - <;toonHoron U m ̂ 7^

4.500

2.750
6.750
6.950
9.750

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575)451974

Jissan Primera
1.64DSI

1998 66.000 km

€ 8.950,-

t»!

Peugeot 206 XR l .9D 3 drs
133.000 km. blauw 1998 € 8.750,-

Peugeot306XR 1.4 3-drs.
15.000 km. groen 2000

Peugeot 306 l .6 XS 3-drs.
142.000 km. zwart 1996

Peugeot 307 XS 2.0 HDi
105.000 km. grijs 2001

Peugeot 607 2.2 I6V 4-drs.
60.000 km. blauw 2001

Peugeot Partner l .9D Break
141.000 km. blauw 1998 € 7.750,-

Peugeot Partner 2.0 HDi
100.000 km rood met.
maart 2002 (marge-auto)

Hyundai 2.0 Coupe
49.000 km. groen 1999

Nissan Primera 2.0 SRi 5-drs.
69.000 km. blauw 1997

Peugeot 106 1.4 XS 3-drs.
1 1 .000 km. zwart 2002

Peugeot 206 2.0 GTi 3-drs.
96.000 km. grijs 2000

Peugeot 206 2.0 GTi 3-drs.
33.000 km. blauw 2000

Peugeot 206 XT 1.4 3-drs.
43.000 km. blauw 2000

€

€

€

€

10.950,-

12.950,-

13.950,-

10.950,-

Peugeot 206 XS l .6 3-drs
83.000 km. grijs 1999 € 9.250,-

Peugeot 806 ST 2.0 MPV
200.000 km. groen 1994 € 6.950,-

Peugeot 806 ST 2.0 MPV Turbo
95.000 km. blauw 1999 € 18.950,-

Peugeot 807 ST 2.0 MPV
20.000 km. blauw 2003 € 30.950,-

Peugeot J5 2.0 CAMPER
87.000 km. wit 1993 g 14.950-

Smart PULSE 0.6 40 kw
27.000 km. geel 2000 € 9.750,-

Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot
KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand •
Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1000 km
omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk
servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen •
Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT

Automobielbedrijf A. Ridderhof B.V.
Molenenk 2, 7255 AX Hengelo (Gld.).Tel.: (0575) 46 19 47

Geopend: ma.-do. 08.00-18.OOu. vrij. 08.00-20.OOu. za. 09.00-1 6.OOu.

kijk ook op: w w w . r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

Ford Focus 1.6 16V 74KW 5D Ambiente 1999 € 11.250
Opel Agila Z1.2 XE 16V Njoy 2003 6.500 km € 11.250
Renault Scenic RXT 1.6 16V 2001 120.000 km € 14.950
Toyota Avensis 2.0 16V 1998 131.000 km € 11.750
Volkswagen Golf Basis met airco 2001 64.000 km € 13.250

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-13827564

Citroen XM
1994 185.000 km

LPG nieuwe APK

€ 2.500,-

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,-

tot€ 4.000
tot€ 1.500
tot€ 6.000
tpt€ 7.500
tbt€ 10.000

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

Volkswagen Transporter 1.9 TD 2001 50.850 km
Volkswagen Polo 1.4 16V Trendline 2003 21.987 km
Toyota Paseo 1.5 l 3-drs coupé 1997 128.451 km
Honda CRV 2.0 l benzine 4WD 1998 98.000 km

\ i\ i APK Keuringsstation

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

Mercedes 300 CE coupé bj. 1988 automaat zilvergrijs
Opel Combo 1.7 D bj. 1994 wit TR.H.
Opel Vectra 1.81 LPG bj. 1995 TR.H.
Renault Safrane 2.0i Ipg bj. 1996 groen

Diverse auto's vanaf 350 euro



CONTACT

HEKEL
AAN PEKEL?

Kom dan uw auto wassen
in onze

overdekte washal.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 22 22

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
• Zand, grind, tuingrond
• Grondwerk
• Containers
• Bestratingen
• Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Eet vis,
omdat het zo gezond is!

van 930 tot 17.15 uur
op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL
JLM. & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903 >r

GARAGEBEDRIJF
Z) TEERINK ZELHEM
—^

Boeninksteeg 14 7021 JZ Zelhem (0314) 3 2 44 53

VW Polo
automaat bj 2000

jO.OOO km ctr. vergr.,
>tuurbekr., electr. ramen

Diverse merken occasions op voorraad o.a. Opel, VW.

Ook het juiste adres voor APK en goede service.

voor

een goed

occasionaanbod!

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Enkweg l in Vorden
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons
drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven
op, en wij verbouwen er voedsel op. Wij hebben in
Nederland echter een groot aantal vervuilde terreinen.
Deze advertentie maakt deel uit van de procedure rond
de aanpak van deze verontreinigingen.
Als iemand van plan is de bodemverontreiniging op zijn
terrein aan te pakken, dan moet hij dit op grond van de
Wet bodembescherming van tevoren aan de provincie
melden. De provincie stelt onder andere de burgers
hiervan op de hoogte, door te adverteren in dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Weulen Kranenbarg bv heeft een saneringsplan
ingediend van een bodemverontreiniging aan de Enkweg
l in Vorden. Op de locatie is sinds 1965 een brandstof-
verkooppunt aanwezig. Door de activiteiten op de
locatie is een verontreiniging met onder andere
minerale olie ontstaan. Het grootste deel van de
verontreiniging is reeds gesaneerd.

Op 13 maart 1996 (verzonden 21 maart 1996) hebben
wij reeds vastgesteld dat het hier gaat om een urgent
geval van ernstige bodemverontreiniging en dat de start
van de sanering moet plaatsvinden uiterlijk vóór 1997.

provincie

De start van de sanering heeft voor 1997 plaatsge-
vonden, daarbij is het grootste deel van de veront-
reiniging gesaneerd. Weulen Kranenbarg bv heeft een
plan ingediend waarin is beschreven hoe om te gaan met
de achtergebleven restverontreiniging. Dit is beschreven
in het ingediende saneringsplan. Wij zijn van plan in te
stemmen met het saneringsplan.

Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn mening te geven
over het voornemen om in te stemmen met het
saneringsplan. Vanaf morgen kunt u daarom het
ontwerpbesluit waarin dit voorstel staat, en alle
bijbehorende gegevens bekijken. U kunt dat doen in de
bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt l l in
Arnhem, en bij de gemeente Vorden, (0575) 55 74 74.

Tot vier weken na deze publicatie kunt u uw reacties
sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,
telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 27 februari 2004,
nr. MW1995.69785

Gedeputeerde Stoten van Ge/der/and

Gl DEIRI.AND



Hengelo (Gld.)

HALF OM HALF
GEHAKT

Maart roert zijn staart, wij ook!

het grote voordeel van dl

kilo nu 2
Jonagold, Elstar en Golden Delicious

49 HANDAPPEL ^ "
kilo nu

COTE d'OR
CHOCOLADE

reep 200 gram a 1.79

nu mm repen halen

i reep

betalen!

oh
VARKENS- OF

RUNDERGEHAKT
ROLLADE

pak 3 stuks, kilo van 8.29 voor

PAGE
KEUKEN-
PAPIER
8 rollen van 7.00

99
voor 3.8

IGLO PIZZA CROSSA pak 300 gram a 2.39 nu 3 pakken van 7é17 voor499
B

COCA COLA
fles 1V2 liter a 0.99

nu v flessen halen

mm flessen betalen!

M O L E N H O E K

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00- 17.00 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

l Aangepaste
N openings-
I tijden

van maandag 8 maart
t/m zondag 14 maart 2004.

8 maart gesloten

9 maart gesloten

10 maart gesloten

11 maart 16.00 - 22.00 uur

16.00-22.00 uur

11.30 - 22.00 uur

11.30-22.00 uur

12 maart

13 maart

14 maart

Vanaf dinsdag 16 maart zijn we weer om 17.00 uur
geopend en de rest van de week

op de normale tijden geopend.
Bedankt voor uw begrip en graag tot ziens.

Wendie Vrieler, Thomas Kniewallner
en medewerkers Bistro De Rotonde.

FAM

Dorpsstraat 28 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 05

In de maand maart elke zaterdagavond
vanaf 17.30 uur

uitgebreid
chinees lopend buffet.

Onbeperkt genieten voor € 1 3.50 p.p.
Reserveren gewenst.

Nieuwe openingstijden
Maandag t/m woensdag 16.00 - 22.00 uur.
Donderdag t/m zondag 12.00 - 22.00 uur.

Alle feestdagen 12.00 - 22.00 uur.

Van november t/m mei
op dinsdag gesloten.

Op feestdagen wel geopend.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GEZOCHT:

enthousiaste
vakantie-
medewerkers

CAMPING

De Reeho
Vorden
Tel. (0575) 55 15 82



'Betaal ik niet teveel belasting?'

Ŝ Uw eigen stijl
van ondernemen

'Laten we dat meteen even
met u nalopen dan.'

Voor het verzorgen van
uw be las t ingaang i f te 2003
kunt u bij ons na een
telefonische afspraak
terecht op woensdag 3,
10, 17, 24 en 31 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

G GIBO Groep
Accountants en Adviseurs

Vestiging Vorden, Raadhuisstraat 22,
telefoon (0575) 55 14 55, www.gibogroep.nl

Runderbraadlappen 1 uio c 4."

Dikkevleesribben u,i cl."

Cordon bleu's 4 stuks c2?9

Bij aankoop van € 5,-

10 gebraden
gehaktballen €

Elke week op de
markt in Vorden

uw vakslager

-j 00

Vleeswarenvoordeel

3 soorten
voorgesneden
vleeswaren

voor€

DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

Korte rozen 20 stuks loemen en planten

per bos

3 bossen

Narcissen 3 bossen

•J 99

5»0

1 99
•

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

M

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

LENSINK
Reparatie Bouw

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Hörman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

www.compusystem.nl
Internet/Office l v.a. € 499,-
AMD 2900+, 256 MB DDR, 52 speed CDROM, 6 x USB 2. *£;. €499,-
AMD2900+. 512MBDDR €539,-

TopPC (met AH v.a. € 589,-
AMDXP2400+, 256 MB DDR 4( €589,-
AMD XP 2600+, b 12 MB DDR 400 t € 659,-
AMD XP 2800+, 512 MB DDR 400, i I € 719,-

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

Actie:

Win een DVD +/- brander!
Stuur een email naar info@compusystem.nl

en vertel ons wat u vindt van onze producten.
Tips zijn van harte welkom! ^̂ ^̂

Windows XP home € 89,-

• HP DeskJet 3550 € 67,-

Meerprijzen:
Cordless desktop € 17,- • LitoOn 52x32x5? CDRW € 44,-

17 inch TFT € 449,- • Canon flatbed scanner € 59,-
• 17 inch monitor €119» NEC DVD +/ - brander €106,-

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

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

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstof artikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 el 32

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

ACTION-PRIJZEN!

Unox rookworst
van € 1.49 voor slechts €

500 gram nu

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

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

Dat is gewoon Edah

reien,
haken of borduren.

De nieuwste breigarens
en breiboeken zijn weer binnen.

Kom eens kijken bij ons in de winkel.

Ook voor tapijt en gordijnen
uw adres.

De nieuwste collectie
van der Ploeg gordijnen

hangt bij ons om te voelen en te bekijken.

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



Visser Mode verrassend vernieuwd Rudolf Sluier stopt.

Zowel buiten als binnen heeft
Visser Mode in Vorden een nieu-
we uitstraling gekregen. Aan de
buitenzijde prachtige moderne
luifels geven een totaal nieuw
aanzicht.

Binnen is ook het een en ander ge-
beurd. Nieuwe vloeren en een ver-

nieuwde medische afdeling ma-
ken dat de klant nog duidelijker
haar weg kan vinden.
Visser Mode heeft de voorjaarscol-
lecties van alle bekende merken
reeds volop in huis. Ook zijn er dit
seizoen nieuwe merken zoals EDC
by Esprit (het jonge zusje van Es-
prit) en Summum (modisch en ap-

part). Donderdag 4 maart houdt
Visser Mode haar speciale senioren
shows en op koopzondag 14 maart
worden ook modeflitsen gehou-
den.
Beslist de moeite waard om te ko-
men kijken naar de verrassende
nieuwe zaak en de vooorjaarcollec-
ties.

' De Kindeitelefoon bestaat 25 jaar!
Op 29 mei 2004 bestaat de Kin-
dertelefoon 25 jaar.

Reden genoeg om dit jaar aan te
grijpen om het belangrijke werk
van deze vrijwilligersorganisatie
onder de aandacht te brengen
door middel van een grootschalige
voorlichtingscampagne. Naast de
landelijke spotjes op de televisie,
aandacht in o.a. Z@ppelin en Klok-
huis, en het grote feest op 29 mei,
zijn er ook regionale activiteiten.

VERHALENWEDSTRIJD: "DIT
ZIJN WIJ, WIE BEN JIJ?"
Voor alle kinderen van 8 tot 18

jaar in deze regio (de regio strekt
zich uit van Winterswijk tot Har-
derwijk, Steenderen tot Kaalte) or-
ganiseert de Kindertelefoon De-
venter een wedstrijd: schrijf een
verhaal of gedicht met als thema:
"Dit zijn wij, wie ben jij?"

Als je de wedstrijd wint, komt Ger-
da Havertong (Sesamstraat) mét de
Kindertelefoonbus bij jou op
school de hoofdprijs uitreiken. Je
wint een avontuurlijk dagje Apen-
heul voor jou, je ouders en vijf
vriendjes/vriendinnetjes, met VIP-
ontvangst, lunch en verrassingen.
Stuur je verhaal of gedicht (maxi-

maal 500 woorden) voor l april
naar: De Kindertelefoon, postbus
6088, 7401JB Deventer. En vergeet
vooral nietje naam, leeftijd, adres,
telefoonnummer én je school te
vermelden.
Mailen kan natuurlijk ook:
deventer@kindertelefoon.nl

KINDERTELEFOONBUS
Van 12 tot 18 april rijdt de Kinder-
telefoonbus in onze regio rond. De
bus gaat op bezoek bij scholen, bij
de Apenheul, bij het Dolfinarium,
hij staat op markten - kortom over-
al waar kinderen te vinden zijn
komt de Kindertelefoonbus langs.

De Achterhoeks streekhumo-
rist Rudolf Sluier stopt met in-
gang van l maart zijn activitei-
ten. Henk Nijkamp uit Warns-
veld, zoals hij gewoonlijk door
het leven gaat, heeft dit tijdens
zijn laatste optreden ter gele-
genheid van zijn eigen 50e ver-
jaardag bekendgemaakt.

De beslissing was reeds in oktober
van het vorig jaar genomen, doch
optredens op pronkzittingen van
carnavalsverenigingen worden dit
seizoen nog gedaan. Na de carna-
val zijn geen optredens meer aan-
genomen.
In de periode 1981 tot 2004 is re
gelmatig opgetreden in Gelder-
land en Overijssel, en bij uitzonde-
ring een keer in Drenthe en Bra-
bant. Het kleinste aantal mensen
waarvoor opgetreden werd was 14,
het grootste publiek was 1.500
mensen.
In de genoemde periodes zijn ook
stukken gezet op een verzamelel-
pee Dizze kante van de lessel Plat II
(1983) en een eigen cd Met de S van
Sluier... (1997). De regionale zen-
ders zorgden hierdoor voor de no-
dige promotie voor optredens.
Er zijn een aantal redenen, welke
tot de beslissing om te stoppen
hebben geleid.

De inspiratie tot het schrijven van
nieuwe teksten ontbreekt de laat-
ste jaren, waardoor het repertoire
niet voldoende meer ververst
wordt. Kwaliteit staat voorop. Op-
gemerkt dient overigens te wor-
den, dat er na optredens nooit op-
merkingen over zijn gemaakt. De
ervaring is immers, dat grappen
het ene oor in en het andere oor
weer uit gaan. Bovendien werd er
vaak gewerkt met gegevens over
het aanwezige publiek, hetgeen
vrijwel altijd borg staat voor suc-
ces.
Daarnaast was de zin om 's avonds
weer op pad te gaan na een drukke
dag niet altijd meer aanwezig. Een
optreden kost gemiddeld twee uur
voorbereiding. De laatste twee ja-
ren werd daarom ook alleen maar
meer op vrijdag- of zaterdagavond
opgetreden. Vaak werd hierdoor
nee verkocht en doorverwezen
naar een collega conferencier.
Door beide redenen en mogelijk
nog economische redenen bij vere-
nigingen, etc. is het aantal optre-
dens de laatste twee j aar dermate
teruggelopen, dat het moeilijk is je
incidenteel nog op te laden. De
vaste regelmaat van optreden ont-
breekt; het automatisme is min of
meer weg. Al met al tijd om te
stoppen.

Nieuw van Weleda:

Amandel Hydraterende Crème

Deodoranten met
aluminiumzouten

Al jarenlang hebben Weleda's
Iris- en Rosa-Mosqueta-serie een
hydraterende crème, maar nu is
deze er dan ook eindelijk in de
Amandel-serie: Amandel Hydra-
terende Crème.

Voor iedereen die Amandel Ge-
zichtscrème als dagcrème wat te
vet vindt, of die een lichte, frisse
dag- en nachtcrème zoekt voor
haar gevoelige of naar allergie nei-
gende gezichtshuid.

Het belangrijkste ingrediënt in
Amandel Hydraterende Crème is
zuivere amandelolie, die de huid
tot rust brengt en haar voorzichtig
verzorgt. Daarnaast is pruimenpit-
olie toegevoegd vanwege het hoge
gehalte aan essentiële vetzuren,
die de gevoelige huid verzorgen en
voeden. Bovendien laat pruimen-
pitolie de geur van amandelolie
beter tot zijn recht komen. Verder
bevat Amandel Hydraterende crè-
me een uitgekiende hoeveelheid

rechtsdraaiend melkzuur, dat het
vochtgehalte van de huid in balans
brengt. Daarnaast ondersteunt het
de beschermende functie van de
huid door de pH-waarde van de
huid in evenwicht te brengen. Zo
schenkt de crème de huid alle
voorwaarden om zelf haar natuur-
lijke evenwicht te hervinden. Der-
matologische tests wijzen uit dat
de crème goed wordt verdragen
door mensen met neurodermitis
of een gevoelige huid.

In veel deo's zitten aliimiiiiunv
zouten. Deze dringen in de po-
riën, en die kunnen daar niet te-
gen. Daardoor ontsteken ze, zet-
ten op en uit, en gaan dicht zit-
ten. Met als gevolg dat je niet
meer zweet.

Alleen - twee problemen. Ten eer-
ste is zweten een natuurlijk en
noodzakelijk proces.

Het is een manier om afvalstoffen
uit je lichaam op te ruimen. Als je

dat blokkeert, zoekt het lichaam
een andere uitweg. Ten tweede:
aluminium is niet goed voor het li-
chaam. Wie langere tijd alumini-
um op zijn lichaam spuit, kan op
termijn klachten krijgen door de
ophoping ervan, bijvoorbeeld in de
lymfeklieren en de borstweefsels.

Controleer of er iets met alumini-
um op de ingredientenlijst van je
deodorant staat en trek je eigen
conclusies. (Zie advertentie Aloë
Vera.)



Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08

BORCULO
« (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Bouwkundige
Inbraakpreventie
Zutphen
www.wQninqonderhoudfranken.nl

P O L I T I E
KEURMERK

[VEILIGE
WONEN

Weg naar Voorst 31
7205 CL Zutphen

Preventieadvies

Inbraakbeveiliging

Advies en montage

Hang- en sluitwerk

Service

Onderhoud

Tel. 0575-515825
Fax 0575-519694

Vrijblijvende offerte

Braakwerende kasten

Veiligheidscilinders

Veiligheidsartikelen

Isolatie- & veiligheidsglas

Rolluiken

Een nieuw plafond in 1 dag!
Zonder hak- en breekwerk

terwijl de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafonds de Timmerije

de Bos Makelaardij
biedt aan:

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)

bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

de Bos Makelaardij
biedt aan:

Steenderen
Kastanjelaan 31

omschrijving: In jonge, ruim opgezette woonwijk gelegen, zeer
ruime recent gebouwde helft van dubbel herenhuis (2002).
Indeling: hal, garderobe, toilet met fontein, ruime L-vormige woonka-
mer, luxe complete open keuken met inb.app. en granieten blad, bij-
keuken en aangebouwde verwarmde garage.
Ie Verd.: overloop, luxe badkamer met ligbad, douche, 2e toilet en v.w.
2 ruime slaapkamers (voorheen 3) van 10 en 25 m2. Vaste trap naar...
2e Verd: zeer ruime zolder met dakkapel, meerdere kamers mogelijk.
Fraai aangelegde tuin op het ZO. Bouwjaar 2002, verwarming d.m.v.
Bosch HR-combi. Perceelsopp. 255 m2. Kamer en keuken v.v. vloerver-
warming. Luxe afgewerkt en uitstekend onderhouden woning.
Koper moet sociaal of economisch gebonden zijn aan de Gemeente
Steenderen.

Vraagprijs : € 269.000,- kk

De andere makelaar voor uw regio!
R/jkenhage 12, 7201 LP Zutphen, Telefoon (0575) 51 66 35, Internet: www.debos.nl

CI3

Ruurlo
Barchemseweg 56

omschrijving: Nabij het centrum op een ruim perceel gelegen
recentelijk volledig gerenoveerde woonboerderij met 2 garages
/ schuur (geschikt voor 3 auto's) en veel bergruimte.
Indeling: entree, hal, toilet, lichte woonkamer met schouw,
moderne open keuken, geheel uitgevoerd in RVS. Gang,
bijkeuken met wasmachineaansluiting, slaap/studeerkamer,
garderobekamer, slaapkamer en moderne badkamer met ligbad,
douche, toilet, bidet en 2 vaste wastafels.
Verdieping: overloop met vaste kasten, 2 ruime slaapkamers
(ca. 13 en 14 m2) en veel bergruimte. De tuin is geheel nieuw
aangelegd. De woning is volledig gerenoveerd in 2002/2003.
Bouwjaar 1900, inhoud ca. 490 m3 en perceelsoppervlak
841 m2, verwarming d.m.v. Nefit HR combi 2002.

Vraagprijs: € 379.500,- kk

De andere makelaar voor uw regio!
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen, Telefoon (0575) 51 66 35, Internet: www.debos.nl

DAN( l.\( i

Aanstaande Zaterdag

DancekelderfDance, Trance en R&B
^ AKEA S 100% FÜN

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, Ooyerweg - De Kei en

kruising Voosterallee -Kapperallee 21:50
* Eefde, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo,

Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 *

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

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

Voor meer info kijk op WWW. WITKAMP. COM

Installatie
computernetwerken

Weevers Net

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

bossenbroek

Ruurloseweg 49 Tel.: (0575) 46 31 32 Mobiel: 06 21580650
7255 DG Hengelo (Gld.) Fax: (0575) 46 51 58 E-mail: bossenbroek@tref.nl

VASTGOEDBEMIDDELING
• vastgoedbeheer
• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding
• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• projectbegeleiding
• bouwkostenadvies
• bouwadvies

Gesprekspartner bij aan- en verkoop van een woning of
bedrijfsobject.
Deskundige begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie.
U krijgt een persoonlijk en onafhankelijk advies.

vraag om
een vrijblijvende

offerte

Pape Kunststoffen
Hengelosestraat 49
7256 AB Keijenborg

Tel.: 0575-463357
Fax.:0575-465000
Email.: papekunststoffen@hetnet.nl



3 Maart: info vrijwilligerswerk
op landgoed Hackfort

Vijf jaar gevestigd in Hengelo

Schoenmode Hermans bestaat 45 jaar
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op woensdag 3
maart een informatiebijeen-
komst voor potentiële vrijwilli-
gers op landgoed Hackfort.

De bijeenkomst is bedoeld om ge-
ïnteresseerden te informeren over
de nieuw op te zetten tuin- en
landschapsgroep van dit fraaie
landgoed. De tuin- en landschaps-
groep zal in overleg twee of vier
woensdagen per maand mee gaan
helpen met het beheren van de na-
tuur door daadwerkelijk de han-
den uit de mouwen te steken.
Denk bijvoorbeeld aan werkzaam-
heden als het onderhoud van wan-
delpaden en hagen, het knotten
van knotwilgen en het verwijde-
ren van braamstruiken uit de ro-
dodendrons.
De informatiebijeenkomst start
om 10 uur en wordt gehouden op
kasteel Hackfort, Baakseweg 8 in
Vorden. Vrijwilligerswerk in de na-
tuur is een actieve en boeiende

vrijetijdsbesteding in een
prachtige omgeving. Boswachter
Kees Baars hoopt dat vooral leden
van Natuurmonumenten uit de re-
gio Vorden - Hengelo - Warnsveld -
Zutphen enthousiast worden voor
dit soort vrijwilligerswerk. Natuur-
monumenten heeft gelukkig veel
leden die met hun lidmaatschap
financieel bijdragen aan het be-
houd van de natuur. Er zijn echter
ook leden die daarnaast fysiek
mee willen helpen aan het natuur-
behoud. Dat kan nu dus met dit
vrijwilligerswerk. Men hoeft geen
specifieke natuurkennis, grote fy-
sieke kracht of ervaring met
schop, hark of zaag te hebben. Een
boswachter begeleidt de groep vrij-
willigers en zal tijdens de werkda-
gen deskundige uitleg geven.

Belangstellenden kunnen voor
meer informatie contact opnemen
met boswachter Kees Baars, 0575 -
555560 of via de e-mail: k.baars@
natuurmonumenten.nl.

Lloyd Haft wint Ida Gerhardt
Poëzie Prijs 2004
Dichter, sinoloog en vertaler
Lloyd Haft heeft de Ida Gerhardt
Poëzie Prijs 2004 gewonnen met
zijn dichtbundel "Psalmen in
bewerking van Lloyd Haft".

De prijs (€ 2.500) en een ets van de
Zutphense kunstenaar Wim van
der Mey, wordt hem op 12 maart
aanstaande uitgereikt door burge-
meester JA Gerritsen tijdens een
poëzieavond in Theater- en con-
grescentrum Hanzehof te Zutphen.
Lloyd Haft (1946, Wisconsin) won
in 1994 zijn eerste literaire prijs: de
Jan Campert Prijs voor het werk
"Atlantis". Hij is universitair do-
cent in Leiden en woont in Oegst-
geest. Juryleden Marjoleine de Vos
en Erik Menkveld maakten hun
keuze uit circa zestig poëziebun-
dels, gepubliceerd in 2002 en 2003.
De poëzieavond rond de prijsuitrei-
king omvat optredens van Rutger
Kopland, Joke van Leeuwen, Must-
afa Stitou en (poetryslammer) Erik
Jan Harmens. Uiteraard zal ook Llo-
yd Haft zijn bijdrage leveren aan de
avond. De avond wordt muzikaal
omlijst door de band "Even se
rieus" o.l.v. Gert Wijmans.
In het voorprogramma kunnen
poëzieminnaars nader kennisma-
ken met Rutger Kopland en zijn
omvangrijke oeuvre. De dichter wil

niet alleen voordragen uit zijn
oeuvre maar wil ook de interactie
met de zaal aangaan. De voorgaan-
de twee edities van de uitreiking
van de Ida Gerhardt Poëzie Prijs
trokken ruim tweehonderd bezoe-
kers. Dit keer zal ook een afvaardi-
ging van scholieren van het Stede
lijk Daltoncollege - op initiatief
van docente Nederlands Corina
Breukink - acte de presence geven.
Sinds 1997 bevindt de literaire na-
latenschap van de dichteres Ida
Gerhardt zich in het Stadsarchief te
Zutphen. De nalatenschap heeft
grote waarde voor wetenschap en
literatuur. Zutphen beschouwt het
dan ook als een kostbaar bezit.
De Gemeenteraad van Zutphen
heeft daarom in september 1998
besloten tot het instellen van een
poëzieprijs, vernoemd naar de
dichteres. De Ida Gerhardt Poëzie
Prijs wordt iedere twee jaar uitge
reikt aan een nieuw verschenen
Nederlandstalige dichtbundel.
De kaartverkoop via de Hanzehof,
Coehoornsingel l, start eind febru-
ari. Kaarten kunnen aan de zaal ge-
kocht worden. Reserveren via tel.
0575-512013 of via info@hanze
hof.nl. De toegangskaart geldt te-
vens als toegangsbewijs voor het
voorprogramma met Rutger Kop-
land.

Etsen in Doesburg
Elke eerste zondag van de
maand kan men in Doesburg
genieten van de kunst- en cul-
tuuruitingen in diverse ateliers
van beroepskunstenaars, gale-
ries, antiquariaten en van huis-
concerten. Al deze gratis te be-
zoeken adressen bevinden zich
op korte afstand van elkaar in
de historische binnenstad van
deze schitterende Hanzestad.

Twee keer per jaar geeft men deze
drukbezochte kunstmanifestatie
een speciaal tintje. De Culturele
Zondagmiddag in Doesburg op 7
maart staat deze keer geheel in het
teken van "etsen".
In een doorlopende activiteit kan
men bij de fam. Van Bruggen in de
Zandbergstraat 11 zien hoe de pro-
ductie van plaat tot ets in zijn
werk gaat. De zuurbaden, het teke-
nen met een speciale pen op de
zinken plaatjes, het ininkten en
het afdrukken met de etspers, al-
les wordt in de praktijk getoond.
's Middags vertelt Margo Ellen in
de Gasthuiskerk aan de hand van

dia's over de verschillende technie-
ken, zoals droge naald, aquatin-
ten, vernis-mou, die bij het etsen
worden gebruikt.
Ook worden daarbij enkele voor-
beelden getoond van zowel de
wereldberoemde etser Rembrandt
als van Anton Heyboer en anderen.
Margo Ellen toont haar etsen in de
een eigen Galerie in de Heeren-
straat en bij Podium Acanthus.
Mede-organisator van deze dag,
Ina Niks-Timmer, heeft in haar wo-
ning een speciale tentoonstelling
van haar etsen ingericht. Voor de-
ze gelegenheid houdt ze een oprui-
mingsactie. Ook zijn haar produk-
ten te zien bij Galerie Het Gouden
Schepel en Podium Acanthus.
Uiteraard toont de welbekende
kunstenaar Ad v.d. Brink zijn etsen
in Galerie 8'r naast zijn schilderij-
en en bronzen beelden. Ook diver-
se van de circa 25 deelnemers aan
de Culturele Zondagmiddag stel-
len etsen in hun ruimten tentoon.
De toegang is gratis. De route is
verkrijgbaar bij de VW aan de
Kerkstraat te Doesburg.

Het is al weer vijfjaar geleden
dat Schoenmode Hermans ver-
huisd is van Keijenborg naar
Hengelo. "Het is een beslissing
geweest waar we geen spijt van
hebben", zeggen de eigenaars
Eli se en Rudi. "Keijenborg is
een fijne plaats maar onze zaak
was te klein voor Keijenborg
om de gehele collectie schoe-
nen te presenteren. Daarom is
het Hengelo geworden".

Voor Elise en Rudi waren de eerste
vijfjaren best spannend. Maar het
was tevens ook een extra uitda-
ging om er iets moois van te ma-
ken aan de Raadhuisstraat, waar
de schoenwinkel nu is gevestigd.
Met plezier kijken ze terug op de
beslissing die ze toen genomen
hebben. "Het is inderdaad een
juiste keuze geweest want de ont-
wikkelingen in mode en schoenen
staan niet stil". Inmiddels hebben
vele klanten de weg gevonden
naar de winkel van Schoenmode
Hermans. "Wij hebben een mooie
en gezellige winkel waar de men-
sen zich op hun gemak voelen. We
nemen de tijd voor onze klanten
en houden van een praatje. Die ge-
moedelijkheid wordt op prijs ge-
steld", weet Elise. "En een goed ad-
vies is belangrijk. Dat staat bij ons
hoog in het vaandel", vult Rudi
aan.

Kinderen voelen zich eveneens op
hun gemak. En zeker op de beken-

de trein waar ze tijdens het passen
de leukste verhalen kwijt kunnen.

Bij Schoenmode Hermans is er een
grote keus in verschillende mer-
ken. Een groot assortiment merk-
schoenen staan overzichtelijk op-
gesteld in de winkel.

Er zijn merken van onder andere
Durea, Bladellie, Van Bommel, He
lioform, Daniel Hechter en Waly x-
sensible. Voor kinderen is er een
ruime keus in Gattino, Yello-cab,
Pinochio, Geox en vele andere
merken. Een nieuwe lijn van
schoenen is het merk Floris van
Bommel voor jonge mannen.

Volgens Elise zie je in een groot
winkelbedrijf vaak alleen maar en-
kele soorten van een merk. "Het
voordeel van onze winkel is dat
wij bijna de gehele collectie van
een merk hebben".

Het team van Schoenmode Her-
mans bestaat naast Elise en Rudi
uit Anny, Dini, Henriëtte en Hei-
ma. Het team volgt regelmatig cur-
sussen of bezoeken een fabriek.

Daardoor blijven ze goed op de
hoogte en weten ze hoe een
schoen in elkaar zit. "Om goed ad-
vies te geven vinden we dat belang-
rijk. De klant profiteert daar ook
weer van", vinden Elise en Rudi.
Nieuwe ontwikkeling in de schoe
nenbranche is bijvoorbeeld de

stretchschoen. Dit is nieuw materi-
aal dat speciaal toegepast wordt
voor mensen met reuma of diabe-
tici. Regelmatig worden beurzen
bezocht.
Ook de vakbladen geven veel infor-
matie over de laatste ontwikkelin-
gen. "Ons jonge gezin is natuurlijk
ook een prachtige bron van infor-
matie en inspiratie voor onze kin-
dercollectie".

Nu het voorjaar er aan komt is het
een goede reden om de winkel van
Schoenmode Hermans te bezoe-
ken. De Hengelose schoenenzaak
heeft schoenen voor de hele fami-
lie.

Schoenmode Hermans viert feest.
Vijfjaar zijn ze nu in Hengelo ge
vestigd en ze bestaan 45 jaar. Dat
wordt gevierd met een '5 weken-
actie'.

Elke week wordt een fantastisch
skateboard verloot voor de jeugd.
Voor volwassenen wordt elke week
een schoenenbon ter waarde van
50 euro verloot. Tevens is er voor
iedere kinderklant een prachtige
rugzak cadeau bij aankoop van mi-
nimaal 50 euro. Voor iedere klant
is er een leuke attentie.

Schoenmode Hermans is gevestigd
aan de Raadhuisstraat 27 in Hen-
gelo Gld. Telefoon (0575) 46 25 47.
De winkel is 's maandags gesloten.
Parkeren kan voor de deur.

Wereldreiziger Arnold Pilon gaat
over enkele weken met zijn team
in een Landrover naar Lhasa, de
hoofdstad van Tibet om aldaar te
helpen bij het opzetten van een
SOS-kinderdorp voor Tibetaanse
weeskinderen. Hij vertelt over het
doel van zijn wereldreis van
35.000 kilometer in het theater
Onder de Molen in Linde (Vorden)
op vrijdagavond 5 maart aan de
hand van prachtige dia's.
Een bezoek aan de Himalaya, het
machtigste gebergte ter wereld
speelt zich af op grote hoogte. De
Tibetaanse hoogvlakte ligt ge
middeld op 3500 meter.
Onder barre omstandigheden kun-
nen slechts weinigen overleven,
maar de mensen die we daar

tegenkomen zijn dan wel heel bij-
zonder. Tijdens de theater-lezing
combineert Pilon de drie reizen,
die hij eerder heeft gemaakt naar
dit gebied, Nepal, Sikkim, Tibet en
Bhutan. Het zijn (of waren) Boed-
dhistische Koninkrijken en tot
voor zeer kort volkomen afgeslo-
ten van de westerse wereld. We
maken kennis met de schitterende
oude culturen van zeer vriende
lijke en ook trotse bewoners.
Het Potala-paleis te Lhasa be
schouwt Pilon als het mooiste en
meest indrukwekkende gebouw op
aarde. Voor bezichtiging van dit uit
duizend vertrekken bestaande 17-
de eeuwse gebouw van de vijfde Da-
lai Lama moet je eigenlijk een
week uittrekken. Avalokiteshvara,

de schutspatroon van Tibet, kon
geen beter onderkomen wensen.
Zelfs alle "mindere" paleizen en
kloosters zijn uiterst fascinerend,
de verschillen in bouwstijl van de
paleizen, kloosters, stupa's en
dzong's in de verschillende konink-
rijken zijn opmerkelijk. De religie
(het Tibetaans boeddhisme) is zeer
gecompliceerd en de oude kunst is
van een extreem hoog niveau.
De opbrengst van deze interessan-
te avond komt geheel ten goede
aan de bouw van een school voor
de 400 weeskinderen in Tibet bij
het SOS-kinderdorp dank zij de en-
thousiaste medewerking van het
theater Onder de Molen, waarbij
ook zorg zal worden gedragen
voor een muzikale omlijsting.



STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

NATUURSTEEN..?!

Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

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

Contadjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Het voorjaar begint
bij Schoenmode Hermans.

cc

Nog 4 weken actie
• Elke week verloten wij voor de jeugd

een fantastisch skateboard
• Elke week voor de volwassenen

een schoenenbon t w. v. € 50.-
• Tevens voor elke kinderklant
een prachtige rugzak cadeau

bij aankoop van minimaal € 50.-

Voor elke klant een leuke attentie.

Graag
tot ziens
bij

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
Maandags gesloten.

Straks na de brugperiode naar het VMBO?
Dan nu van harte welkom op ons

l DINSDAG 9 MAART a.s.
l 18.30-20.30 uur

LOCATIE HERENLAAN 2
BORCULO

Het Staring College heeft de volgende opleidingen:
«Administratie
• Consumptieve Techniek - breed
• Verzorging - breed
• Voertuigentechniek Staring

College

Voor nadere informatie: 0545-271413
of kijk op onze website www.staring.nl

Goed te doen!

DEtTjSPANNEVOGEL

... VORSTELIJKE

KEIZERLIJK TAPIJT
De beste kwaliteit voor u geselecteerd!
Nu tijdelijk geleverd met gratis
BONAPARTE ondertapijt compleet
(= ondertapijt + latten).
Voorbeeld: woonkamer met oppervlak van 40 m2
ondertapijt + latten: uw voordeel € 325,00!

wtcuwtt/m/24 aprü/2004
Dorpsstraat 27, Ruurlo, (0573) 453 1 93 Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 1 484

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

BEVEILIGING • BEWAKING

24 uur
oog voor uw veiligheid

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

EVENEMENTENBEWAKING

ALARMOPVOLGING

SURVEILLANCE

TELEFONISTEN / PORTIERS

RECHERCHE OPDRACHTEN

ADHOC OPDRACHTEN

Hoofdpartner: Topvolleyhal Orion Doctinchcm



Donderdag in Warnsveld:

Gratis* Ruit repareren
GRATIS* RUI AW/M É AUTOMAR*

.Aft UA
' - . " ' • **

•GRATIS VOORRUIT
REPAREREN EN RUIT
INSPECTEREN VANAF WA+

Een sterretje zit er zo in. Vroe-
ger knalden de ruiten er in zijn
geheel uit. De huidige gelaagde
ruiten doen dat weliswaar niet,
maar scheuren veelal in een la-
ter stadium alsnog door, ook
nog na een of twee jaar!

Dat betekent uiteindelijk toch
weer een tijdrovende ruitvervan-
ging en het betalen door verzeker-
de van een eigen risico van nor-
maal € 136,-. Echter, bij een WA-
Plus, WA-Extra, Casco of All-Risk
verzekering is harsrepara-tie va'n
de ster vrijwel altijd zonder kos-
ten. Sterreparatie is daarom veel
aantrekkelijker dan vervanging!
Verzekeraars hebben dan ook
voorkeur voor harsreparatie boven
vervanging.

TECHNISCH ONDERZOEK:
VORST + PEKEL GEEFT 3000
MAAL GROTERE
DOORSCHEURKANS!
Op gelijmde voorruiten staan
enorme spanningen. De stijfheid
en daarmee de sterkte van de car-
rosserie wordt voor 40% bepaald
door een goede, verlijmde voor-
ruit. Een zwakkere voorruit bete-
kent dus een zwakkere auto. Breu-
ken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breuk-

jes zetten uit.bij nachtvorst en zor-
gen voor grote spanningen, die
doorscheuren van de voorruit ver-
oorzaken. Ook het dichtgooien
van een deur (luchtdruk) veroor-
zaakt extra spanning. De kans op
doorscheuren is meer dan 50% (!).
Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden: laat de
ruit niet barsten! Bent u voor ruit-
schade verzekerd en wordt u door-
verwezen naar een ruitschadespe-
cialist, dan kunt u bij Automark te
recht. Automark werkt voor ieder-
een die voor ruitschade verzekerd
is en stuurt de rekening rechtst-
reeks naar de verzekeraar. Voor de
klant zijn er geen kosten of moeite
verbonden aan ruitreparatie. De
klant betaalt geen eigen risico en
heeft geen no-claim verlies (behal-
ve bij Centraal Beheer). Automark
gebruikt voor reparatie de meest
moderne harsinjectie methode. Bij
ruitreparatie moet de laatste groe-
ne kaart worden meegebracht
voor de juiste verzekeringsgege-
vens.

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

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

GRATIS VOORRUmNSPECTIE
OP DE PARKEERPLAATS VAN
WINKELCENTRUM DREIUMME
Deze week komt de Mobiele Servi-
ce van Automark in Warnsveld
voor een actie Ruit Repareren /
Kenteken Graveren. Op verzoek
van de klant wordt de voorruit ter
plekke gratis geïnspecteerd en
krijgt men een deskundig en vrij-
blijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. Men hoeft niet van
te voren een afspraak te maken:
voor Voorruitinspectie of Ruitrepa-
ratie meldt men zich direct bij de
reparateur. Reparatie van de voor-
ruit is voor WA-Plus, Casco en All-
Risk verzekerden geheel zonder
kosten.

Voor de juiste verzekeringsgege-
vens moet bij reparatie wel de laat-
ste groene kaart worden meegeno-
men. Klaar terwijl u wacht/win-
kelt! Let op: deze aanbieding geldt
niet voor particulier verzekerden
van Centraal Beheer. Donderdag 4
maart kunt u terecht van 09.00 tot
17.30 uur op de parkeerplaats van
Winkelcentrum Dreiumme. Bij re-
gen kunt u rustig in de auto blij-
ven zitten. Let op de gele tent van
Automark.

Klussendienst
De SWOV heeft vrijwilligers in
de Centrale Vrijwillige Hulpver-
lening die al allerlei diensten
verrichten voor zelfstandig wo-
nende ouderen.

Zoals vervoer, boodschappen doen,
begeleiding bij het bezoek aan een
specialist, helpen met het invullen
van formulieren zoals T-formulier
voor de belasting, etc. Daarnaast
bemiddelt de SWOV in het onder-
houden van kleine tuintjes.

Op deze manier wil de SWOV een
: bijdrage leveren aan het zelfstan-

dig wonen van ouderen. De Cen-
trale Vrijwillige Hulpverlening is
nu uitgebreid met een klussen-
dienst.

Deze klussendienst verricht klei-
ne, kortdurende werkzaamheden,
welke de oudere bewoner zelf niet
(meer) kan of aandurft. Als tijdsli-
miet voor een klus wordt ongeveer
2 uur gehanteerd. De klussen-

dienst verricht geen werkzaam-
heden waarvoor de verhuurder
verantwoordelijk is, of die concur-
rerend zijn voor het bedrijfsleven.

Materiaalkosten zijn voor rekening
van de aanvrager. Klussenvoor-
beelden in huis zijn: het ophangen
en bevestiging van lampen, schil-
derijen enz., reparaties aan lam-
pen, kasten, stopcontacten en stek-
kers, kleine klussen aan afvoer en
kranen, verwarming ontluchten
en bijvullen, bevestiging van steunen
in toilet en badkamer, verplaatsen
of instellen van t.v. en geluids-
apparatuur. Aanbrengen van energie
besparende zaken als tochtstrips
of isolatiefolie. De klussen kunnen
aangemeld worden op werkdagen
's morgensbij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden, Nieuwstad 32,
tel. (0575) 55 34 05.

Voor meer informatie kan men
terecht bij de coördinator van de
SWOV, Louise van Uden.

Van het leven
genieten?
Wie wil dat nou niet: van het leven
genieten? Dit boeiende thema zal
aan de orde komen aanstaande
zondag 29 februari 's avonds in de
Dorpskerk tijdens de zangdienst.
Ds. C. Maris uit Silvolde zal in een
korte overdenking stilstaan bij dit
thema.Verder zullen er uit de di-
verse bundels weer mooie en be-
kende liederen gezongen worden
die de afgelopen tijd op verzoek
zijn aangevraagd. De muzikale
begeleiding is in handen van dhr.
W. Kuipers uit Apeldoorn. Hij zal
vooraf al een aantal fraaie liederen
ten gehore brengen en ook zal er al
een lied worden gezongen. Het is
dus de moeite waard om al vroeg-
tijdig te komen. Na afloop is er in
'de Voorde' gelegenheid om te ge
nieten van een heerlijk kopje kof-
fie of thee. Er kunnen eveneens
nieuwe verzoekliederen worden
aangevraagd en er is ook een boeken-
tafel waar gratis boeken, gedichten-
bundels etc. worden uitgeleend.
Iedereen is van harte welkom.

Univé verwelkomt
half miljoenste
ziekenfondsverzekerde
Univé Verzekeringen heeft een
nieuwe mijlpaal bereikt. Met
het inschrijven _van haar
500.000e ziekenfondsverzeker-
de bereikte de zorgverzekeraar
de historische mijlpaal van een
half miljoen. De inschrijving
vond plaats bij het Univé kan-
toor Het Platteland te Arnhem.

Univé heeft in de afgelopen jaren
een sterke groei doorgemaakt bin-
nen haar ziekenfondsportefeuille.
Opvallend is dat de van oorsprong
Noord-Hollandse zorgverzekeraar
een steeds sterkere groei van haar
portefeuille buiten haar kernregio
constateert. Op dit moment telt

Univé binnen de regio Noord-Hol-
land Noord ca. 305.000 en buiten
de regio Noord-Holland Noord ca.
195.000 ziekenfondsverzekerden.
Daarnaast heeft Univé landelijk
ruim 350.000 particulier verzeker-
den.

Univé Verzekeringen heeft in to-
taal 1,3 miljoen verzekerden.
Univé beschikt over een totaalpak-
ket aan brand-, leven-, schade- en
zorgverzekeringen en hypotheek-
producten, voor zowel particuliere
als zakelijke klanten. Met name in
de brand-, motorrijtuigen- en zorg-
branche heeft Univé een sterke
marktpositie.

Vasten in mijn kindertijd
Men moest vasten en onthouden.
Op vrijdag was dus vlees ver boden
En weinig eten was ge boden
Wat menigeen heel erg berouwde.

Voor zijn fouten moest men boeten.
Men moest 't met minder eten doen,
Stond al die tijd dus op rantsoen.
Later zou God dat vergoeden.

Wie zware arbeid moest verrichten
Kwam toen vrij van vastenplichten.
Wel móést hij zuivelgeld betalen
Als vergoeding voor zijn 'falen'.

Kinderen die spaarden snoepgoed
In de veertigdaagse vasten
En werden niét met geld beboet.

Met Pasen was men dubbelblij:
Men was dan weer van vasten vrij
Nadat God opstond uit de dood
De opluchting was dan ook groot.

Jos Wijnen

Play-in Concordia
Op zaterdagmiddag 13 maart
a.s. houdt muziekvereniging
Concordia een play-in voor
haar muziekschool leerlingen.
Deze leerlingen hebben reeds
een aantal jaren les.

Om ze alvast te laten kennisma-
ken met het samenspelen in een
harmonieorkest wordt voor hun
deze middag georganiseerd. Zij
worden hierin begeleid door jon-
gere en oudere muzikanten van
Concordia.

Onderleiding van onze dirigent
Hugo Klein Severt worden op deze
middag een aantal eenvoudige
muziekstukken ingestudeerd. Ook
zullen de blokfluit- en drumband-
leerlingen (o.l.v. Mike de Geest) een
aantal stukjes ten gehore brengen.
Het resultaat mag men komen be-

luisteren aan het eind van de
middag in de grote zaal van het
Dorpscentrum.

TOEGANG GRATIS
Lijkt het u of een van uw kinderen
wat om ook een instrument te
gaan bespelen dan is deze middag
zeer geschikt om eens even kennis
te maken met de verschillende
muziekinstrumenten die er bij
Concordia zoal bespeelt worden.

Tevens zijn wij dringend op zoek
naar muzikanten die een bas,
trombone, bariton, trompet of
hobo bespelen. Mocht men nadere
inlichtingen willen dan kan men
bellen met: Engelien Heuvelink,
tel. (0575) 55 25 23 muziek, Karo-
lien Huetink, tel. (0575) 55 34 38
leerlingen, Paul Bunkers, tel. (0575)
55 36 88 drumband.

Feestmiddag 'Zonnebloem'
De 'Zonnebloemafdeling Vor-
den/Wichmond' organiseert op
woensdagmiddag 10 maart in
het Dorpscentrum een feestelij-
ke middag waaraan wordt me-
degewerkt door de cabaret-
groep 'De Eigenheimers' uit
Borne.

Deze middag is bedoeld voor oude-
ren en hulpbehoevenden in de
gemeente Vorden. Ook andere
belangstellenden zijn welkom. In
de pauze wordt een verloting ge-

houden, terwijl de aanwezigen
koffie, een drankje en een hapje
wordt aangeboden.

De toegangsbewijzen met naam-
strookje voor de verloting, zijn ver-
krijgbaar bij de medewerksters
van de "Zonnebloem".

Voor Vorden is dat mevrouw T.
Klein Kranenbarg, Molenweg 4,
tel. 55 13 47 en voor Wichmond
mevrouw R. Klein Kranenbarg,
Hackfortseweg 31, tel. 44 12 69.
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We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

n n

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 5123 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 4512 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23



Een initiatie f van studenten

"Zit jij ook zo onder de plak?!"
Voedingsadvies en- supplementen
voor gewichtsbeheersinge,vitaliteit
en verhoogde sportprestaties

Misschien heeft u er al wel eens
van gehoord of iets over gele-
zen. Mini-Ondernemingen. Dit
is een initiatief van Stichting
Mini Onderneming Nederland.
Het idee is om studenten op een
praktijk gerichte wijze te leren

•* ondernemen. Het doel is met
een groep studenten een (inno-
vatief) product te bedenken en
te ontwikkelen. En deze vervol-
gens met behulp van marke-
tingtechnieken, PR acties en
een goed financieel beleid op de
markt te zetten. Het product
word dus in "het echt" ver-
kocht.

Wij zijn een groep van 8 studenten
van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Studeren allen Small

j* Business Retail Management in
Arnhem. De groep komt uit alle
hoeken van Gelderland. Achter-
veld, Giesbeek, Huissen, Steende
ren, Winterswijk en Zutphen zijn
vertegenwoordigd in het manage-
mentteam.
Als eerste moesten er aandelen
worden verkocht. Deze aandelen
moesten zorgen voor ons startka-

pitaal. Wij hadden behoorlijk snel
genoeg investeerders bereid ge
vonden ons te steunen. Met deze
steun zijn wij aan het werk gegaan
met het bedenken en het ontwer-
pen van een geschikt product.
Er werd druk gebrainstormd en ge-
dacht. Wij waren druk aan het zoe-
ken naar een probleem waar ieder-
een de vraag bij zet "dat ze daar
nou nog niks voor hebben uitge-
vonden". Wij kwamen op een ge-
geven moment op het kauwgom
spoor. Wij hadden ondervonden
dat er veel overlast was van kauwg-
om. Onder tafels, stoelen, op
straat, in het tapijt, vastgeplakt in
de asbak etc. Overal zijn sporen
van kauwgom overlast.
Wij zijn hier verder mee aan de
slag gegaan. Verschillende vormen
en kleuren kwamen naar boven.
Maar uiteindelijk hebben wij geko-
zen voor een klein vierkant doosje
met daarin kleine doekjes waar de
consument zijn (smaakloze)
kauwgom in kwijt kan. Het doekje
met daarin de kauwgom kan ver-
volgens met een gerust hart in de
asbak worden gedeponeerd. De
naam van ons product is gewor-

den de GumLeaver. Wij bieden de
GumLeaver aan in verschillende
pakketten. Medium, Large en Busi-
ness pakketten. Het medium pak-
ket bestaat uit 12 GumLeaver doos-
jes, 12 leaflets met daarop promo-
tie voor het gebruik van de GumLe-
aver en een display. Het Large pak-
ket is 2 keer zo groot als het medi-
um pakket maar is ook voordeli-
ger. Het Business pakket bied on-
dernemingen (zoals scholen, be-
drijven, detailhandel etc.) de mo-
gelijkheid om invloed te hebben
op het ontwerp van het doosje.
Met eigen opdruk, bijvoorbeeld
het bedrijfslogo en adres. Dit is een
leuke promotie actie voor bijvoor-
beeld een opendag.
De GumLeaver blijkt dé oplossing
voor bijvoorbeeld: horecagelegen-
heden, tandheelkundige praktij-
ken, scholen en kantines. Met de
pakkende slogan "Zit jij ook zo on-
der de plak?!" denken wij iedereen
te kunnen overtuigen van het nut
van de GumLeaver. Mocht u
nieuwsgierig zijn of meer willen
weten van de mini-ondejneming
of de GumLeaver kijkt u dan eens
op: www.handy-innovations.tk.

De Stiepel behaalt KWH-huurlabel
Eind vorig jaar vond een inte-
grale meting plaats naar de
kwaliteit van de dienstverle-
ning binnen Woningcorporatie
De Stiepel voor de toekenning
van het zogenaamde KWH-
huurlabel. Naar aanleiding
hiervan, heeft de landelijke
Stichting Kwaliteitszorg Woon-
diensten Huursector (KWH) ge-
meend De Stiepel dit felbegeer-
de label toe te kennen. Hieraan
liggen uitstekende rapportcij-
fers ten grondslag welke boven
de KWH-norm liggen.

De integrale meting die door KWH
wordt verricht, kent verschillende
meetmethoden zoals woningaan-
bieding, reparatieverzoeken en
huur-opzegging. Daarnaast is het
zogenaamde "mysterieshopping"
toegepast voor de onderdelen
openstelling, ontvangst, voorlich-
ting en wooninformatie. Een
"mysteryguest" heeft door middel
van een checklist beoordeeld dat
De Stiepel aan alle normen vol-
doet. Ook is het informatiemateri-
aal getoetst op helderheid in com-
municatie voor bijvoorbeeld on-
derhoudservice, klussen in de wo-
ning, huurbetaling, huurincasso
en geschillenbehandeling. De on-

derzoeks-resultaten hebben per
onderdeel een rapportcijfer gekre-
gen overeenkomstig de uitgangs-
punten die zijn vastgelegd in de
toets- en meetsystematiek van het
KWH-label.
"Dat we het label hebben behaald,
stimuleert ons nog meer om actief
te blijven zoeken naar nieuwe mo-
gelijkheden de klant beter te be-
dienen, de interne organisatie be-
ter te stroomlijnen en de betrok-

kenheid van medewerkers te ver-
groten", aldus directie en manage
mentteam van De Stiepel. Het
KWH heeft naar aanleiding van
het onderzoek een uitgebreide
rapportage opgesteld. Vanzelfspre-
kend staan hierin punten ge-
noemd die De Stiepel kan verbete-
ren. De komende tijd worden ook
deze verbeterpunten ter hand ge
nomen. De resultaten zijn als
volgt:

Labelonderdelen

Telefonische bereikbaarheid

Openstelling en ontvangst

Voorlichting en wooninformatie

Woningaanbieding

Reparatieverzoeken

Onderhoudservice

Klussen in de woning

Huurbetaling en huurincasso

Geschillenbehandeling

Huuropzegging

Integrale meting 2003

7,6

8,0

8,0

7,3

7,4

7,6

8,0

8,0

7,3

7,8

Bruidsparen vieren feest
Op vrijdag 6 februari was in par-
tycentrum Langeler te Hengelo
Gld. een bijzonder feest.

Familie Langeler had alle bruid-
sparen die het afgelopen jaar hun
feest daar hebben gevierd, uitge
nodigd voor het feest der feesten.
Het was een bijzonder geslaagd

festijn waar de bruidsparen wer-
den getrakteerd op een volledig
verzorgde avond met zang, dans,
eten en drinken en met veel ge-
noegen werden herinnerd aan die
fijne dag die zij bij partycentrum
Langeler hebben gehad.
Als bijzondere verrassing werd er
onder de aanwezige bruidsparen

een weekend Parijs voor 2 perso-
nen verloot.

De gelukkige winnaar was de fami-
lie Groot Roessink, welke afgelo-
pen jaar 50 jaar waren getrouwd.
De familie Langeler was zeer inge
nomen met de prettige reacties op
hun feest der feesten.

Kledingbeurs
voor volwassenen
Op vrijdagavond 12 maart en
zaterdagmorgen 13 maart is
er een lente- en zomerkleding-
beurs voor volwassenen in De
Spil in Warnsveld.

Verkocht worden dames- en heren-
kleding, positiekleding, schoenen
en nu ook tassen. Voor weinig geld
kan men de leukste spullen aan-

schaffen! Als men zelf spullen wil
verkopen kan men op maandag-
morgen 8 maart en 's avonds een
nummer met 20 stickers kopen zo-
dat men zelf de kleding kan prij-
zen. Voor meer inlichtingen kan
men bellen met: Diana van Asselt,
tel. 53 00 08, Cecile Elissen, tel.
57 02 60 of Lucy de Hoop, telefoon
52 57 33. Zie Contactjes.

PC de Graafschap
Zaterdag 28 februari en zondag 29
februari jl. waren er dressuurwed-
strijden in Lochem, daar behaalde
Anke Woerts met Sydney een 2e
prijs in de klasse B, cat. D met 165
punten. Nynke Woerts met Tamara
een Ie prijs in de klasse M2, cat. D
met 156 punten. Zondag 29 febr.
waren er wedstrijden voor 4-tallen
Kur op Muziek Noord/Midden Ne
derland in Dronten, daar behaalde
het 4-tal van PC de Graafschap een
4e prijs in de klasse M.

Met haar bedrijf Reduce<f heeft
Suzanne Bosch al geruime tijd
een uitgebreide klantenkring
met mensen die persoonlijke
voedingsadviezen willen voor
gewichtsbeheersing, vitaliteit
en sportprestaties. Vier jaar ge-
leden startte zij met haar voe-
dingsadviesbureau aan het
Abersonplein 2 te Warnsveld.
"Overgewicht en vitaliteit" zijn
de meest belangrijke punten
waar mensen vandaag de dag
aan willen werken, vertelt ze.
Zeker na de feestmaanden en
dan met de komende lente in
het vooruitzicht, willen veel
mensen hun overgewicht en vi-
taliteit weer gaan oppakken.

Als mensen willen afvallen en ze
weten dat het alleen niet gaat luk-
ken, dan kan ik ze de helpende
hand bieden met mijn goede en
succesvol gebleken persoonlijke
begeleiding," zegt Suzanne Bosch.
Want het is motiverend als je ge
wicht verliest, maar nog belangrij-
ker is het als het je lukt om je ge
wicht te beheersen en iemand die
je daarbij ondersteunt.

Het produkt waar ze mee werkt is
Herbalife. Een volwaardig voe
dingssupplement dat al de belang-
rijke dagelijks benodigde voe
dingsstoffen in zich heeft. Het is
een Amerikaans produkt en be-
staat al meer dan 24 jaar. Het
wordt inmiddels al in 58 landen
verkocht.
Herbalife is celvoeding en wordt
binnen 20 minuten door de dar-
men in het lichaam opgenomen,
het wondermiddel is een menge
ling uit Chinese kruiden en wes-
terse Technologie. Bij afvallen gaat
het altijd om verandering van je
eetpatronen en vooral om minder
calorien. Herbalife verschilt met
bestaande dieeten, doordat je per
maaltijd precies de juiste hoeveel-
heid voeding binnenkrijgt in de
juiste onderlinge verhoudingen. Je
eet dus precies dat wat je nodig
hebt, waardoor je afvalt. Herbalife
werkt regelmatiger dan een dieet
waar je bepaalde dingen niet mag.

Onder persoonlijke begeleiding
van Suzanne Bosch wordt een ver-
antwoord voedingsschema opge-
zet. Herbalife is een poedervorm
produkt en kan in diverse vloei-
stoffen worden klaargemaakt. B.v.
in soja, melk, jogert, karnemelk en
vruchtensappen.
Het is in verschillende smaken ver-
krijgbaar. Door 2 maaltijden te
vervangen en l gewone maaltijd
per dag te eten heb je absoluut
geen honger maar wat nog belang-
rijker is je voelt je ook nog eens
veel fitter worden,"zegt Suzanne
weloverwogen. Je krijgt immers de
meest complete noodzakelijke
bouwstoffen binnen, waardoor
mogelijke tekorten worden opge
heven. Daarnaast hanteert Suzan-

ne 18 basisvoedingsregels die door
natuurvoedingsartsen zijn opge
steld en waarmee je je gewicht op
langere termijn onder controle
kunt houden op een geleidelijke
manier.

Er zijn verschillende program-
ma's: voor afslanken, voor aanko-
men, het gezondheids-programma
voor o.a. meer vitaliteit maar ook
niet te vergeten de SPORT. En wat
zo bijzonder is , is dat Herbalife
het komend jaar Hoofdsponsor is
van de 'Ultimate Fitness Challen-
ge' , voor deze gelegenheid omge
doopt tot 'Herbalife Fitness Chal-
lenge.' Herbalife is de officiële leve
rancier van voedings- en gezond-
heidsproducten van de deelne
mers aan deze manifestatie, die in
de maand mei gedurende een aan-
tal weken op de televisie te zien is.

Steeds meer sporters ervaren na-
melijk door het gebruik van Her-
balife dat ze een beter en sneller
spierherstel krijgen door o.a. ook
extra proteïne e.d.
Herbalife sponsort diverse wereld-
kampioenen in de sport , in deze
regio o.a. het Mountainbiketeam
MERIDA uit Eerbeek.De resultaten
zijn door het gebruik van Herbali-
fe duidelijk verbeterd. Ook diverse
sporters voor de Olympische Spe
len gebruiken de produkten van
Herbalife.
Niet te vergeten de marathon lo-
pers die dit de ideale manier van
voeding voor de Sporter vinden
omdat het direkt wordt opgeno-
men maar ook de wielrenners die
dit gemakkelijk mee kunnen ne
men voor onderweg en zodoende
direkt een aanvulling krijgen in
hun energieniveau

Ikzelf kwam door een kennis met
Herbalife in aanraking. Doordat ik
me toen vaak erg moe en lusteloos
voelde en ook wel wat aan mijn ge
wicht kon doen ben ik zelf met de
produkten gestart. En sinds ik Her-
balife gebruik, zit ik al weer jaren
lekker in mijn vel en voel me su-
perfit, "aldus Suzanne Bosch.

"Ik kan het iedereen aanbevelen
omdat ik als het ware ervarings-
deskundige ben. In de eerste week
wordt het lichaam gereinigd door
het Herbalife produkt. De klant
heeft wekelijks kontakt met mij
om de ervaringen en vorderingen
samen te bespreken. Juist de per-
soonlijke begeleiding en de gewel-
dige kuur maakt het afslanken,
het aankomen maar zeker ook het
"beter voelen" voor de mensen tot
een feest."

Voor informatie,
Voedingsadviesbureau Reduce<
Suzanne Bosch,
Abersonplein 2
7231 CP Warnsveld
telefoon 0575-522326
email: reduce@zonnet.nl.
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BESTSELLER!

Gegrilde
fricandeau
150

BESTSELLER!

EGARANOEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Amstel
Pils
Krat 24 flesjes
a 30 cl. &£?

95
Ajax

Allesreiniger
Diverse soorten

Flacon 750 ml.

O
Appelsientje

Sinaasappelsap
of appelsap

Pak 1 liter

O.5
J.P. Chenet

Wijnen
Diverse smaken

Fles 75 el.

Lekker variëren
dit weekend

met fricandeau!"

BESTSELLER!

Sucadelappen
Kilo lO^wr

BESTSELLER!

PLUS
Pizza
Diverse smaken
Doos 300 gram 1.35

Knip tarwe
of witbrood

Heel ca. 800 gram

Uniekaas
Jong belegen kaas

Vers van het mes. Aan het stuk

Daily Chef
Koelverse maaltijd

Macaroni bolognese
Bak 450 gram .2**?

Nieuw bij PLUS!
Daily Chef,

vers, snel en lekker!

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Ivlager
rundergehakt

Broccoli
500 gram

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPERUnox

Stevige soepen
Keuze uit diverse smaken

Blik 30 cl.-OrW Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.O

Gevulde Jager-
of Hawaïschnitzels

500 gram 5t4tT

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261BGRuurlo vri'di?9 8i°?:2 °̂?_ 7242 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00

Tel. 0573 - 453552

PLU

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

www.plussupermarkt.nl
10/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 maart 2004 F':i . n/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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