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keurslagerij Arnold daals
Tijdelijk: europark 9,  Winterswijk
tel. (0543) 53 32 48 
www.daals.keurslager.nl

keurslager Arnold daals

Verstand van lekker vlees!
Vleeswarenkoopje

GRATIS 100 GRAM 
SelleRIeSAlAde

bIj 100 GRAM 
GebRAden RIbeye

895

TroTs Van De keUrslaGer

koGelbIefSTuk

3 stuks

aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 maart

special

kIp
pARMIGIAnA

100 gram   180

weekenD koopje

samen  695

4 uIenbuRGeRS + 
4 GehAkTbAllen

maalTijD Van De week

per portie

ovenSchoTel
MeT GehAkT en
GRoenTe

495

RundvleeS
Botermals rundvlees is één van onze pijlers 
en dat is niet zo gek als u bedenkt hoe lekker 
rundvlees is. neem bijvoorbeeld biefstuk, bo-
termals en echt de pure smaak van rundvlees. 
Bovendien is biefstuk heel goed te combineren 
in verschillende recepten. Van soep met bief-
stuk tot noedels met biefstuk, alles is mogelijk 
met dit heerlijke stukje vlees! 
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Rijksweg 20   Drempt    T 0575 463172   www.detimmerije.nl
Plameco Achterhoek  Showroom Slaapspecialist Drempt
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Een nieuw plafond in 1 dag!

Gezien bij:

Bel voor een kosteloze offerte

Krachtige natuurlijke oplossing
bij griep en verkoudheid. Juist nu!

Het immuunsysteem
De beste remedie tegen griep
en verkoudheid is een goede
weerstand. Ieder mens beschikt
over een natuurlijke weerstand
tegen ziekteverwekkers: ons im-
muunsysteem. Dit zorgt ervoor
dat bacteriën en virussen die het
lichaam binnendringen,worden
bestreden en ons niet ziek ma-
ken. En worden we toch ziek,

ADVERTORIAL

Nederland wordt inmiddels
al 12 weken geteisterd door
een griepepidemie. Het aantal
griepgevallen neemt zelfs
nog elke week toe (bron:
NIVEL). Snotterig, keelpijn,
hoofdpijn, spierpijn, koorts...
Voelt u zich beroerd en kunt u
eigenlijk niets anders dan in
bed liggen? Grote kans dat u
getroffen bent door het griep-
virus. Daarom zijn er A.Vogel
Echinaforce tabletten* en
Echinaforce druppels*. Deze
helpen bij een verzwakt im-
muunsysteem en infecties van
griep- en verkoudheidsviruss-
sen. Hierdoor wordt u minder
snel ziek en herstelt u sneller
in geval van ziekte.

Echinaforce tabletten* of
Echinaforce druppels* kunnen
gebruikt worden als de ‘R’ in
de maand is, in periodes van
onvoldoende weerstand en
zodra de eerste symptomen
van griep of verkoudheid op-

komen. Is er toch sprake
van griep of verkoudheid?
Dan verminderen ze de
symptomen en versnellen
het herstel na ziekte.

Tip
Meer weten over griep
en verkoudheid? Ga dan
naar avogel.nl of bel de
A.Vogel Gezondheidslijn
0900-2464646.

dan zorgt een goede weerstand
voor sneller herstel.

Natuurlijke oplossing
De Echinacea purpurea (rode
zonnehoed) staat bekend om
haar gunstige invloed op het im-
muunsysteem. A.Vogel Echina-
force tabletten* en Echinaforce
druppels* bevatten een hoge
dosis Echinacea purpurea. Dit
versterkt de werking van het
immuunsysteem, waardoor de
weerstand tegen bacteriële en
virale infecties toeneemt en de
kans op griep en verkoudheid
wordt verkleint.

A.Vogel Echinaforce tabletten*

en Echinaforce druppels* zijn
verkrijgbaar bij drogist, apotheek,
supermarkt en gezondheidswin-
kels. Adviesprijs vanaf € 8,49

*Traditioneel kruidengeneesmid-
del op basis van Echinacea. Lees
voor gebruik de bijsluiter. De
toepassing is uitsluitend gebaseerd
op langdurige gebruikservaring.

‘Aantal griep-
gevallen neemt
nog elke week
toe’ (bron: NIVEL)

Winterswijkse modewinkels al 
bezig met duurzaam ondernemen
“Alle modewinkels in 
Winterswijk duurzaam, 
dat zal voorlopig niet 
gebeuren. Maar we 
zijn allebei wel aan 
het nadenken hoe we 
duurzamer kunnen zijn.” 

WintersWijk - Loes Oxener  
van Oxener Winterswijk 
en Ester Konings van S-ter!  
fashion & design praten na 
over de modelezing van 
D66 Winterswijk. Het ver-
haal van Gerrit Bouwhuis, 
over katoenrecycling en de 
fabriek die hij wil bouwen, 
dat vonden ze allebei erg 
inspirerend. “Er komt een 
moment, dat we niet anders 
kunnen en willen dan duur-
zame mode”, daarover zijn 
de modeondernemers het 
met elkaar eens. Misschien 
over tien of vijftien jaar. Het 
kan ook sneller zijn: in de 
winkel van S-ter! komen nu 
al steeds vaker vragen van 
klanten naar duurzame kle-
ding.
Er is al veel meer aanbod 
dan zes jaar geleden. Ester 
heeft een paar merken kle-
ding hangen, die ze erg mooi 
vindt en die ook duurzaam 
zijn. “Niet alleen de stoffen 
zijn ecologisch, maar ook de 
manier waarop ze gemaakt 
worden, verpakt worden 

en in de winkel hangen. 
Sommige modemerken zijn 
al heel ver. Een ontwerp-
ster uit Berlijn heeft over al 
die dingen nagedacht en ze 
doorgevoerd. Nog een paar 
jaar geleden was duurzame 
kleding iets met geitenwol-
len sokken, wat er niet uit-
zag! Maar nu is duurzame 

kleding hip. Mensen van ver 
zoeken op bepaalde merken 
en die komen dan bij mijn 
winkel uit.”  

Schoenen
Voor schoenenwinkels ligt 
het wat lastiger, vindt Loes 
Oxener. De meeste schoenen 
worden van leer gemaakt. 
Om leer te looien, daar zijn 
chemische stoffen voor no-
dig. Loes weet van één eco-
logische leerlooier. “Het is 
een begin, maar wel nog erg 
duur. Laarzen van canvas, 
daarmee moet je bij de Ne-
derlandse klant niet aanko-
men. Ons weer is hier niet 
geschikt voor. Een regenbui 
en de laars ziet er niet meer 
uit.” Wat Loes wel ziet is dat 
er veel meer sportschoenen 
worden gedragen, ook van  

chique merken. De materi-
alen die daarvoor gebruikt 
worden, daar kun je wel wat 
mee.” 
Duurzaam ondernemen zit 
voor Loes meer in het schei-
den van verpakkingsmate-
rialen en het afschaffen van 
plastic tassen. Ze is op een 
andere manier ook duur-
zaam bezig: schoenen die 
van kleur verschoten zijn 
of ongelijke paren stuurt ze 
naar haar tante Mieke Oxe-
ner, die in Tanzania een 

schoenenzaak is begonnen. 
Zij kan ze daar nog prima 
verkopen. In Tanzania zijn 
kinderen verplicht om in 
een uniform naar school 
te gaan. Daar horen nette 

schoenen bij. Loes levert de 
kinderschoenen tegen in-
koopprijs. Via Stichting Twi-
go zorgt Mieke ervoor dat 
deze schoenen goed terecht 
komen bij de kinderen.

Loes Oxener (links) en Ester Konings poseren bij een duurzame jurk. “Er komt een moment, 
dat we niet anders kunnen en willen dan duurzame mode”.  Foto: PR

Loes oxener en 
ester Konings 
“duurzame mode 
Komt er aan”

Over recycling, hergebruik en statiegeld: In Winterswijk 
zijn er tweedehands kledingzaken, de kledingbank en de 
kledingbakken voor arme landen. Je ziet nu al wel acties 
bij grotere ketens, waarbij je oude spijkerbroek kunt in-
leveren. Meer kleding inzamelen en recyclen, daar staan 
Loes en Ester open voor: “Als hiervoor een systeem komt 
dat echt werkt dan sluiten wij daar graag op aan.”

Win kaart voor 
Her Majesty
Klik & Win twee vrijkaarten 
(2x) voor Her Majesty (Beat-
les Tribute Band) op vrijdag 
20 maart in de Mondriaan-
Zaal van Theater de Storm.
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kerkdiensten
ZATERDAG 7 MAART
De Pelkwijk 19 uur, F, Trie-
schnigg. Wamelink 18 uur, 
F. Trischnigg

ZONDAG  8 MAART
Jacobskerk 10 uur, ds. C. de 
Jonge, geen kinderoppas en 
kindernevendienst
Zonnebrinkkerk 10 uur ds. 
F. Gijzel uit ’s Heerenberg, 
aangepaste gezinsdienst, 
geen kinderoppas en kin-
dernevendienst
Buurtschapsdienst Mis-
te/Corle 10 uur, De Twee 
Bruggen, ds. F. van Keulen, 
m.m.v. SlingeSingers en 
Wim Sikking
Jacobuskerk geen viering. 
Woensdag 9.30 uur, och-
tendgebed met eucharistie-
viering
Pronsweide 10.45 uur, ds. 
J.H. Wassink-Pluimers
Pinkstergemeente Kandil 
Emas De Harmonie - 10 uur, 
eredienst (kandilemas.nl)
Vergadering van Gelovigen 
09.30 uur, Eredienst, 11 uur 
Woordbediening (crèche)

DINSDAG 10 MAART
Berkhof 19.30 uur, mw. E. 
Wennink. Vredense Hof 
18.30 uur, mw.  E. Wennink




