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"De Graafschap Dierenartsen" opent
volgend jaar in Vorden een nieuw
"Diergeneeskundig Centrum"!
"Het zou een mooie datum zijn,
4 oktober 2005, werelddieren-
dag en dan tevens de opening
van ons nieuw "Diergeneeskun-
dig Centrum", zo zegt Theo
Lam, voorzitter van het dage-
lijks bestuur van "De Graaf-
schap Dierenartsen", een maat-
schap van 12 dierenartsen. Het
nieuwe onderkomen zal wor-
den gebouwd aan de Deldense-
weg, komend vanaf Vorden, net
voor de rondweg, ter hoogte
van garagebedrijf Groot Jeb-
bink.

Een gebouw (boerderij-stijl-achtig),
bestaande uit twee verdiepingen,
dat gesplitst wordt in een gedeelte
voor paarden en een gedeelte voor
gezelschapsdieren. Bianca Sem-
mekrot, praktijk manager: "De
grond hebben we gepacht van Na-
tuurmonumenten. We hebben di-
verse gesprekken met deze instan-
tie gevoerd want het gebouw
krijgt een uitstraling, dat aansluit
op hetgeen Natuurmonumenten
voor ogen staat. De plek die voor
het gebouw is uitgekozen is land-
schappelijk verantwoord. Je moet
het eigenlijk zien als een "over-
gang" tussen het dorp en het land-
goed "Hackfort", zo zegt ze.

Voor het bouwplan is een bestem-
mingswijziging nodig. Het plan
ligt momenteel bij de gemeente
Vorden. Alvorens de aanvraag defi-
nitief wordt ingediend, zal er eind
maait aanstaande een informatie-
avond voor de omwonenden wor-
den belegd. "De Graafschap Die-
renartsen" functioneert al vanaf
1999. Daarvoor had elk dorp zoals
bijvoorbeeld Ruurlo, Steenderen,
Hengelo, Vorden zijn eigen dieren-
arts (c.q dierenartsen) met een ei-
gen praktijk. ( (In Vorden gingen
ooit al eens twee praktijken sa-
men!)

Theo Lam: "De veearts deed in fei-
te alles zelf. Wat op zijn pad
kwam, werd afgehandeld. Geleide
lijk aan ontstond er een samen-
werking tussen de dierenartsen
met als gevolg meer differentiatie
en specialisatie. Zo legde iedere
arts zich op een bepaalde diersoort
toe. Om een voorbeeld te geven
hoe het hier in Vorden werkte: Jan
Breukink (paarden), Ap Noord-
kamp (varkens) Nel Warringa en
Erik Stoelhorst (gezelschapsdie-
ren). Een voordeel, maar aan de an-
dere kant ook een nadeel, de die-
renarts bleek moeilijk vervang-
baar. Je werd "te smal" in je eigen
gebied", zo zegt Theo Lam.

VERANDERING IN DE
DIERENWERELD
Intussen veranderde de dierenwe-
reld zich ook enorm. Theo Lam: "
Kijk om je heen, de laatste jaren is
het aantal landbouwers/ veeteelt-
houders met circa 20- 25 procent
gedaald. Vijfjaar geleden hadden
we in ons gebied nog ruim 400
melkveehouders, thans amper
300. Ook het aantal koeien nam af,
ik schat tussen de tien en vijftien
procent. Ook een feit, het aantal
gezelschapsdieren nam toe!

Theo Lam en Bianca Semmekrot op de plek waar het nieuwe diergenees-
kundig centrum gebouwd zal worden.

De samenwerking tussen de ver-
schillende dierenartsenpraktijken
resulteerde in 1999 dus tot een fu-
sie: Ruurlo, Hengelo, Vorden.
Steenderen, alsmede nog een vijf-
de locatie in Leesten, leidde tot een
maatschap " De Graafschap Die-
renartsen". In deze maatschap
werken in totaal 15 dierenartsen
en 18 assistenten. Na de fusie wer-
den de praktijkruimtes gewoon
aangehouden, hoewel hier en daar
wel gespecialiseerd. Zo worden in
de locatie Leesten voor het meren-
deel gezelschapsdieren behan-
deld, terwijl in Ruurlo met name
paarden worden behandeld.

Door de fusie kon er nog meer spe-
cialisatie ontwikkeld worden.
Theo Lam is bijvoorbeeld zelf ge-
specialiseerd in rundvee. "Ik heb
alvorens ik naar hier kwam, acht
jaar bij de universiteitskliniek in
Utrecht op de afdeling buitenprak-
tijk gewerkt", zo zegt hij. Lam
wijst nog eens op de verandering
in de wereld van de "dierhoude-
rij". De zorg voor paarden en gezel-
schapsdieren neemt toe. Bianca
Semmekrot: " De mensen komen
hier in de praktijk met vragen over
gebitsreiniging voor honden en
katten. Het wegen van een hond (
de hond moet "op gewicht" blij-
ven). De artsen behandelen jaar-
lijks ongeveer 10.000 gezelschaps-
dieren.
De dierenhouders komen mini-
maal één of tweemaal per jaar met
hun dier bij de dierenarts. Zo ver-
diept één van onze assistentes zich
fulltime in de gedragstherapie van
de hond." Buiten de kantooruren
om staat er bij "De Graafschap Die
renartsen" altijd een team van vier
klaar om dieren te behandelen te
weten één arts ( paarden), één arts
( gezelschapshuisdier) en twee art-
sen ( landbouwhuisdieren). Theo
Lam: " Uiteraard moet je als die
renarts oog hebben voor al het-
geen buiten je eigen specialisatie
om, gebeurt. Alert blijven, tijd vrij-
maken voor bijscholing.

SOCIALE VERPLICHTING
De dierenarts heeft een binding
met zijn cliënten. Werkweken van
60/70 uur zijn absoluut geen uit-
zondering. Het beroep van dieren-
arts kent nog een andere kant van
de medaille. Theo Lam: " Wij als
dierenartsen hebben een bepaalde
filosofie. Wij vinden dat wij vanuit
ons beroep een sociale verplich-
ting tegenover de maatschappij
hebben. Zo bekleden meerdere col-
lega' s bepaalde functies op zowel
lokaal als landelijk terrein. Dat va-
rieert van voorzitter van een
marktvereniging, een veulenvei-
ling tot bijvoorbeeld het voorzit-
terschap van een groep "prakti-
sche grote huisdieren".

Voor ons van belang, je hoort wat
er overal zo speelt in de maat-
schappij. Daar kunnen we ons
voordeel meedoen", aldus Theo
Lam die vervolgens de loftrompet
afsteekt op de structuur van "De
Graafschap Dierenartsen". Eén
maal per maand "to the point" ver-
gaderen met elkaar. Een goede
groep die hard werkt en veel ver-
trouwen in elkaar heeft. Daar-
naast komt het dagelijks bestuur
van de maatschap elke week een
middag bij elkaar.

Theo Lam kijkt al reikhalzend uit
naar het nieuwe onderkomen.
Zegt hij: " We hebben straks meer
mogelijkheden. We kunnen kos-
tenbesparend en kwaliteitsverho-
gend werkert. Een voorbeeld, we
hebben nu op vier locaties een
klein röntgenapparaat. Straks een
groter apparaat op één centraal
punt. We kunnen zelf meer dia-
gnostisch onderzoek doen. We
krijgen straks meer opname faci-
liteiten. Het doorsturen van dieren
naar andere klinieken is in de toe
komst niet meer nodig", zo stelt
Theo Lam, die nog wel een aantal
voordelen weet op te noemen.

Bianca Semmekrot wijst er met na-
druk op dat de bestaande locaties
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in Hengelo, Ruurlo, Vorden, Steen-
deren en Leesten gehandhaafd
blijven. De bekende spreekuren
blijven ook gehandhaafd. De loca-
ties zijn alle dagen geopend. Al-
leen zijn vanaf l maart aanstaan-
de de locaties Steenderen en Hen-
gelo s' ochtends gesloten, maar
wel telf. bereikbaar. Dat geldt trou-
wens voor alle locaties, altijd tele-
fonisch bereikbaar!

Contact niet
ontvangen?
Klachtenlijn

voor bezorging
(0571) 27 40 58

UW ADVERTENTIE
DOORPLAATSEN IN

Journaal Zeffiem/MaCk
In overleg met drukkerij van Barneveld,
uitgever van het Journaal Ze&an/Maiïe, kunt u
tegen een aantrekkelijk tarief uw advertentie
in het Journaal ZeOum/Maffé 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)551010

WEEKBLAD

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 februari 10.00 uur ds. M. Brummelman uit Twello. Na de
dienst koffiedrinken in De Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 februari 10.00 uur ds. G.W. van der Brug, Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 februari (Ie lijdenszondag) 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur: ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag 22 februari 10.00 uur Woord-/Communieviering m.m.v. Cante
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 februari 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 22 februari 10.00 uur Woord-/Communiedienst, herenkoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
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U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor
het spoedsp reekuur op de huisartsenpos t. 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 S pit taal 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
21-22 februari B.W AM, Polman, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
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. PAAZma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sertsire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

Pedicure L. Evers-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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maalfijd'verzorging 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 Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05:
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.v.O.) 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
z i 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-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme ot dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes won!
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
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
Jerna Bruggink (0575) 46 32 05.

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

• Te huur: Stacaravans aan
de Rijn op camping Boppard
in Dld. Tourcaravans aan de
Moezel op camping Pommern
bij Cochem. Tourcaravans in
de Belg. Ardennen op 5-ster-
ren camping bij St. Vith. Cara-
vanverhuur Lovink Zelhem.
Tel.(0314)621548.

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

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

• Aloë vera producten, pro-
beer ze! Jannie Nijkamp,
Warnsveld (0575) 52 13 16 of
55 36 32.

• U kunt wel wat horsepower
gebruiken? Probeer Herba-
life! U bent zo van uw winterdip
af! Heeft u geen resultaat?
Herbalife kent een 30 dagen
niet goed geld terug garantie.
Nieske 06 54326669.

• Te koop: droog open haard-
hout, eik en beuk. Tel. (0575)
46 28 55 Vorden.

• 'PLATERO' gespeeld en
verteld door Jan Guichelaar en
Gery Groot Zwaaftink. In el-
kaar gevlochten verhalen en
(klassieke) muziek. Op za. 21
febr. 20.00 uur en zo. 22 febr.
14.30 uur in „De Kranenburg".
Inl. + reserv. (0575)556216.

• Uw piano goed en mooi
gestemd door gediplomeerde
pianostemmer. Bel (0575) 43
2092.

• Zoekt u steun bij uw ge-
weldige besluit om met ro-
ken te stoppen? Zodat u zich
daardoor beter en fitter voelt?
Gegarandeerd resultaat met
persoonlijke begeleiding! Bel:
(0575) 46 36 03.

Contactjes?

Hef cement tussen

vraag en aanbod!

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

• Laatste week: Max Havelaar
koffiepads 3 pakken €5,-.
Ook voor Senseo! Wereldwin-
kel.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 17 87.

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

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding bij oudere dame te
Vorden (Zuivelhofflat) voor 1
ochtend per week op woe. of
do. Inl. tel (078) 62 09 294 (na
18.00 uur).

• We hebben ze weer: volop
dromenvangers & mandala's!
Wereldwinkel Vorden.

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs!

Bij de Echte Groenteman Vorden

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

TE HUUR:
opblaasbare

SARAH - ABRAHAM
4 meter hoog
OOIEVAAR

4.5 meter hoog
SPRINGKUSSENS

.5 meter hoog
Binnenkort:

Ballenbad voor de kleintjes

Spiekker-Zemann
Boschlaan 8

Lichtenvoorde
0544-376014

Wij zijn verhuisd:

H.J. Zweverink
G.A. Zweverink-

Maalderink
Oud adres:

Heideweversweg 4,
Hengelo (Gld.)

Nieuw adres m.i.v.
14 februari 2004:

Zorgcentrum De Bleijke
kamer 8

Beukenlaan 37
7255 DL Hengelo (Gld.)

Tel.(0575)461544

Gezocht

frisse
telemarketeer

Wie wil voor ons
compacte reclamebureau

telefonische werving
verzorgen

in 2x 3 uur per week
op ons gezellige kantoor

in Vorden?

Bel snel met Ellis of
Alexander op

(0575) 55 41 40.

\^ VxSTGOED

uw makelaar
voor deze regio.
Telefoon (0575) 44 13 31

Mobiel 06 22684706

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

Geldig t/m 21 februari.

Panklaar dus makkelijk. . .

bloemkol
Lekker oosters . . .

Venetiaanse
500 gram

Echt de lekkerste . . .

zuurkool uit 't vat
200 gram €

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Kersenvlaai €5.75

Kaasknackerbrood € 1.75

VRIJDAG EN ZATERDAG:
Weekendtaartje €5.00

Maandag 23 februari t/m
donderdag 26 februari gesloten.

Vrijdag 27 februari staan wij weer voor u klaar.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fonsJansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Dagmenu's
18 febr. t/m 24 febr. 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 18 februari
kippensoep / varkenshaassaté met pindasaus, nasi en salade.

Donderdag 19 februari
karbonade 'de rotonde', aardappels en groente / tiramisu en slag-
room.

Vrijdag 20 februari
mosterdsoep / Hollandse vispot met aardappelpuree en salade.

Maandag 23 februari gesloten.

Dinsdag 24 februari
wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom.

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



Weerspiegeling van liefde,
kind van ons ..

Welkom, lieve

Splinter
Lodewijk Jenne

In de avond van dinsdag 10 februari 2004
is hij geboren.

Arjen Doornbos, Elsbeth Doornbos-Ruiterkamp
& Weimoed

De Lange Garde 41
7232 GR Warnsveld

Zo mooi, zo lief, zo teer, zo waardevol,
zo'n wonder...!

Vol liefde en dankbaarheid verwelkomen wij ons
prachtige dochtertje en zusje van Sem en Jaron

Anne-Fleur Adrianne
Anne-Fleur is geboren op 13 februari 2004,
weegt 3300 gram en is 52 cm lang.

Niek, Rose, Sem & Jaron Kosse-Strijd

| Insulindelaan 52
7251 EK Vorden
Tel. (0575) 55 37 99

Moeder zijn is alles geven.
Zorg en lijden, de liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles . . . en tevreden sterven.

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie her-
inneringen, delen wij u mede dat, na een veelbewogen
leven van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Maria Jozefina
Hartelman-Gerritsen

22 december 1922

Vorden:

Eefde:

Halle:

Fichtenwalde (D):

Eefde:

Zutphen:

Denekamp:

Hellendoorn:

111 februari 2004

H.J. Hartelman

Lieneke en Jan
Mare en Yvonne
Jürgen en Ine
Menno en Eline

Bart en Jannie
Manon, Robert

Ellen en Joop
Joost, Annet

Henk en Marja
Christel, Rik

Rob en Rita
Tessa, Milou, Edo

Stef en Walter

Hein en Ria

Insulindelaan 16
7251 EK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

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

/oais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uitnodiging

Hierbij nodig ik u uit op mijn 80e verjaardag
zaterdag 28 februari 2004 vanaf 19.00 uur bij
Hotel Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

H. Zweverink
De Delle 45
7251 AJ Vorden

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de grote
belangstelling en de vele cadeaus tijdens de opening
van ons nieuwe pand op 6 februari jl.

Het was geweldig!

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

BOERSTOE1 BV
erk • Beglazing • Wandafwerklng • Spuitwerk

Johan & Ali
Dick & Marlies
Bedrijvenweg 10
7251 KX Vorden
Tel. (0575)55 1567
Fax (0575) 55 35 67
E-mail info@boerstoel.nl
Website www.boerstoel.nl '!

....... . •»

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steendieren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45

G e m e e n t e

W i j z i g i n g s p l a n
( O k h o r s t w e q 3 )

Burgemeester en wethouders van Vorden
maken bekend dat met ingang van donderdag
19 februari tot en met woensdag 17 maart
2004, voor een ieder in de bibliotheek en in het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), gedurende de
openingstijden ter inzage ligt het ontwerp-
wijzigingsplan ex artikel 11 WRO voor het
perceel Okhorstweg 3.

Het plan omvat de wijziging van de bestem-
mingsplannen "Buitengebied 1982" en "Buiten-
gebied 1994" en voorziet in de vervorming van
de twee gekoppelde bouwpercelen. Gedurende
bovengenoemde termijn kunnen belanghebben-
den zienswijzen bij hun college indienen.

Vorden, 18 februari 2004.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Lekker bet ad l bad r bij de groen t e m a n!

Heertijke rode grape fruits
uitFLORIDAlOvoor

flinke krop sla
per stuk nu

Handappe» Gala's
"tSt-aromköschvan
2 kilo nu
Heerlijke zoete bospeen

• •

smaak

\ bos nu
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G e m e e n t e V o r d e n

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

De omloop zamelt op 23 februari
huis aan huis kleding in
Steun aan project op de Filippijnen

Kringloopbedrij f De Omloop (met
vestigingen in Lochem en Zutphen)
haalt op maandag 23 februari a.s.
kleding en schoenen huis aan huis
op in de gemeente Vorden. U kunt
de kleding 's ochtends vroeg, duide-
lijk zichtbaar, afgesloten in de aan-
geboden zak aan de weg zetten. De
kleding die De Omloop inzamelt,
wordt gesorteerd door de medewer-
kers in Lochem. Zij bekijken welke
kleding geschikt is voor verkoop in
de kringloopwinkels in Zutphen en
Lochem én sorteren kleding voor
een bijzonder 'Zwerfkinderen-
project' op de Filippijnen. De kle-
ding die naar dit land gaat, is
vanzelfsprekend uitstekend bruik-
baar maar van niet (meer) gangbare
stoffen of kleuren voor verkoop in
Nederland. De Filippijnen is een
arm land met veel zwerfkinderen.
Stichting Noodhulp Filippijnen
heeft het 'Zwerfkinderenproject'
opgezet. In Baras Rizal (iets ten
zuiden van de hoofdstad Manilla) is
een tehuis voor deze kinderen
gebouwd, waar zij een bed hebben
en naar school kunnen. Om te
zorgen dat het project zonder geld
van buiten kan bestaan, werken de
medewerkers ter plaatse er hard
aan 'selfsupporting' te worden. Zo
zijn er fruitbomen geplant, wordt
er schone vis geteeld etc. Kleding,
medicijnen, voedsel en schoolgeld
komen er binnen dankzij onder
meer donaties uit Nederland.
Geef uw oude kleding daarom op
23 februari mee aan De Omloop.

Nieuwe Wet werk en bijstand:
Bronckhorst-gemeenten
maken gezamenlijk beleid
ledere Nederlander moet zoveel
mogelijk proberen zelf in zijn
levensonderhoud te voorzien.
Betaald werk is daarvoor het be-
langrijkste middel. Dit is het uit-
gangspunt van de nieuwe Wet
werk en bijstand (Wwb), die vanaf
l januari 2004 van kracht is. Lukt
dat niet én zijn er geen andere
voorzieningen beschikbaar, dan is
het de taak van de gemeente om
te helpen bij het zoeken naar
werk en tot die tijd een bijstands-
uitkering te verstrekken. De Wet
werk en bijstand vervangt de
Algemene bijstandswet (Abw) en
een aantal andere wetten op het
gebied van bijstand en gesubsi-
dieerd werk. De nieuwe wet
brengt ten opzichte van de
eerdere bijstandswet nogal wat
verschuivingen met zich mee op
het gebied van de bijstand,
minimabeleid en reïntegratie-
beleid etc. Zo zijn bijvoorbeeld de
categoriale bijzondere bijstand
voor personen tot 65 jaar en de
gedeeltelijke vrijlating van in-
komsten uit deeltijdarbeid
afgeschaft. De langdurigheids-
toeslag is nieuw.

Gemeenten moeten nu zelf beleid
maken op dit gebied en daarmee
bepalen hoe zij de uitvoering van
de Wwb lokaal gaan aanpakken.
Bij de oude wet had het rijk deze
regels opgesteld. Ook zijn de ge-
meenten nu zelf financieel ver-
antwoordelijk voor de bijstands-
verlening. Gemeenten krijgen een

jaar de tijd om dit nieuwe beleid
te maken. De toekomstige Bronck-
horst-gemeenten Hengelo,
Hummelo en Keppel, Steenderen,
Vorden en Zelhem doen dit
gezamenlijk. Inmiddels zijn zij
begonnen met de voorberei-
dingen, onder het motto "samen
aan de slag".

Wie maken het nieuwe beleid nu?
Ten eerste is er een klankbord-
groep gevormd, waarin verschil-
lende raadsleden van de vijf ge
meenten zitten. Daarnaast is een
zogenaamde voorbereidingsgroep
opgezet met wethouders (die
sociale zaken en welzijn in hun
portefeuille hebben) en afdelings-

hoofden en tot slot is er de uit-
voeringsgroep, waarin beleids-
ambtenaren van de afdelingen
sociale zaken zitting hebben. Voor
de coördinatie van de werkzaam-
heden is een extern projectleider
ingeschakeld. De drie groepen
overleggen regelmatig om de
richting te bepalen en de voort-
gang van de werkzaamheden te
garanderen. De eerste vergade-
ringen vonden onlangs plaats in
Zelhem, onder leiding van de
extern projectleider. Vanzelfspre-
kend informeren wij u steeds
direct als er meer bekend is over
de invulling van het nieuwe
Bronckhorst-beleid op het gebied
van werk en bijstand.

Vergadering Streekcommissie de Graafschap

DE GRAAFSCHAP

Streekcommissie De Graafschap
adviseert mede Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Gelderland
over de besteding van provinciale
en Europese gelden ten behoeve
van de streek De Graafschap. Zij
doet dit ieder jaar in de vorm van
een jaarprogramma.

De Streekcommissie De Graaf-
schap vergadert op maandag
l maart 2004 om 09.30 uur in het
gemeentehuis van Vorden, Hor-
sterkamp 8 te Vorden. Deze verga-
dering is openbaar.

Reden voor deze openbare aan-
kondiging is de beoordeling van
de projecten in de 2e tranche
2004 van het jaarprogramma
2004 van Streekcommissie
De Graafschap.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen en uitgaande

stukken
4. Verslag van de vergadering van

8 december 2003 en 19 januari
2004

5. Projecten 2e tranche 2004
6. Bespreking stukken vergadering

Reconstructiecommissie van 4

maart 2004.
7. Communicatie
8. Rondvraag en sluiting

Het jaarprogramma ligt tijdens
kantooruren ter inzage bij het
secretariaat.
Deze is gevestigd in het kantoor
van Plattelandshuis, Hummelose-
weg 85 te Zelhem (telefoon: 0314 -
625 000).

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen

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
• Broekweg 9, verbouwen woning
• Zutphenseweg 16, verbouwen winkel
• Ruurloseweg 98, vergroten opslagloods, met

vrijstellling/onthefflng voor afstand tot zijdelingse
perceelsgrens

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Oude Zutphenseweg 10, bouwen carport,

vrijstelling/ontheffing voor toevoeging ander bouwwerk
• Prins Bernhardweg 13, vergroten woning
• Hoetinkhof 265, vergroten woning, vrijstelling/ontheffing voor

bouwen voor gevel hoofdgebouw grenzend aan openbare
ruimte

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 16, gedeeltelijk slopen verkoopruimte en

koeling slagerij
• Raadhuisstraat 24, geheel slopen 26 garageboxen



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N V E R V O L G

K a p v e r g u n n i n g e n
• Wientjesvoortseweg ter hoogte van nr. 2, vellen 2 lariksen, 4 eiken, 3 berken en l

grove den

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Midzomerfeesten vrijdag 18 juni en zaterdag 19 juni, inclusief ontheffing Drank-

en Horecawet voor verstrekken zwak-alcoholische dranken

V e n t v e r g u n n i n g
• Socii afd. volleybal, verkoop van planten op 3 april

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 of samenleving
(vergunningen algemeen).

Bestemmingsplannen
V e r b o u w e n v a n e e n w o n i n g o p h e t p e r c e e l
B ra n den bo rch weg 4
Vrijstelling overgang agrarische- naar woondoeleinden.
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen
verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het verbouwen van
een woning op het perceel Brandenborchweg 4, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie F, no. 2461.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 19 februari tot en met woensdag 17
maart 2004 op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw
zienswijze kenbaar te maken.

P l a a t s e n v a n e e n b e r g r u i m t e o p h e t p e r c e e l S t o r m v a n

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992 " vrijstelling te
verlenen voor het plaatsen van een bergruimte op het perceel Storm van 's
Gravesandestraat 9.
Deze vrijstelling maakt situering van de bergruimte voor de gevel van het
hoofdgebouw grenzend aan de openbare ruimte mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 19
februari tot en met woensdag 17 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.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g o m
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A l g e m e n e w e t b e s t u u r s r e c h t )

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
20 februari tot en met 2 april 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

de heer A.J. Lubbers en mevrouw R.M.M, de Fraiture
Bergkappeweg 2
7251 MH Vorden
een oprichtingsvergunning voor het fokken van

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

paarden en het houden van zoogdieren
22 oktober 2003
Bergkappeweg 2
Vorden, sectie D, nr. 2382

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is

geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 3 april 2004.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde termijn richten aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat
verzoek door die voorzitter is beslist.

Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax. (0575) 55 74 44

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,

ligt met ingang van 20 februari tot en met 19 maart 2004 ter inzage meldingen
artikel 8.41 Wet milieubeheer van:

de heer H. Groot Roessink, Veldslagweg 3, 7251 PD Vorden voor het van toepassing
worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op een reeds
aanwezige inrichting voor het opslaan van geluidapparatuur en het stallen van
landbouwwerktuigen en aanhangers, op het perceel plaatselijk bekend Hengelose-
weg 9 te Vorden.

KPN Telecom Rayon Noord Oost, Postbus 10013, 8000 GA Vorden voor het van
toepassing worden van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer op
een reeds aanwezige inrichting voor telecommunicatie, op het perceel plaatselijk
bekend Dorpsstraat 18a te Vorden.

KPN Telecom Rayon Noord Oost, Postbus 10013, 8000 GA Zwolle, voor het van
toepassing worden van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer op
een reeds aanwezige inrichting voor telecommunicatie, op het perceel plaatselijk
bekend Ruurloseweg 106a te Vorden.

Voetbalvereniging Vorden, Oude Zutphenseweg 11, 7251JX Vorden voor het
veranderen van een bestaand sportcomplex (plaatsing tribune) volgens het
Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend Oude Zutphenseweg 11 te Vorden.

Winterwonderland

Tel. (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Profiterovlaai B-B personen € 5.95
vlaai vol met slagroomsoesjes en chocolade

Donderdag = brooddag:

3 bruin tijger € 4.00

Weekendaanbiedingen:
K re n te Weg ge pakje a 5 sneetjes € 1 .50

Vicorn
multivitaminen-meergranenbrood

Q-
. «7*J

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

Iedereen kan diabetes krijgen, jij ook.

Steun nu het Diabetes Fonds en investeer

in een gezonde toekomst voor iedereen.

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

"^vV Di&etn Fonds
K ** *J i,"»'

giro 5766

Geef aan diabetes en geef om jezelf
€»'•

A L L E S O O R T E N

DRUKWERK

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Oliver Twist op hoog niveau Project dieren in de Bijbel

Zo'n vijftig leerlingen van het
Ulenhof College t Beeckland in
Vorden vermaakten afgelopen
week ruim zeshonderd bezoe-
kers met het beroemde verhaal
"Oliver Twist'Van Charles Dic-
kens.

Al vanaf vorig jaar oktober waren
leerlingen en personeelsleden van
de VMBOschool in Vorden bezig
met de voorbereidingen. In no-
vember werd voor alle spelers spe-
ciaal een excursie georganiseerd
naar het Charles Dickens museum
in Bronkhorst. Dhr. de Jong gaf
toen een indrukwekkende master-
class. De vele typetjes die hij uit-
beeldde waren inspiratiebronnen
voor het vervolg van de repetities

en de voorstellingen. Naast de ac-
teurs, dansers en muzikanten heb-
ben tientallen kinderen zich met
allerlei activiteiten bezig gehou-
den om het toneelgebeuren moge
lijk te maken.
Dinsdagmiddag 10 februari werd
de eerste voorstelling gegeven
voor alle derdejaars leerlingen.
Woensdagavond werd er een spe-
ciale voorstelling gegeven voor de
kinderen van de onringende basis-
scholen. Tijdens de open dagen,
ruim een week geleden, werden de
kinderen uitgenodigd om met
hun ouders de toneelvoorstelling
te bekijken en daarnaast ook te
proeven aan de bijzondere sfeer
die het Ulenhof College 't Beeck-
land heeft.

De voorstellingen op de donder-
dag- en vrijdagavond waren uitver-
kocht. Beide avonden was de zaal
volgestroomd met familieleden,
vrienden, leerlingen, oud-leerlin-
gen en andere belangstellenden.
Na het slotapplaus op de vrijdag-
avond werden alle spelers en hel-
pers flink in het zonnetje gezet
door dhr. Stans. Hij gaf aan dat de
voorstelling van dit jaar van een
bijzonder hoog niveau was en be
nadrukte dat de toneelvoorberei-
dingen en de toneelvoorstellingen
op 't Beeckland voor veel leerlin-
gen een belangrijke, onuitwisbare
ervaring is.
ledere medewerker kon het slot-
feest betreden met een exclusief
Oliver T-shirt en een roos.

Er is bijna geen dier dat je niet
ook in de Bijbel tegenkomt. Je
ziet er mieren, een nijlpaard,
een krokodil. Maar sommige
dieren hebben een bijzondere
betekenis. Over zulke dieren
gaat het de komende weken in
de Gereformeerde Kerk. Een
project van ds. Westerneng en
de kmdernevendienstcommis-
sie.

Op 22 februari lezen we over de
ark van Noach. Daar speelt de duif
een belangrijke rol. Hij kondigt
het nieuwe leven aan. Zo wordt de
duif symbool van de Heilige Geest,
die bij ons het geloof laat ontstaan.
Een week later lezen we over een
dier, dat in verband wordt ge-
bracht met de duivel. De leeuw als
groot en sterk roofdier is altijd op
jacht naar voedsel. Zo probeert
Gods grote tegenstander altijd ge
lovigen te verleiden om het ver-
keerde te doen.
Op 14 maart staat de arend cen-
traal. Een roofvogel, die zijn nest
in een hoge rotsspleet maakt. Hij
leert zijn kleintjes vliegen door ze
uit het nest te gooien. Hun kleine
vleugeltjes dragen hen nog niet zo
lang. Als ze moe worden en drei-
gen neer te storten, vliegt de ouder

onder de jongen door en draagt
hen op zijn vleugels naar het nest.
Een prachtig symbool van Gods be
scherming voor ons.
Zondag 21 maart gaat de dienst
over het lam. Misschien wel het be
kendste dier, waarmee Jezus verge
leken wordt. Jezus lijkt weerloos
als een lammetje, maar blijkt heel
de wereld aan te kunnen. Hij
brengt ieder die gelooft terug bij
God voor altijd. Hij draagt de
schuld van de wereld en sterkt
daarvoor. Daarna wordt het Lam
koning.
Op 4 april (Palmzondag) lezen we
over het ezeltje dat Jezus Jeruza-
lem binnenrijdt. Een gewoon last-
dier, de vrachtwagen van het Mid-
den-Oosten. Jezus gedraagt zich
niet als een aardse koning, maar is
nederig. Hij is groot door anderen
te dienen.

In de kerkzaal komen platen van
alle dieren op een groot laken. Ook
mogen de kinderen iedere zondag
hun knuffel van het dier dat aan
de beurt is, neezetten. Dus neem
zondag allemaal een duif mee. En
iedere zondag is er een lied of ge
dicht over dat dier. Zo hopen we
op een mooie manier naar Pasen
toe te werken.

Paarden sport

PC DE GRAAFSCHAP

Hester Slegt
Gelders Kampioen
Zaterdag 14 februari j l waren de
Gelderse kampioenschappen voor
pony's in Dronten. Daar behaalde
Hester Slegt met Easter Boy een Ie

prijs in de klasse L2 cat. O. Door dit
resultaat werd ze Gelders Kam-
pioen.

Linda Berenpas met Jasmine be
haalde een 2e prijs in de klasse L2
cat. C en werd reservekampioen.

Zaterdag 7 februari jl. waren de
Gelderse springwedstrijden in
Brummen. Daar behaalde Hester
Slegt met Easter Boy een 3e prijs in
deklasse B cat. D.

Stichting Kranenburgs Carnaval klaar voor een daverend feest

Bestuur in een "nieuw kostuum" gestoken!
Even verkeerden we in de veron-
derstelling dat het carnavals-
feest in de Kranenburg reeds
was losgebarsten. Bij aankomt
bij het huis van Herbert Rut-
gers ( secretaris van de Stich-
ting), een grote tros met ge-
kleurde ballonnen in de tuin.
Zijn ballonnen en carnaval niet
onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden? Bij binnenkomst ble-
ken de ballonnen een andere
betekenis te hebben. Herbert
vierde nl. deze dag zijn veertig-
ste verjaardag. En dan toch op
zo'n dag een gesprek met de
pers?

"Weetje, Herbert is de laatste tijd
druk met de voorbereiding van het
carnaval, dus s' avonds nogal veel
weg. Maar vanavond is hij zeer ze
ker thuis, want het is zijn verjaar-
dag", zo verduidelijkte echtgenote
Angelique vooraf. Dus koffie met
gebak en toen ook nog Willem
Schmitz ( voorzitter van de Stich-
ting Kranenburgs Carnaval) aan-
schoof, waren alle ingrediënten
voor een vrolijk gesprek aanwezig!

Zowel Herbert als Willem kijken
vol verwachting uit naar maandag
24 februari, de dag na het carna-
val. Na het carnaval? "Jazeker, zo
sprak Willem Schmitz. Sowieso is
de maandag altijd al een gezellige
dag omdat de hele club vrijwilli-
gers ( circa 35 man) dan ook weer
aanwezig is om de feesttent af te
breken, de boel op te ruimen e.d.
We doen namelijk alles in eigen
beheer, opbouwen, afbreken, de
tap, kaartverkoop etc. Daar bespa-
ren we veel geld mee. En dan
meestal aan het eind van de maan-
dagmiddag een lekker pilsje drin-
ken en gezellig nog wat nakletsen.

Dit keer ligt het anders, we stap-
pen die maandagavond in de bus

en gaan we naar Raalte. We heb-
ben voor het eerst een uitwisseling
met een andere carnavalsvereni-
ging, namelijk met "De Zwabbe-
raars", een uitwisseling die min of
meer bij toeval tot stand is geko-
men. Voor ons een mooie gelegen-
heid om ook eens bij een ander in
de keuken te kijken", aldus Wil-
lem Schmitz. Dat het bij de Stich-
ting Kranenburgs Carnaval nooit
tot een uitwisseling met een ande
re vereniging komt, heeft te ma-
ken met de wijze waarop in de Kra-
nenburg het carnaval wordt ge
vier d.

BEWUST GEEN
PRONKZITTING
Bij de meeste carnavalsverenigin-
gen worden er in de maand no-
vember pronkzittingen gehouden.
Op een dergelijke avond wordt de
nieuwe prins of prinses bekend ge
maakt, waarmee men dan kan

gaan "pronken"! Veelal gaan de
prinsen dan, over en weer, met
hun gevolg bij anderen op bezoek.
In de Kranenburg doen ze het an-
ders. Daar wordt het gehele carna-
valsgebeuren in één weekend ge
vierd. Zo zal zaterdagavond 21 fe
bruari om precies 21.11 uur de ou-
de prins ( Prins Bert de Eerste) af-
treden en zal aansluitend die
avond de naam van de nieuwe
prins of prinses onthuld worden.
Dus kent men in de Kranenburg
geen pronkzitting en speelt zich
het feest dit jaar van vrijdag 20 fe
bruari t/m zondag 22 februari af.
Wel wordt het carnaval letterlijk
in een nieuw feestelijk "jasje" ge
stoken. Herbert Rutgers: " Een
sponsor ( hij wil absoluut niet met
zijn naam in de krant) heeft onze
werkgroep 35 nieuwe sweaters ge
schonken, terwijl hij het voltallige
bestuur zelfs een compleet nieuw
kostuum heeft aangeboden ( zie

foto). Wij zijn daar natuurlijk hart-
stikke blij mee", zo zegt Herbert.
Overigens bestaat het bestuur mo-
menteel uit: Willem Schmitz,
voorzitter; Herbert Rutgers, secre
taris; Gerda Mullink, penning-
meester en de leden Nico Lichten-
berg en René Eggink.

Willem Schmitz en Herbert Rut-
gers zijn over twee aspecten zo
trots als een pauw. In de eerste
plaats, het kindercarnaval dat zon-
dagmiddag 22 februari na afloop
van de optocht voor de jeugd tot
12 jaar wordt gehouden. Dit keer
met medewerking van "Tjalling &
Kees", een gezelschap dat gespecia-
liseerd is in kinderentertainment.
"Dat kost de kinderen helemaal
niets. De hapjes en drankjes wor-
den door ons gratis aangeboden.
En daar zijn we zeer trots op", zo
zegt Herbert Rutgers. De kosten
van dit kindertheater worden nl.
betaald uit de opbrengst van de
verloting, die onlangs werd gehou-
den. De loten waren in sneltrein-
vaart verkocht. Geen wonder dat
de ouders van de kinderen deze ge
ste ( gratis kindermiddag) enorm
weten te waarderen!

GEZELLIG MEEDOEN
Een ander aspect, volgens Willem
Schmitz, om trots op te zijn: "Wij
hebben nooit een probleem om
een nieuwe prins te presenteren.
Over het gehele jaar genomen mel-
den zich telkens wel vijf personen
aan. Voor ons dus gemakkelijk om
een keuze te maken. Dat deze be
langstelling zo groot is, heeft te
maken met de taken die de prins
moet uitvoeren. Hier in de Kranen-
burg hoeft de prins niet overal
mee naar toe gesleept te worden.
Hij heeft eigenlijk maar drie taken
te weten de prijzen trekken van de
verloting op vrijdagmorgen 20 fe
bruari in school "De Kraanvogel" (

hoofdprijs een reischeque van 250
euro). De prins is zaterdagavond
21 februari tijdens het carnavals-
bal in de feesttent op het Ratti- ter-
rein, voorzitter van de jury (wie is
het origineelst verkleed) en verder
opent de prins op zondag de kin-
dermiddag", zo zegt Willem Sch-
mitz. "Dus voor de prins weinig
toeters en bellen, zijn taak is ge
woon gezellig meedoen", zo vult
Herbert aan.

Jaarlijks wordt het carnaval op de
Kranenburg door ruim duizend
personen bezocht. Voor het be
stuur en werkgroep een prima ge
tal. "Dan kunnen we alles beheers-
baar houden", aldus Herbert en
Willem. Vrijdagavond 20 februari
begint het spektakel onder het
motto "Plankenkoorts in de tent".
Een playbackshow waarbij het pu-
bliek naar 31 acts kan kijken en
luisteren. De deelnemers worden
onderverdeeld in drie leeftijds-
groepen. Herbert Rutgers en Ri-
chard Ooms zullen de "artiesten"
aan het publiek voorstellen.

Zaterdagavond 21 februari in de
feesttent het carnavalsbal met me
dewerking van de band "Les Com-
pagnons" en dus de onthulling
van de nieuwe prins en het aftre
den van de oude prins. Zondag-
middag 22 februari eerst vanaf de
feesttent een optocht met mede
werking van "De Schaddenstek-
kers" met aansluitend de doldwa-
ze kindermiddag en tegelijkertijd
in de tent een ouderwets carna-
valsfeest met medewerking van
"Kasbendjen". In het voorprogram-
ma de band "Juustum". En wat
zeggen Herbert Rutgers en Willem
Schmitz tot slot: " Wij zijn er hele
maal klaar voor. Voor ons is het
carnavalsfeest geslaagd, wanneer
blijkt dat iedereen plezier heeft ge
had"!



Spalstraat 5 • 7255 AA Hengelo (Gld.)

Zaterdag 27 maart 2004 aanvang 20.00 uur
organiseren wij een gezellige

Hengelose dans- en feestavond

Back to
the Sixties

met koud-warm buffet, drankjes en
dansen op live muziek.

Dit alles voor de prijs van € 37.50 all in.

Deze avond is een ideale gelegenheid
voor buurten, families of verenigingen

voor een fijne avond uit.

Voor informatie of reservering
belt u ons gewoon even op

(0575) 46 12 12

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

U déBos

Het plaatselijk
nieuws In

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Mike Ooms
SCHILDERS- EN AFWERK.INGS&EDRIJF

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

WinterWi koud fcun»tl«

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Bouwkundige
Inbraakpreventie
Zutphen
www.woninqGnderhoudfranken.nl

Weg naar Voorst 31
7205 CL Zutphen

Preventieadvies
Inbraakbeveiliging
Advies en montage
Hang- en sluitwerk
Service
Onderhoud

Tel. 0575^15825
Fax 0575-519694

Vrijblijvende offerte
Braakwerende kasten
Veiligheidscilinders
Veiligheidsartikelen
Isolatie- & veiligheidsglas
Rolluiken

IN DE FEESTTENT TERREIN S.V. RATTI, KRANENBURG

VRIJDAGAVOND 20 FEBRUARI

PLANKENKOORTS IN DE TENT
PLAYBACKSHOW
Aanvang: 19.00 uur Toegang tot 1,40 m gratis, anders € 3,50

Aanvang: 20.30 uur ZATERDAGAVOND 21 FEBRUARI Entree € 6,00

C A R N A V A L S B A L
Muziek LES COMPAGNONS

OM 21.11 UUR:
AFTREDEN OUDE PRINS EN

ONTHULLINC VAN DE NIEUWE PRINS

ZONDAG 22 FEBRUARI

KINDERCARNAVAL
1430 uur OPTOCHT vanaf de feesttent m.m.v. „DE SCHADDENSTEKKERS"

aansluitend DOLDWAZE KINDERMIDDAG verzorgd door TJALLINC & KEES

14.30 uur:

met

OUDERWETS CARNAVALSFEEST

KAS BENDIEN
„^ JUUSTUM

Entree: € 7,50

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

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar
Hengelo gewezen!

OPEN HUIS ZATERDAG 21 FEBRUARI 2004
vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur

EIKENLAAN 1
TE RUURLO

Op mooie locatie aan de rand van het centrum en op loopafstand van al-
le voorzieningen, is door de HAMERGROEP het appartementencomplex "Het Brinkerink" bijna
gerealiseerd, waarvan nog 1 appartement te koop is.

Het betreft een LUXE, ROYAAL APPARTEMENT (maisonette) met een woonopp. van ± 115 m2.
Indeling; 1e verd: overdekte trapopgang, hal, meterkast, toilet met fontein, woonkamer met open
keuken (55 m2), trapkast, ruim gedeeltelijk overdekt balkon met schitterend uitzicht.
2e Verd: 2 roy. slaapkamers, ruime badkamer. 3e Verd: vliering. Op de begane grond heeft u de
beschikking over een eigen berging en parkeerplaats. Het betreft een optimaal geïsoleerd appar-
tement met veel lichtinval en uitzicht op de molen. Bezichtiging op afspraak ook mogelijk.
Koopsom € 219.OOO,— von.

uimes
Makelaars o.z.

Hengeloseweg 2 • 7021 ZT Zelhem
Tel. (0314)-62 42 15
Wichmondseweg 16 • 7255 KZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 23 59
www.luimes-rimass.nl
Inl. via ons kantoor of uw eigen NVM-makelaar

OOSTERHAVE
m a k e / a a r s o.z.

Burg. de Beaufortplein 13 • Markelo
Tel. (0547) 36 36 36

NVM



Februari: sprokkelmaand

-
Hengelo (Gld.)

MELKEMMER
MET BOLLEN
per stuk 4.49 nu 2 stuks 5.s99 cnRedstar

2^̂  ̂ ^99

•

Maitre Paul

GEBAK
doos 350 gram

van 2.79

voor 199

SUCADELAPPEN

RUNDERGEHAKT

on
KNAK-
WORST

blik 200 gram a 0.95

nu 3 blikken halen
2 blikken

betalen

PAMPERS pak a 12.99 nu 2 pakken voor

99

Donderdag 19 t/m zaterdag 21 februari:

WILDE WUN-DAGENÜ
elke 2e fles* wijn llclIVG

*dezelfde soort
(m.u.v. champagne, port, sherry, mousserend en vermouth)

M O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)

(0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Uw advertentie in Weekblad Contact valt beter op!

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.

Kijk voor
nieuws
ook op:

DE
ROND
NU 2 HALEN
l
van de opmimingsprijs!

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75



Wij gaan verbouwen.
Dit geeft enkele ongemakken dus
daarom de volgende aanbiedingen

/• \
Bolussen

2.75
6 voor €

Boerenjongensvlaai

590 O 90
• groot € Omklein €

Weekendtaartjes
050

nu €

Aanbiedingen
geldig van
16 t/m 21

februari 2004.

Echte Bakker
VAN ASSELT Zutphenseweg 18 - Vorden

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

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

U vindt ons in de noodwinkel op de parkeerplaats
van het voormalige postkantoor.

K N I P UIT EN L E V E R IN

Spaar voor € 10,- en maak kans op 1 van de 3 slagroomtaarten die we
de komende weken (elke week 3) gaan verloten.

Wij maken van de nood een deugd!
De verbouwing van onze winkel is begonnen. Vanaf maandag 16 februari verhuizen we tijdelijk
naar onze noodwinkel. Een beetje behelpen misschien, maar ach ... eigenlijk hebben we er best
zin in. De noodwinkel is klein, maar gezellig ingericht. Misschien nog wel leuker voor u om te
weten is dat we combinatiepakketten zullen aanbieden. Volop variatie én aantrekkelijk geprijsd.
De noodwinkel is alle dagen geopend, m.u.v. maandagmorgen en vrijdagavond.

Wij staan voor u klaar!
Dick en Hetty Vlogman en medewerkers.

Donderdag 19 februari Keurslagerskoopje Qnplf l^nnPH
\/i ccciA/ADCMriAr- 4 qepaiieerde J|JClVlappei
VLEESWARENDAG met zwoerdschnitzels
Diverse soorten

vleeswaren
€

0•
70

3QO

_

gOO — —
Voor de boterham

Slavinken hamworst

JQ Combinatieaanbieding: SOEPPAKKET €
500 gram soepvlees, 100 gram gehakt hoh, 1 mergpijpje + gratis 250 gram soepgroenten

|OL Vul uw naam in en lever deze bon in.
Wekelijks verloten we een gourmetschotel voor 4 personen.

"}
Naam:

Adres:

L^ Plaats:

Tel.:

^£^ A/1 OOm ïl n- 3 r Jgll H,

Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)55 13 21

Geldig in week 8: 16 t/m 21 februari

Knip de coupon uit, lever deze
in en maak kans op een

GRATIS GOURMETSCHAAL!

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

nieuw cd nieuw

CHIPZ
(the adventure of chipz)

Tijdelijk met gratis multomap
(zolang de voorraad strekt).

Nu ook verkrijgbaar:
Hitzone 26

Natuurlijk bij:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

S U ETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

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

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

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

Elektra-
en water-
leiding-

materiaal
voor vakman

en doe-het-zelver

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

www.compusystem.nl
Internet/Office PC v.a. € 489,-
AMD 2000+, 256 MB DDR l CDROM, 6 x USB 2.0, 40 GB HDD 7200 € 489,-
AMD2000+.512 MBDDR, : CDROM, 6 x USB 2.0, 80 GB HDD 7200 ^ € 529,-

TopPC (met Asuj v.a. € 599,-
AMD XP 2400+, 256 MB DDR 400, GF4 video ' € 599,-
AMD XP 2600+ , 5 1 2 MB DDR 400, GF4 video, € 669,-
AMD XP 2800+, 512 MB DDR 400, GF4 video 5.1 sound, 120 GB 7200 HDD ? € 729,-

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 scrollwheelmuis

Actie: .|050

00
Princo DVD-R, 4 speed, 10 stuks, slechts €

Princo DVD-RW, 10 stuks, slechts € 24 £

M00
_^^_ •

Meerprijzen:
Windows XP home € 89,- • Cordless desktop e 17,- • Litm )n 52x32x52 CDRW € 39.- •

HP DeskJet 3550 € 69,- • 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

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Zater-
dags van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

NORDEI
Financieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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



CompuSystem bestaat drie j aar:

"Onze eerste klanten komen weer
terug voor een nieuwe computer"

Bert Blaauw en Henk Potman
uit Holten winnen
"Wichmond Open"

CompuSystem bestaat drie jaar.
Ter ere daarvan heeft het com-
puterbedrijf uit Vorden voor de
komende weken een speciale

+.. actie bedacht. Wat begon als
een hobby is anno 2004 uitge-
groeid tot een echte 'zaterdag-
zaak', zoals beide initiatiefne-
mers de verkoop van computer-
systemen noemen. Een korte te-
rugblik op de afgelopen jaren.

Wim Bielderman en Etienne Oos-
terhoff, collega's op een school,
deelden dezelfde interesse: com-
puters. Dat vormde het startsein
voor de verkoop van computersys-
temen. "Het is eigenlijk ontstaan

( vanuit een hobby. Eerst adviseer j e
vooral collega's, vrienden en ken-
nissen. Vervolgens heb ik met
Etienne om tafel gezeten om te kij-
ken of we een eigen zaak op kon-
den zetten", vertelt Wim Bielder-
man. "Hij had de ruimte en er
bleek buitengewoon veel vraag
naar betaalbare computersyste-
men, terwijl er in de omgeving
nauwelijks aanbod was."

In die drie jaar is er volgens beide
heren veel veranderd. "Om een
voorbeeld te noemen: eerste werk-
ten wij drie uur aan een computer
om alles klaar te maken. Nu is dat
een halfuur", laat Etienne Ooster-
hoff desgevraagd weten. "Wij bie-
den acht standaardsystemen aan,
die naar wens uit te breiden zijn.
Bovendien kan de klant op maat
gesneden systemen bij ons kopen.
Door van het systeem een back-up
te maken, heeft de klant de zeker-
heid dat eventuele opstartproble-
men meteen opgevangen wor-
den."
"Hierin onderscheiden wij ons

' juist", vult Wim aan. "Onze kracht
is dat wij computers compleet
geïnstalleerd en geconfigureerd
aanleveren. Bovendien brengen
wij de computers bij de mensen

thuis. De boel wordt aangesloten
en zo rond je een klus optimaal
af."
De nieuwe concurrentie in het
dorp is Wim en Etienne ook niet
ontgaan. "Wij gaan die concurren-
tieslag graag aan. Wij geven men-
sen ook de tip om zich goed te
oriënteren, voordat men daadwer-
kelijk een computer koopt. Ze kun-
nen bij ons altijd terecht voor een
vrijblijvende offerte op maat." De
prijs, blijft naast de op maat gele-
verde kwaliteit, een belangrijk wa-
pen voor CompuSystem. "Het is en
blijft, zoals wij noemen, een 'zater-
dagzaak'. Wij hebben niet de ge-
bruikelijke huisvestingskosten en
dergelijke en zijn daardoor betrek-
kelijk goedkoop. Maar het belang-
rijkste is eigenlijk nog steeds de lol
die we in de verkoop van compu-
tersystemen hebben. En daarbij
geldt natuurlijk: hoe drukker, hoe
leuker", aldus Etienne.

Over drukte heeft CompuSystem
niet te klagen. Op de zaterdagen
wordt het bedrijf aan het Biester-
veld druk bezocht. "Maar om een
misverstand uit de wereld te hel-
pen: men kan ons door-de-week ge
woon bellen en de voicemail in-

spreken. Dan kunnen wij zonodig
in die week al actie ondernemen
als er bijvoorbeeld problemen
zijn", geeft Wim de extra service
mogelijkheden aan. Die werkwijze
slaat aan. Drie jaar geleden ver-
kocht CompuSystem gemiddeld
een systeem per zaterdag, nu zijn
dat er beduidend meer geworden.

Het driejarige bestaan vormt voor
Etienne en Wim de reden om een
speciale actie te organiseren, waar-
bij een dvd-brander voor in de
computer is te winnen. "Om in
aanmerking te komen voor deze
prijs, moet men de site (www.com-
pusystem.nl) bezoeken en per e
mail laten weten wat men van on-
ze prijzen en producten vindt. Tips
zijn natuurlijk van harte welkom."
De actie loopt van 21 februari t/m
31 maart 2004.

CompuSystem heeft in de regio en
daarbuiten een goede naam opge
bouwd. Mond-tot-mond reclame
blijkt daarbij een belangrijk wa-
pen. "Er komen zelfs klanten van
ver buiten Vorden. En het leuke is,
de eerste klanten komen nu weer
terug om een nieuw systeem te be
stellen."

Voetbal

Ratti
RATTI KOMT TWEE KEER
TERUG
Na een lange tijd geen competitie
te hebben gespeeld, moest het af-
gelopen zondag weer gebeuren.
Tegen het hooggeplaatste Anado-
lou kon Ratti direct de borst nat

maken. Mede door blessures ging
Ratti slechts met 12 man op pad.
De twaalfde man was in principe
voor de lichtgebleesseerde doel-
man. Het was, zeker voor de rust,
een goede wedstrijd van beide elf-
tallen overigens. Ratti kreeg bin-
nen enkele minuten al een kans
op een snelle voorsprong, de kans
werd echter niet benut. Daarna
nam Anadolou het initiatief. De
snelle en behendige spelers waren

Familieopstellingen
Zaterdagmiddag 21 februari a.s.
lezing/workshop: Marco de
Heer. De vriendenkring Klein
Axen organiseert een bevrijden-
de lezing. Deze vindt plaats op
Klein Axen, Nieuwstad 10.

Het opstellen van familiesystemen
volgens Bert Hellinger biedt nieu-
we inzichten in levensvragen door
te kijken naar de plek die een ieder
inneemt binnen jouw familiesys-
teem.
Binnen familiesystemen heersen
patronen, bewust en onbewust die
sterker en groter zijn dan de men-
selijke wil. Deze patronen hebben
een diepe werking op je gevoelens,
relaties, handelen in de wereld, ge
zondheid en welzijn.
Onze verbinding met vorige gene
raties zijn krachtiger dan we ons
vaak bewust zijn. Dit kan een re
den zijn waarom sommige patro-
nen zo hardnekkig blijven be
staan. Door je eigen familie op te
stellen (h)erken je welke dynamiek
in jouw systeem werkzaam zijn.
Het opstellen gebeurt door andere
deelnemers als plaatsvervanger
(representant) voor jezelf en je fa-

milieleden te kiezen en hen een
plek in de zaal te geven (het "op-
stellen").
De begeleider zal onder andere
door veranderingen in deze opstel-
ling, een herstel in de onderlinge
relatie binnen het (familie)sys-
teem helpen bewerkstelligen. Doel
bij dit alles is de energie (de liefde)
weer vrij te laten stromen daar
waar ze geblokkeerd was geraakt.
Geschikt voor iedereen die met Ie
vensvragen rondloopt, zijn eigen
plek niet goed kan innemen, geen
helderheid krijgt over patronen in
zijn of haar leven dan wel binnen
de familie en/of daarbuiten.
Drs. Marco de Heer (1956) is werk-
zaam als zelfstandig consultant,
coach, mediator en loopbaanbege
leider en werkt hier met dezelfde
principes als familieopstellingen.
Laat de naam "vriendenkring" je
niet weerhouden, maar grijp de
kans om de sfeer te proeven en
wellicht ook "vriend" te worden.
Om niet voor een teleurstelling te
komen staan is het verstandig om
je uiterlijk twee dagen voor de Ie
zing op te geven bij het secretari-
aat: 0575-554400.

met regelmaat de Rattianen te
snel af. Verdiend kwam Anadolou
op een 1-0 voorsprong.
Ratti liet zich echter niet van de
wijs brengen, snel kwamen de be
zoekers op 1-1. Mark Sueters kopte
een bal over de keeper die geen
antwoord wist. Jeroen Fleming
had hierbij een aangeversrol. De
ruststand was 1-1.
In de rust bedacht Ratti dat het in-
derdaad mogelijk was om een
stuntje uit te halen. De eerste 20
minuten van de 2e helft lieten een
ander beeld zien. De spitsen van
Anadolou wisten hiermee wel
raad. Foutief ingooien in de voor-
hoede leverde, via een snelle coun-
ter, een 2-1 achterstand op. Op-
nieuw ging Ratti niet bij de pak-
ken neerzitten. Oscar Bleumink
bracht de stand weer in evenwicht.
Zijn schot van 20 meter dwarrelde
schitterend in het net.
Ratti rook meer en zocht naar de
volle winst. Die werd ook gevon-
den. Mare Sueters benutte een te
recht gegeven strafschop. De spe
Iers van Anadolou waren het hier
niet mee ens, hetgeen men ook
liet merken. Mare Sueters bleef
kalm en scoorde de 2-3.

H EN K l - RATTI l (DAMES)
Nadat de dames de laatste wed-
strijd voor de winterstop met een
nederlaag tegen SHE hadden afge
sloten, mocht Ratti afgelopen zon-
dag eindelijk weer aan de bak. Dit
gebeurde tegen H en K. Er moest
worden gewonnen om de voor-
sprong op SHE te behouden.
De Ratti dames werden flink op
scherp gezet door trainer Antoon
Peters met een heldere speech,
waarin duidelijk werd dat er vanaf
de eerste minuut met 150% inzet
gewerkt moest worden. Na een

Raymond van Barneveld en zijn
"maten" hebben de afgelopen
jaren geheel Nederland min of
meer "dart- minded" gemaakt.
Geen kroeg of clubkantine te
vinden of er kan wel dart ge-
speeld worden. Zo ook afgelo-
pen zaterdag toen in café " Den
Olden Kriet" het dartkampioen-
schap "Wichmond Open" werd
gehouden en dat gewonnen
werd door het koppel Bert
Blaauw en Henk Potman uit
Holten.

Een kampioenschap dat eigenlijk
min of meer bij toeval tot stand is
gekomen. Eelco Pierik uit Wich-
mond heeft reeds een paar keer
wedstrijden in Steenderen georga-
niseerd. Eelco: " Ik ben de buur-
man van Jaap van Heerwaarde, de
eigenaar van "Den Olden Kriet". In
Wichmond gingen ook geluiden
op om ook hier eens een darttoer-
nooi te houden. Jaap vroeg mij
toen of ik dat op touw wilde zet-
ten.

Ik vond het wel een leuk idee om
dit te organiseren met als resul-
taat dat er zich 32 koppels hebben
opgegeven. Aangezien er zich ook
deelnemers van buiten Wich-
mond inschreven hebben we het
toernooi " Wichmond Open" ge
noemd", zo zegt Eelco Pierik. De
32 koppels werden onderverdeeld
in acht poules van vier deelne
mers. De twee beste koppels uit el-
ke poule gingen naar de winnaars
poule, de rest naar de verliezers-
ronde. Vanaf dat moment werd er
volgens het "knock-out" systeem
gespeeld.

De wedstrijden begonnen zater-
dagmiddag om 14.00 uur. De laat-
ste wedstrijd eindigde s'avonds
om 21.10 uur. Naarmate het toer-
nooi vorderde liep "Den Olden
Kriet" vol met toeschouwers. Met
de finale in zicht steeg de span-
ning. Niet alleen bij de deelnemers
maar ook bij het publiek dat de
wedstrijden met veel enthousias-
me gade sloeg. Uiteindelijk moest
het koppel Bert Blaauw en Henk
Potman uit Holten, in "the best of

seven", het opnemen tegen hun
plaatsgenoten Richard Scharft en
Roy Fleer. Het werd 4-1 voor eerst
genoemd tweetal.

De finale in de verliezersronde
werd gespeeld tussen twee koppels
uit Vorden. Jos Peters en Rob Im-
mink wonnen in "the best of th-
ree" met 2-0 van Marco Kasteel/ Ar-
jan Mulder. Onder de 64 deelne
mers in totaal 6 dames, waaronder
het koppel Winanda en Heidi Tijs-
sen. Zij kwamen als beste Wich-
monds koppel uit de bus. Onder
luid applaus en hilariteit van het
publiek lukte het Winanda en Hei-
di onder meer om hun verloofden
( Paul Avink en André Eggink) te
verslaan!

Wedstrijdleider en organisator
Eelco Pierik die met een hese stem
en een uitermate tevreden gevoel
op dit eerste "Wichmond Open" te
rugkeek: "Dat zullen Paul en
André nog wel een poos moeten
aanhoren, verliezen van hun eigen
dames. Nee, dat zit de heren niet
erg lekker, zij willen revanche. En
die revanche wordt hun geboden.
Het ligt in ieder geval in de bedoe
ling jaarlijks ( of misschien wel
twee ker per jaar) een dergelijk
kampioenschap te houden.

Na het succes van dit eerste toer-
nooi willen enkele jongelui de
koppen bij elkaar steken om te
trachten hier in Wichmond een
dartclub op te richten, waarbij ik
hen graag op adviserend gebied
wil helpen. Gezien het enthousias-
me van dit eerste "Wichmond
Open" zullen de jongelui ongetwij-
feld in hun opzet slagen", aldus
Pierik.

UITSLAG
l Bert Blaauw/ Henk Potman uit
Holten; 2 Richard Scharft/ Roy
Fleer, Holten; 3 Gerard te Brake/
Paul Heum, Holten.

Verliezersronde: l Jos Peters/ Rob Im-
mink, Vorden; 2 Marco Kasteel/ Ar-
jan Mulder, Vorden; 3 Daniël Sta-
pelbroek/ Christiaan Groot Jeb-
bink, Wichmond.

lange winterstop moest iedereen
even wennen in het veld en het
eerste kwartier verliep het spel
dan ook een beetje rommelig. Rat-
ti had echter meer balbezit en
speelde met meer fanatisme dan H
en K. Het was Ratti dat kansen
creëerde en het spel bepaalde. Na
het eerste kwartier was het Wenc-
ke Olthuis die voor een prachtige
voorzet zorgde, waardoor Gerrie
Brummelman de 0-1 binnentikte.
De voorsprong was een feit en de
druk verminderde bij Ratti, waar-
door er rustiger en beter gevoet-
bald werd. Ratti bleef goed druk
zetten en er waren volop kansen.
Het was Yvonne Lancee die voor
zichzelf ruimte creëerde en vanaf
de 20 meter lijn een subliem schot
afvuurde op het doel. De bal be
landde in de linkerhoek en was on-
houdbaar voor de keepster van H
en K. De rust werd bereikt met een
0-2 voorsprong.

Na de rust probeerde H en K nog
een beetje grip op de wedstrijd te
krijgen, maar uitstekend verdedi-
gers werk van o.a. Ratti's laatste
vrouw Mikkie Steenbreker en voor-
stopster Rowena Peters zorgde er-
voor dat H en K niet veel kansen
kreeg. Ratti opende vijf minuten
na rust vanaf het middenveld en
Gerrie Brummelman zorgde voor
een mooie voorzet op maat. Wenc-
ke Olthuis wist hier wel raad mee
en resoluut scoorde zij de 0-3. Nog
geen vijf minuten daarna was het
echter H en K dat met een uitbraak
over de rechterkant Ratti wist te

verassen en voor de 1-3 zorgde. Rat-
ti werd hierdoor niet van haar
stuk gebracht en bleef sterk door
voetballen tot het laatste fluitsig-
naal. Gezien het aantal kansen
hadden er meer doelpunten inge
zeten, maar de dames van Ratti lie
pen tevreden van het veld. De eer-
ste drie punten zijn na een lange
winterstop weer binnen. Tevens
was dit de laatste wedstrijd van Ro-
wena Peters die voor een jaar naar
Engeland vertrekt. Haar inzet en
enthousiasme zal Ratti de tweede
helft van de competitie helaas dus
moeten missen. Over twee weken
zal er thuis worden gevoetbald te
gen Erix.

Bridge

BZR UITSLAGEN 11 FEBR.
Groep A: 1. mw. N. Hendriks-dhr.
G.G. Bergman 61,25%; 2. mw. A. Si-
monis-mw. R. Webbink 58,33%; 3.
mw. A.W. van Gastel-dhr. J. v.d.
Veen 57,92%.
Groep B: 1. mw. L. Lamers-dhr. HJ.
Kip 57,99%; 2. mw. I.H.M. Fuhri
Snethlagedhr. G.H. Fuhri Snethla-
ge 54,86%; 3. mw. A.W. Terlouw-
mw. M. Abeln 54,86%.

Weekblad Contact
en www.contact.nl

voor het allerlaatste
plaatselijke nieuws



G E N D A V O R D E N

Volleybal

Iedere dag:
- SWOV: 'open tafel' de Wehme

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

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

FEBRUARI:
17 PCOB Regiobijeenkomst
ds. Dekker uit Velp in het Stam-
pertje Ouderen en Pastoraat.

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

18 HVG Wichmond, Wereldwin-
kel avond.

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

18 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

18 Bridgeclub BZR in't Stampertje.
18 HVG Dorp Vorden, Programma

Levensstijl e.d. Pro Impulsion.
18 Handwerkmiddag en kraam-

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

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

23 Bridgeclub Vorden 't Stamper-
tje.

24 Christelijke vrouwenvereniging
Passage jaarvergadering.

25 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

25 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
25 Seniorensoos Vierakker/Wich-

mond, Ludgerusgebouw,
"filmen"

26 Klootschietgroep Vordense Pan.

olitievaria GROEP VORDEN

Vrijdag 6 februari
Er werd een diefstal gepleegd aan
de Burgemeester Galléestraat. Uit
de fietsenstalling nabij het NS-sta-
tion werd een damesfiets wegge
nomen.

Zondag 8 februari
Op de Wildenborchseweg vond
middels radar een snelheidscon-
trole plaats. Tussen 15.30 en 17.30
uur reden 14 bestuurders te hard.
Zij kunnen een acceptgiro thuis
verwachten. Een bestuurder uit
Vorden reed 129 km/h waar 60
km/h is toegestaan. Van deze be
stuurder werd het rijbewijs inge
vorderd.

Maandag 9 februari
Op Het Hoge heeft een brand ge
woed in een woning. De bewoners
en huisdieren konden de woning
ongedeerd verlaten. De brandweer
heeft de brand geblust.

Dinsdag 10 februari
Tijdens een controle werd er een
bestuurder van een bromfiets van
de weg gehaald die ruim 80 km/h

reed. De bestuurder kreeg twee be
keuringen uitgereikt voor het
overtreden van de snelheid en
voor het niet gebruiken van het
verplichte brom-/fietspad. Tevens
wordt er nog een technisch onder-
zoek aan de bromfiets verricht.

Afgelopen week is er diverse keren
aandacht besteed aan het verkeers-
gedrag van de schoolgaande jeugd.
Er zijn diverse bekeuringen uitge
reikt voor het niet voldoende
rechts houden, voor het fietsen op
het trottoir en voor het weggooien
van afval op straat.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 15 januari
Gevonden: armaband, zilver, plaatje
ingegraveerd "Monica"

Verloren: mobiele telefoon, Telfort /
portemonnee met inhoud.

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.

Dames: Pelgrum Dash D3 - Rivo
Rietmolen Dl 3-1, Pelgrum Dash
D-Vios Eefde D2 2-3
Pelgrum Dash D2-GUV Greven/Bo-
vo Dl 1-3, Pelgrum Dash DS-Torna-
do Laren D2 2-3
Heren: Pelgrum Dash H2-Side Out
Hl 1-3, Pelgrum Dash Hl-Vios Eef-
de H2 3-1
Meisjes BI: VCV -Pelgrum Dash 4-
0, Meisjes C1B as/Wivoc-Pelgrum
Dash 3-1

Voetbal

W Vorden
DINXPERLO - VORDEN 2-1
Vorden trok in Dinxperlo aan het
kortste eind en moest met nul
punten huiswaarts keren. Geen
uitslag, dat overeenkwam met het
wedstrijdbeeld. In tegendeel Vor-
den was zeker niet de mindere
ploeg, maar het was in de voorste
linie niet in staat een vuist te ma-
ken.
Door deze nederlaag dreigt het de
aansluiting met de subtop te mis-
sen. Het krachtsverscb.il in de 4e
klasse C is overigens heel gering,
hetgeen ook in het aantal wed-
strijdpunten tot uitdrukking
komt. Vorden moest het stellen
zonder de geblesseerde Hans van
Dijk, RonaldVisser en Hugo van
Ditshuizen.

Vorden ging van a quitte op het
doel van Dinxperlo af en Edwin
Visser was wel heel dicht bij een
treffer. Met een uiterste krachtsin-
spanning wist de goalie de bal tot
hoekschop te verwerken.
Dinxperlo is een echte counter-
ploeg. Het speelt met veel mensen
achter de bal en de boomlange
Schreur speelt ver achter de verde-
diging en bedient de spitsen met
de lange bal.
Vorden bleef eveneens van uit een
gesloten defensie spelen om op die
wijze het countergevaar af te wen-
den.

Er zijn dan ook nauwelijks hoogte
punten in de eerste vijfenveertig
minuten te melden.
Vorden was weliswaar wat sterker,
maar het kon geen gevaar stichten
voor het doel van de tegenstander.
In de 55e minuut kwam Dinxperlo
uit een hoekschop op voorsprong.
Ausputzer Schreur (ruim twee me-
ter) trok mee naar voren en stelde
een medespeler in staat om de 1-0
aan te tekenen.
Vorden zette direct druk naar vo-
ren en Rob Enzerink was met een
kopbal dicht bij de gelijkmaker.
Vorden probeerde met hard wer-
ken de bakens te verzetten, maar
de spitsen werden door hun man-
dekkers aan banden gelegd.
In de 75e minuut werd het 2-0
door ongelukkig balverlies in de
verdediging.
Vorden stroopte in het laatste
kwartier de mouwen nog eens op
en in de 82e minuut scoorde Nor-
de uit een scrimmage 2-1.
Vorden bleef het proberen, maar
het kreeg geen loon naar werken
en de verdiende gelijkmaker bleef
uit.

UITSLAGEN 14 EN 15
FEBRUARI
Vorden D3 - Zutphania Dl, 3 - O
AZC BI - Vorden BI 2 - 2, Voor-
waarts Twello B4 - Vorden B2 3 - 6,
Socii C1D - Vorden Cl 3 - 3, Zelos
C4 - Vorden C2 5 - 2, Keijenburgse
Boys Dl - Vorden Dl l - 6, DZC '68
D4 - Vorden D2 3 - 3, Vorden 2 -
Grol 32-0 , Socii 3 - Vorden 52-
5, Vorden 6 - DEO 32-0, Dinxper-
lo l - Vorden 12-1

PROGRAMMA 21 EN 22
FEBRUARI
Vorden BI - Warnsveldse Boys BI

Socii nieuws
Zelhem-Socïi een wedstrijd die
met veel inzet gespeeld werd en
waar zo nu en dan menige speler
niet alleen oog had voor de bal
maar ook voor ledematen van de
tegenstander.
Dit leverde twee Zelhem spelers
een terechte gele prent op.

Zelhem spelend met de van PA.X.
afkomstige Henk Bloemers in de
spits die door praten tegen de
scheidsrechter en zijn mede spe-
lers meer opviel dan waar voor hij
toch in het veld staatvoetbal spe-
len, overigens werd hij keurig de
gehele wedstrijd door Mark Schoe-
naker uitgeschakeld.
Het spel speelde zich grotendeels
op het middenveld af zodat beide
keepers hun kunsten niet veel
hoefden te tonen.
Gezien het spel over en weer zou
een winnaar niet terecht zijn ge-
weest.
Met deze 0-0 uitslag is niet Zelhem
of Socïi maar De Hoven spekkoper.

UITSLAGEN14/15 FEBR
Socïi Dl-Groessen D2 5-0, Socïi Cl-
Vorden Cl 3-3, S.H.E. Al-Socïi Al 0-
1, Zuthpania 2-Socïi 2 2-0, Socïi 3-
Vorden 5 2-5, D.E.0.4-Socïi 6 8-0

Turn en

Afgelopen zaterdag werden er
turnwedstrijden gehouden in Doe
tinchem. (LOS voorronde groep 4).
Gymvereniging SPARTA deed hier
ook aan mee, en de resultaten
staan hieronder vermeld:
Wieneke Winkels Instap 12 2de
plaats, Tara Luesink Instap 12 3de
plaats, Natasja v Lingen Instap 11
1ste plaats, Jeanne Hartman In-
stap 11 2de plaats, Eline Heyink In-
stap 11 3de plaats, Femke ten Have
Pupil 1-11 1ste plaats, Lisa vd Veen
Pupil 1-10 2de plaats, Renske Ba-
rink Pupil 2-11 2de plaats, Marieke
ten Have Pupil 2-11 3de plaats, Sil-
ke Winkels Pupil 2-10 3de plaats,
Carlijn Heijink Jeugd 9 3de plaats

Deze meiden hebben zich ge
plaatst voor de finalewedstrijden
op 3 april a.s. Silke Winkels en Ma-
rieke ten Have behaalden zelfs een
10 voor de balk. Klasse! Ook Marjo-
lein Grooters, Rozemarijn Bloe
mendal, Marissa Steman, Richen-
de van Daatselaar en Marlot Horst-
man hebben zich voor de finale ge
plaatst.

Hef

plaatselijk

nieuws in
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Contact

verhoogt de
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van uw
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Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij de Edhah in Hengelo (GId.)

2?
Maandag t/m woensdagaanbieding:

Shoarmavlees ^ 49
heel kilo van € 6.49 voor €

Bavaria pils krat 12 flesjes
a 300 ml voor € 3.99
nu 3 kratten voor €

99
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

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
19 februari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

EÏKMARK3L
Runderriblappen

Speklappen

Zigeunerschnitzels

Hacheevlees

Elke week op de
markt in Vorden

uw vakslager

1 kilo €4."

1 kilo c3?9

4 stuks € l •

1 kilo c4."

Vleeswarenvoordeel

Palingworst
100

•
150 gram €

DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

«20 rozen

«Azalea

0Bos tulpen

2
1
1

49
•

99
•

99

bloemen en planten
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.



Uit de Homeopathiepraktijk... (Advertorial)

...van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld
In deze column vertel ik elke twee
weken over voorvallen uit mijn
praktijk voor klassieke homeopa-
thie. Hiermee wil ik u uitleggen
wat klassieke homeopathie is,
maar ook wat het beslist niet is.
Mijn columns gaan meestal over
klachten die veel voorkomen. Daar
heeft u als lezer het meeste aan en
daar heb ik dikwijls een goed ho-
meopathisch antwoord op. Ook
minder voorkomende klachten
zijn met klassieke homeopathie te
verhelpen. Deze week gaat de co-
lumn over faalangst.

Uit de praktijk:
Hij zit voor me, een jongen van 13
jaar. Een stoere knul met een gro-
te wijde broek met kettingen er-
aan. Zijn skateboard heeft hij net
in zijn rugzak gedaan en daar zit-
ten we dan. In het begin verloopt
het gesprek wat moeilijk. Hij be-
antwoordt mijn vragen niet echt
en hij blijft in zijn 'stoere' rol. Zijn
moeder hoefde van hem niet mee
naar binnen. Wel vertelde ze van
tevoren aan de telefoon dat haar
zoon last heeft van faalangst sinds
hij op de middelbare school zit.
Doordat hij nu meer en onder ho-
gere druk moet gaan presteren,
komt dit probleem duidelijker
naar voren. Sociaal gezien is het

een leuke en gezellige én puberen-
de jongen. Aanvankelijk moet ik
de informatie echt uit hem trek-
ken en wat hij vertelt klinkt nogal
opschepperig. Maar na een tijdje
lijk ik toch met een behoorlijke
kletskous van doen te hebben. Het
ijs is gebroken. Op mijn waag wat
hij nou echt leuk vindt om te
doen, komt hij eigenlijk niet ver-
der dan muziek luisteren en ska-
ten. Op school vindt hij eigenlijk
geen enkel vak boeiend. Toch
moet hij er flink voor leren en
doet hij daar langer over dan de
meeste anderen.
Hij vertelt en passant dat hij pas
getest is op dyslexie en dat hij daar
nu wél eens hoog scoorde. Ik hoor
teleurstelling in zijn stem. Hij kan
minder makkelijk leren dan zijn
twee zussen en ik kom er achter
dat hij eigenlijk niet iets heeft
waar hij in uitblinkt,
's Middags heeft hij om 4 uur al-
tijd een dip van een uur of wat en
komt dan tot niks; wat 'hangen' is
alles wat hij dan doet. Na het eten
heeft hij vaak een opgeblazen ge-
voel in zijn buik. Hij houdt erg van
snoepen. Dit alles is typerend voor
het middel Lycopodium. Een laag
gevoel van eigenwaarde met een
stoere houding naar de buitenwe-
reld, maakt dat dit een belangrijk

middel is bij faalangst in de puber-
teit. Veel kinderen die eigenlijk
onzeker zijn gaan zich stoer gedra-
gen om 'erbij' te horen. Ook de
dyslexie past bij dit middel.
Vier maanden later gaat het lang-
zaam maar zeker beter. Zijn moe-
der had me al gemeld dat de be-
richten van zijn mentor een heel
stuk positiever waren dan bij zijn
vorige rapport en daarom wilde zij
eigenlijk de afspraak afzeggen. Ik
heb haar gevraagd om hem toch
nog even te laten komen en daar
ben ik erg blij om. Want wat zie ik
namelijk als hij uit de wachtka-
mer komt: het skateboard heeft
plaatsgemaakt voor een gitaar en
hij meldt dolenthousiast dat hij is
begonnen met les en dat het echt
"cool" gaat. Dat is voor mij het be-
wijs dat ik het juiste middel voor
hem had. Hij zit beduidend lekker-
der in zijn vel en gaat ergens voor!

Tot over twee weken!
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd (vergoeding
door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum
"De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2
7231 NB Warnsveld
Tel. (0575-) 526476.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Passage

DE GEWEZEN BEWONERS
VAN DE PASTORIEWEG

Dit is dan het laatste stuk van ons
in Contact. Het doek is gevallen.
Na 6 juni 2003, toen de sociale wo-
ningcorporatie „De Stiepel" het
nodig vond de leegstaande wonin-
gen aan de Pastorieweg met bruut
geweld te slopen, begrepen wij dat
het over was. We konden toch niet
meer functioneren tussen half ge
sloopte huizen. Het leek een oor-
logssituatie.

Uiteindelijk zijn onze eisen door
„De Stiepel ingewilligd. Zo zijn er
6 gelijkwaardige woningen voor
ons gereserveerd in het dorp en
zijn we min of meer bij elkaar ge
bleven. Inmiddels hebben we onze
nieuwe woningen betrokken.
Er is ons in deze jaren veel leed

aangedaan en we hopen, dat er
nog genoeg tijd over is voor het hè
len van de wonden.
Medewerkers en vrienden, veel
dank voor al het werk dat door jul-
lie verricht is. We wensen een aan-
tal bewoners van de Delle, die al
die jaren achter ons hebben ge
staan, veel sterkte toe voor de toe
komst. We hopen van harte dat
jullie woongenot niet zal verdwij-
nen achter een enorm groot ge
bouw. Een kleinschaliger plan,
vriendelijker en met meer groen
zou een betere optie zijn.
Langs deze weg willen we ook Sig-
rid en Bart (de 2 krakers) felicite
ren met hun woning.

Namens de gewezen bewoners van
de Pastorieweg,
J. Bosch,
Eendracht 11, Vorden.

24 februari a.s. heeft Passage weer
de jaarvergadering met de daarbij
behorende zaken. Na het officiële
gedeelte zal de avond worden ver-
zorgd door eigen leden. Het onder-
werp is "Voedsel Wereldwijd". Een
onderwerp waar wij allen dage
lijks mee te maken hebben. De ge
schiedenis van ons voedsel wordt
verteld, maar ook het bewust om-
gaan met bijv. het kopen van voed-
sel zal worden besproken.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

U ziet (;et in woonblaben
als Eit je n Huis, VT Wonen en

More T(MH Cessie, i i h u i r n
TMHOT het m Kifoer.

JARROW HOEKBANK UIT DE

C O L L E C T I O N

Voetbalvereniging "Vorden"
verwacht dat nieuwe tribune
in april gereed is
Herman Vrielink, voorzitter
van de voetbalvereniging "Vor-
den" heeft goede hoop dat de
nieuwe tribune in de loop van
de maand april aanstaande
door Barendsen B.V. gebouwd
zal kunnen worden. Burge-
meester en wethouders van Vor-
den hebben te kennen gegeven
dat er wat betreft het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1982"
vrijstelling wordt verleend voor
het bouwen van een tribune op
het sportpark aan de Oude
Zutphenseweg.

De stukken liggen t/m 10 maart
aanstaande ter inzage in het ge
meentehuis. Herman Vrielink:
"Wanneer er geen bezwaren wor-
den ingediend, dat zal Barendsen
direct met de bouw kunnen begin-
nen. Het wordt een tribune met
een hoogte van zes meter", zo zegt
de voorzitter. De tribune wordt ge

bouwd aan de rand van de Oude
Zutphenseweg, op de plek waar
vroeger zo ongeveer de kantine
stond.

De voetbalvereniging heeft van de
gemeente Vorden ook toestem-
ming gekregen voor de aanleg van
een oefenhoek van circa 60x40
vierkante meter in de punt van het
complex ter hoogte van de Enze
rinckweg / Wildenborchseweg. Om
deze oefenhoek te kunnen realise
ren moeten er eerst nog een aantal
bomen gekapt worden. Bezwaren
tegen de kapvergunning kunnen
nog tot 26 februari aanstaande in-
gediend worden.

Het bestuur van "Vorden" gaat er
vanuit dat er geen bezwaren inge
bracht zullen worden, temeer daar
de vereniging "Bomenbelang" in
Vorden richting gemeente te ken-
nen heeft gegeven geen bezwaren

W O N E N & S L ,. .

\\\}k D J ' wwwMovastyLnl of kow
l u u i r onze showroom,
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te hebben tegen het kappen van
de bomen. Herman Vrielink: "
Zodra het sein op groen is gezet,
moeten de bomen voor half maart
zijn gekapt. De flora- en fauna wet
staat namelijk niet toe, in verband
met het "nestelen" van vogels, dat
er na 15 maart nog bomen gekapt
worden.

Voorts gaat het bestuur van de
voetbalclub er vanuit dat de ge-
meente Vorden zo spoedig moge
lijk twee c.q. drie speelvelden zal
"bezanden". Vrielink: " De toezeg-
ging van het gemeentebestuur is
binnen, maar ik kan mij goed
voorstellen dat door de slechte
weersomstandigheden van de af-
gelopen weken er nog niet kon
worden begonnen".

BEURSPRAAT

Opkomende
markten en
Pacific favoriet
De aantrekkende wereldeconomie
schept gunstige vooruitzichten
voor de aandelenbeurzen. Vooral
de beurzen van opkomende mark-
ten en de Pacific profiteren van
het economisch herstel. Boven-
dien is de sterke opkomst van de
Chinese economie een opsteker
voor deze regio's.

ECONOMISCHE
VOORUITZICHTEN
De groei van de wereldeconomie
versnelt. De Verenigde Staten ste-
venen af op een groei in de rich-
ting van de 5% in 2004 en ook in
Europa zet het herstel door. De po-
sitieve vooruitzichten voor de we-
reldeconomie betekenen echter
niet dat er geen risico's bestaan.
De belangrijkste risico's liggen bij
de dollar en de afhankelijkheid
van de wereldeconomie van de
Verenigde Staten en China. Voor
de economische ontwikkeling van
de Verenigde Staten is de kern-
vraag hoe het monetair en valuate
beleid zich ontwikkelt. Hoewel het
risico op een vlucht uit dollars toe
neemt, lijken de Amerikaanse au-
toriteiten geen moeite te hebben
met de daling van de dollar. De
keerzijde is een sterkere yen en eu-
ro, terwijl juist in Japan en Euro-
land het herstel nog in de kinder-
schoenen staat. Loopt het vertrou-
wensverlies ten aanzien van de
dollar uit de hand, dan betekent
dit enerzijds hogere rentes in de
Verenigde Staten en anderzijds
een lagere groei in Japan en Euro-
land. Op dit scenario zitten beleg-
gers niet te wachten. Het is dan
ook te hopen dat een tijdige rente-
verhoging door de Fed (Ameri-
kaanse stelsel van centrale ban-
ken) of verlaging door de Europese
Centrale Bank de verzwakking van
de dollar tot staan brengt. Per sal-
do blijven wij echter positief over
aandelen. Verdere koersstijgingen
zullen in 2004 vooral komen van
de winstontwikkeling. Op dit front
is het nieuws nog steeds goed als
gevolg van de hoge economische
groei.

POSITIEF ADVIES
OPKOMENDE MARKTEN
EN PACIFIC

De Amerikaanse economie blijft
hard doorgroeien. Bedrijven inves-
teren weer. De winst zal wellicht
niet zo snel toenemen als in 2003,
het jaar van margeherstel, maar
toch zeer behoorlijk zijn. De uitin-
gen van ondernemingen over de
resultaten van het vierde kwartaal
van 2003 geven geen aanleiding
tot bezorgdheid. Analisten herzien
hun winstramingen dan ook naar
boven. Desondanks zijn wij nega-
tief over Noord-Amerika. Met de
hoge groei en de zwakke dollar
staan in de Verenigde Staten eer-
der renteverhogingen op het
menu dan elders. De Europese
Centrale Bank zou de rente zelfs
wel eens kunnen verlagen. Over
Europa zijn wij daarom in tegen-
stelling tot Noord-Amerika neu-
traal. Onze voorkeur gaat uit naar
de Pacific en opkomende markten.
Aandelen uit de Pacific en opko-
mende markten profiteren bij uit-
stek van het economisch herstel
van de Verenigde Staten, maar ze
ker ook van de hoge Chinese groei.

PACIFIC FAVORIET
De exporten van de Pacific-regio
nemen fors toe. Singapore profi-
teert van de export van elektroni-
ca, maar ook van het nieuwe speer-
punt farmacie. Hongkong heeft
baat bij hogere exporten en meer
toerisme. Zelfs in Japan, dat toch
met behoorlijke structurele pro-
blemen kampt in de vorm van een
hoge staatsschuld en een onge-
zond bankwezen, zijn er na een
herstel van de export tekenen van
een verbreding van de economi-
sche groei. Tenslotte kent Austra-
lië een sterke toename van de con-
sumentenbestedingen. Daarnaast
is het herstel van de wereldecono-
mie positief voor dit land, aange
zien de vraag naar grondstoffen
(waar Australië rijk aan is) toe-
neemt.

...NET ALS
OPKOMENDE MARKTEN
Met hun cyclische en risicovolle
karakter profiteren opkomende
markten van het herstel van de we
reldeconomie en de toegenomen
risicobereidheid van beleggers.
Vooral in Azië is de groei van Chi-
na van belang. Verder zijn er ver-
schillende landen die profiteren
van de opgelopen grondstoffen-
prijzen, zoals Chili (koper), Rus-
land (olie) en Zuid-Afrika (onder
andere goud). Ten slotte gaat het

•in Latijns-Amerika steeds beter.
Het herstel van de crisis in Argenti-
nië en Brazilië zet ondervermin-
derd door.

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

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Kledingbeurs voor
volwassenen
Het is nog volop winter maar toch
wil men de aandacht alvast vesti-
gen op de voorjaars- en zomerkle
dingbeurs voor dames en heren.
Noteer alvast de volgende data:
vrijdagavond 12 maart en zater-
dagochtend 13 maart in De Spil in
Warnsveld. Kom lekker neuzen en

passen. Voor weinig geld kunt u
de leukste kleding en schoenen
kopen! Nieuw is dat er ook tassen
mogen worden aangeboden. Be
gin maart volgt hierover meer in-
formatie. De kinderkledingbeurs
in de Spil is op zaterdagochtend 3
april.



ROLLUIKEN..?!
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.

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan
onder: www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft

Weevers Net

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

D A N ( I N C jj DISCOI I I I l K

Aanstaande Zaterdag /

TAXE
let Martijn van k-otic

DJ: Rob W

Dancekelderarance, Trance en EB
'S 100% FUN

AJu \_Aj\jUc L
Bobbus opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, Ooyerweg - De Kei en
kruising Voosterallee -Kapperallee 21:50

* Eefde, De Uitrusting 21:55 "Almen, 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

Tonny Juftiërfs
AUTOSCHADE
1STELBEDRUF,

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'
Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden

Tel. (0575) 55 62 89

Wij zijn wegens
vakantie gesloten
van maandag 16 februari

t/m vrijdag 5 maart
Vanaf 6 maart bent u weer van harte welkom.

Wij zijn vanaf 6 maart geopend
van 11.00 tot 21.00 uur.

Op woensdag zijn wij gesloten.

Graag tot ziens!

Motormaaierspecialist

BARENDSGN

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

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

Wordt gehaald en gebracht.

BARGNDSEN
ZUTPHENSEWEG 15-VORDEN

TELEFOON 0575-552159

ZO. 22 FEB
van 10.00 - 17*00 uur

VLOOIEN-
MARKT

HUUR OOK EEN KRAAM!
Sporthal

't RIKKENHAGE

INFO: REZI 053-4331777

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

Kom ook eens
op bezoek

zonder afspraak

...tijdens de landelijke open
dag van de zorg. Voor deel-
nemende instellingen bij u in

de buurt, kijk op de website.
U bent van harte welkom!

Zaterdag 20 maart - www.opendagzorg.nl

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

terwijl de meubels blijven staan i

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafondsrfrsde Timmerije

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)

bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

F A M I L I E
DRUKWERK

drukke r i j Weevers Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten
Keuze uit een
grote collectie.



Mooi Idein, dwergen voor de tuin Behaalde resultaten op onderstaande shows

Deze Rhododendron praecox bloeit al in het vroege voorjaar en is prima
geschikt voor de kleinere tuin.

Foto:PPH.

Kleine planten passen ui-
teraard perfect in kleine tui-
nen. Dat geldt voor vaste plan-
ten, maar er is ook een enorme
keuze in kleine heesters en
zelfs bomen in zakformaat. Die
sieren de tuin het hele jaar
door, zeker de groenblijvende
soorten. Maar er zijn ook gewel-
dige bloeiers bij en lage bodem-
bedekkers, bolle vormen en
smalle zuiltjes, planten voor la-
ge randen en haagjes en kweek-
vormen die het geweldig doen
in potten en bakken op terras
en balkon.

Het is verrassend hoeveel dwerg-
vormen er van normaal grote plan-
ten zijn.Dwergvormen ontstaan
bijna altijd uit spontane, natuur-
lijke veranderingen die worden op-
gemerkt en doorgekweekt De kwe-

kers hebben niet stilgezeten en
voor iedere tuinsituatie een rijke
keuze geselecteerd en gecreëerd.

FANTASTISCHE KLEINE
BLOEIERS...
Heel opvallend zijn de vroeg bloei-
ende kleine rododendrons (tot l m)
als Rhododendron praecox (met
paarse bloemen in maart), R. yakus-
himanum (l m, met roze bloemen
die naar wit verkleuren) en R. keis-
kei "Yaku Fairy' (gele bloemen) die
maar 15 cm hoog wordt! Maar ook
andere variëteiten als 'Blue Dia-
mond' met donkere violetblauwe
bloemen of de prachtige 'Dora
Amateis' met trompetvormige wit-
te bloemen mogen er zijn. Net als
Pieris japonica 'Little Heath' (50
cm) zijn ze groenblijvend en vra-
gen ze zure grond. De laatste heeft
witgerand blad dat in deze tijd

prachtig rozerood uitloopt. De
schijnhazelaar (Corylopsis pauciflo-
ra) wordt wat groter (1,5 m, lichtge-
le klokjesbloemen voordat het blad
uitloopt), maar groeit overal. Het
peperboompje (Daphne meze-
reum) haalt hooguit l m en heeft
sterk geurende paarse bloemen in
maart-april. Een dwergvorm van
het Chinees klokje is Forsythia viri-
dissima, bij de nog kleinere vorm
(30 cm) 'Weber's Bronx' zijn de
bloemen heel licht geel (april-mei).
Dwergvormen van wilgen als Salix
hastata 'Wehrhanii' (l m, zilverwit-
te katjes in mei) doen het in iedere
tuin prachtig.

DWERGCONIFEERTJES VOOR
ROTSTUIN OF PERK, BAK EN
TROG
Ook daarin is geweldig veel keuze.
Veel kweekvormen van de dwergci-
pres (Chamaecyparis) worden niet
veel hoger dan 50 cm. Hetzelfde
geldt voor kleine dennetjes (Pinus)
met grappige namen als 'Mops',
'Humpy', 'Gnom' en 'Globe'. Of
zoek eens naar de mooie kleine Ja-
panse cipres (Cryptomeria japoni-
ca) 'Globosa Nana'. Ook die wordt
maar 50 cm hoog, is groengeel,
maar kleurt 's winters blauwgroen.
Microbiota decussata is een uitste-
kende, kruipende bodembedekker
met een perfecte bronzen winter-
kleur (30 cm). Een van de mooiste
kleine smalle zuilvormpjes (30 cm
breed) is het jeneverbesje Juniperus
scopulorum 'Blue Arrow'. En dan
hebben we er nog maar een paar
genoemd. Ze passen in iedere tuin!
Kleine heestertjes en dwergconi-
feertjes vragen maar weinig verzor-
ging. Ze groeien zo langzaam dat
de snoei erg beperkt blijft, ze blij-
ven heel mooi van vorm en zijn
over het algemeen sterk Maar ver-
geet niet om vooral planten in pot-
ten water te geven.

TUINTIPS VOOR MAART
Maart is dé maand om rozen en
stuikheide te snoeien. Haal de af-
gestorven delen van de vaste plan-
ten voorzichtig weg, nu ze weer
gaan uitlopen. Heesters die na
eind juni bloeien, kunnen nu wor-
den gesnoeid. Maart is bovendien
een perfecte periode om bomen en
struiken te planten. Geef de plan-
ten in de tuin een goede basisbe-
mesting.

P.KV. Nieuws
"BEERDE E.O.", BEERDE
Hoenders. Mod. Eng. Vechthoen: H.
v. Heerde 2xZG, IxU. Appenz. Spits-
kuif: H. v. Olst IxZG, IxF. Appenz.
Baardhoen: H. v. Olst IxG, IxF.
Dwerghoenders. Appenz. Kriel: H.
v. Olst IxG, 2xZG. Doornikse Kriel:
H. v. Olst IxZG. Wyandotte: J. Rou-
wenhorst 3xZG, IxU. Oud Eng.
Vechtkriel: H. v. Heerde 2xG, 2xZG.
ModEng. Vechtkriel: H. v. Heerde
3xZG, IxF.

"SPILBROEKSBOW", NEEDE
Hoenders. Appenz. Baardhoen: H. v.
Olst IxG, IxZG. Wyandotte: H. Be
renpas IxZG; J. Rouwenhorst IxZG,
2xF, IxU. Australorp: E.H. Ruesink
3xG. Dwerghoenders. Hollandse
Kriel: Sil Ruesink 2xZG, IxF. Appenz.
Spitskuif: H. v. Olst IxG, 2xZG. New
Hampshire: M. Jansen IxG, 3xZG.
Konijnen. Franse Hangoor: A. Eg-
gink IxZG. Gele v. Bourgondië: W.
Boersma IxG, IxZG. Wener: HJ.
Nijenhuis 2xG, 2xZG, IxF; H.W. Slo-
ëtjes 2xG, IxZG. Rode Nieuwzeelan-
der H. Gosselink IxG, 3xZG, IxF; J.
Bakering IxG, IxZG, 3xF. Alaska: J.
Bakering 2xZG, IxF. Parelfeh: JJ.
Jansen 4xG, 2xZG, IxF. Angora:
Comb. 't Wolletje IxG, 2xZG, 2xF.
Tan: L Jansen IxG, 2xZG, 2xF, IxU.
Hollander AJ. Everink IxG, 2xZG,
2xF; K. Hietbrink IxG, 2xZG, 2xF.

Hulstlander: A Dijkstra IxG, 2xZG.
Ned. Hangoordwerg: L. Nijland-
Wolters IxG, IxZG; Nynke Woerts
IxZG; J. Martens IxG, 3xZG.

"BJ>.K.V."BORCULO
Hoenders. Wyandotte: H. Berenpas
IxG, IxF. Dwerghoenders. Wyan-
dotte: H. Berenpas IxG, 2xZG.
Konijnen. Franse Hangoor: A. Eg-
gink 3xZG. Wener: HJ. Nijenhuis
IxZG. Rode Nieuwzeelander. H.
Gosselink 3xZG. Hollander: Th.
Janssen IxG, IxZG, IxF. Klein Zil-
ver: J.J. Jansen 6xG, 2xZG. Hulstlan-
der: A Dijkstra IxG, IxZG, IxF.
Ned. Hangoordwerg: J. Martens
2xZG, 2xF. Watervogels. J. Rouwen-
horst 2xG, 2xZG, IxF.

"NATIONALE BONDSSBOW", UTRECBT
Hoenders. ModEng. Vechthoen: H.
v. Heerde 2xG, IxF. Dwerghoen-
ders. Mod.Eng. Vechtkriel: H. v.
Heerde 2xZG, IxF.
Konijnen. Vlaamse Reus: Th. Jans-
sen IxF. Lotharinger: H. Borgman-
Berenpas IxG, 3xZG, 2xF. Franse
Hangoor: R. Bruinsma 3xG. Gele v.
Bourgondië: W. Boersma 2xG, IxF.
Rode Nieuwzeelander G. Lenselink
2xG. Tan: L Jansen IxZG, 2xF. Hol-
lander Th. Janssen 4xG, IxZG, 2xF;
K. Hietbrink IxG, IxZG. Kleur-
dwerg: H. Gubbels 2xF.

Matinee in Ruurlo op Schrikkeldag 2004
Gedichten en muziek op Erve Klaiiderman
De dichter Jaap Tempelman en de
musicus Mare Delobel zullen op
Schrikkeldag 2004, zondagmiddag
29 februari, gezamenlijk optreden
tijdens een matinee op Erve Klan-
derman, Slootsdijk 9 te Ruurlo. Dit
evenement is georganiseerd door
Ineke en Arend Voortman en vindt
plaats onder auspiciën van Group
Ruurlo for Arts and Music (GRAM).
Eerder heeft, elders in het land, een
programma van beide kunstenaars
groot succes geoogst. Tempelman
en Delobel delen belangstelling
voor weemoed en melancholie,
voor ironie en lichtvoetigheid, zo-
dat zij borg staan voor een even ont-
roerende als luchthartige matinee.
Jaap Tempelman: De dichter Jaap
Tempelman publiceerde al meer-
malen in literaire tijdschriften en
bloemlezingen. Aan een reeks van

dichtbundels heeft hij onlangs een
nieuwe toegevoegd: Koel je lippen
in dit kussen.
Marc Delobel: De musicus Mare De-
lobel is niet alleen bekend door zijn
werk in bands, maar vooral ook om
zijn solistische activiteiten als zan-
ger, toetsenist en gitaarspeler. Met
laatstgenoemde kwaliteiten is hij
aanwezig op Schrikkeldag 2004.
Informatie: Wil men een plaats re-
serveren? Wil men verzekerd zijn
van een plaats bij het optreden van
Tempelman en Delobel op zondag-
middag 29 februari, neem dan tijdig
contact op per email: a.j.voortman@
planeLnl; telefonisch: 0573 452075 /
491810 of per brief: Klanderman
Communicatie, Slootsdijk 9,7261 SB
Ruurlo. Wil meer informatie over
GRAM? Surf voor andere initiatieven
naar www.gram-online.tk.

Vaste plant van het jaar 2004

Echinacea past uitstekend in een natuurlijke border met onder andere
Liatris en Heliopsis. (foto: PPH)

De rode zonnehoed (Echinacea
purpurea) is uitgeroepen tot de
vaste plant van het jaar 2004.
Voor velen zal de naam Echina-
cea een bekende klank hebben.
De bloemen van deze plant wor-
den namelijk verwerkt tot een
homeopathisch geneesmiddel.
Het zijn bijzonder sterke, droog-
tebestendige planten. De bloei-
tijd is van juli t/m september. De
grote purperrode bloemen zijn
zeer de moeite waard.

MEDICINAAL GEBRUIK
De prairie-indianen van Noord-
Amerika kneusden de plant tussen
stenen en legden de plantenbrij op
wonden. De zonnehoed werd in
1871 door een in Nebraska werken-
de arts als geneeskruid in de Weste-
lijke geneeskunde geïntroduceerd
en tegen tal van aandoeningen ge-
bruikt (bloedreinigend middel, reu-
ma, migraine, difterie, tumoren,
enz.). Tegenwoordig wordt Echina-
cea gebruikt ter voorkoming van
en als behandeling van lichte tot
middelzware griepinfecties en ver-
koudheid.

NAAMGEVING
De geslachtsnaam Echinacea komt
van het Latijnse 'achnos' wat 'zee-
egel' betekent, het woord 'achnos'
is weer afgeleid van het Griekse
woord 'echinos', wat ook weer staat

voor 'zee-egel'. De reden voor die
benaming is te vinden in de prikke-
lende schubben van de gedroogde
zaadhoofdjes van de plant. De
soortnaam purpurea slaat op de
kleur van de bloemen en betekent
uiteraard 'purper'. De oude botani-
sche naam van de Rode Zonnehoed
was Rudbeckia. De Nederlandse be-
naming, zonnehoed, slaat op de
vorm van de bloem, die met haar
teruggeslagen lintbloemen inder-
daad op een zonnehoed lijkt.

STANDPLAATS
Echinacea heeft een voorkeur voor
een rijke, doch goed doorlatende
grond en een plekje in de volle zon.
In de tuin wordt Echinacea purpu-
rea ongeveer l meter hoog en
bloeit met stevige 10 cm grote bloe-
men van juli t/m september. Het
hart van de bloem is zwartbruin
van kleur en de uitstaande kroon-
bladeren zijn roze tot rood. De
bloemblaadjes staan in het begin
horizontaal, maar naarmate de
bloei vordert vouwen ze zich meer
en meer naar de stengel. Door de in
de bloem aanwezige nectar is de
Echinacea zeer aantrekkelijk voor
bijen en vlinders, wat in de zomer
een fraai spektakel geeft. Na de
bloei blijven de bloemhoofdjes nog
lange tijd mooi en zijn zowel in de
tuin als in boeketten een verrassen-
de verschijning.

Jonge mannen...
Tussen de 25 en 55 jaar
Wat doen jullie op de dinsdag-
avond... Heb je zin om je stem te
verheffen?
Maakt deze tekst je nieuwsgierig?
Lees dan snel verder.
Wij - Koor Reborn uit Hengelo Gld/
Wichmond - zijn op zoek naar te
noren en bassen.
De repetitie is op de dinsdagavond
in het Withmundi gebouw in
Wichmond.
Het koor telt momenteel 38 leden,
maar om de stemmen weer gelijk-
matig verdeeld te krijgen zijn wij
op zoek naar enthousiaste heren
die ons koor willen komen verster-
ken.
Kom gerust eens langs, om de sfeer
te proeven. Misschien is het wat
voor je.
Voor inlichtingen kan men terecht
bij: Annet te Stroet 0575-46 38 58.
Tot zings, bij Reborn.

Kanker betekent
lang niet altijd het einde.

KWF
KANKER

BESTRIJDING



Poëzieavond in Zutphen:

Uitreiking van de Ida Gerhardt Poëzie Prijs 2004
Op 12 maart a.s. wordt voor de
derde maal de Ida Gerhardt
Poëzie Prijs uitgereikt.

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

als een kostbaar bezit. De Gemeen-
teraad van Zutphen heeft daarom
in september 1998 besloten tot het
instellen van een poëzieprijs ver-
noemd naar de dichteres.
De Ida Gerhardt Poëzie Prijs wordt
iedere twee jaar uitgereikt voor
een nieuw verschenen Neder-
landstalige dichtbundel en bestaat
uit en prijs van € 2.500,-.

Juryleden zijn dit keer Marjoleine
de Vos en Enk Menkveld. Hun keu-
ze uit de circa zestig poëziebun-
dels, gepubliceerd in 2002 en 2003,
zal in de loop van februari bekend
gemaakt worden.De uitreiking
van de prijs, door de burgemeester
van Zutphen, dhr. A. Gerritsen,
vindt plaats op vrijdagavond 12
maart tijdens een poëzieavond

waarin optredens van Rutger Ko-
pland, Joke van Leeuwen, Mustafa
Stitou en (poetryslammer) Erik Jan
Harmens. Uiteraard zal de prijs-
winnaar ook zijn of haar bijdrage
leveren aan de avond.
De avond wordt muzikaal omlijst
door de band "Even serieus" olv.
Gert Wijmans. In het "voorpro-
grarnma" kunnen poëzieminnaars

nader kennismaken met Rutger
Kopland en zijn omvangrijke oeuv-
re. Locatie is de Buitensociëteit,
onderdeel van Theater en Congres-
centrum Hanzehof te Zutphen. De
voorgaande twee edities van de
uitreiking van de Ida Gerhardt
Poëzie Prijs trokken ruim 200 be-
zoekers. De kaartverkoop via de
Hanzehof start eind februari.

Nationaal onderzoek

Indoor Sport te Vorden
behoort tot de beste
fitnesscentra van Nederland

Leeswedstnjd Monuta regelt huisbewaldng

Voor de 2e keer organiseerde
het internationale mannen-
magazine Men's Health de ver-
kiezing van het Beste Fitness-
centrum van Nederland.

Bij de eerste verkiezing in 2001
werd Indoor Sport al geselecteerd
als een van de beste sportscholen
in Nederland. Deze keer scoorde
Indoor Sport een top twee note-
ring in de cattegorie sportscholen
met meer dan 1.000 leden en mag
Indoor Sport zich naast Top Class
Fitness Centre een jaar lang Men's
Health No. l Best Fitnesscentrum
van Nederland noemen.

Van de honderden fitnesscentra
die deelnamen aan de verkiezing,
onderscheidde Indoor Sport zich
in alle categorieën.

Jammer is dat bij de uitslag die in
het blad Men's Health staat gepu-
bliceerd, Indoor Sport in de ver-
keerde categorie staat ingedeeld.
Maar dat mag de pret niet druk-
ken, aldus Jaap Hesselink eigenaar
van Indoor Sport.

Wij zijn reuze trots op deze uit-
slag, want hij maakt duidelijk dat
Indoor Sport het in de ogen van de
consument goed doet We zijn er
trots op dat we zo ver boven het ge-
middelde zitten en ons daardoor
Men's Health No. l Best Fitness Fit-
nesscentrum mogen noemen. Af-
gelopen jaar haalden wij het ISO

9001:2000 certificaat binnen en
deze uitslag bevestigd dat wij op
de goede weg zitten. Juist als sport-
centrum zijn we erg gericht op
persoonlijke service en begelei-
ding. Deze verkiezing maakt dui-
delijk dat onze leden vinden dat
we dat goed doen'.

OPVALLENDE TRENDS
De Verkiezing van Het Beste Fit-
nesscentrum van Nederland is ook
een onderzoek naar trends in fitt-
ness.

Zo blijkt uit dat onderzoek van Me-
n's Health dat de ruim 1,2 miljoen
leden van fitnesscentra gemiddeld
bijna drie keer in de week hun
workout doen. Ook maakt het
onderzoek duidelijk dat steeds
meer vrouwen (68%) aan kracht-
training doen. Over de begeleiding
van het fitnesscentrum zijn fitnes-
sers dik tevreden.

'De consument weet meer en meer
van een gezonde, actieve lifestyle
en is daardoor veel kritischer ge-
worden', zegt Jaap Hesselink van
Indoor Sport Vorden.

'Daarom zijn we er des te meer
trots op dat we ons No. l Best Fit-
ness Centre mogen noemen. Men-
sen in Vorden en omgeving weten
nu dat ze voor een goed centrum,
goede begeleiding en gevarieerde
programma's bij ons terecht kun-
nen.

'Platero' gespeeld
door Jan Guichelaar
en Gery Groot Zwaaftink
Op zaterdagavond 21 februari
en zondagmiddag 22 februari
pelen en vertellen Jan Guiche-
laar en Gery Groot Zwaaftink de
voorstelling Platero.

Deze voorstelling bestaat uit vier
stukken waarvan de belangrijkste:
De verhalen van Ramon Jeménez
over een oude man met zijn ezel-
tje Platero.

In deze verhalen gebruikt de dich-
ter (Nobelprijswinnaar van litera-
tuur in 1956) de ezel, om natuur
en mens beter te leren begrijpen.
Het zijn korte poëtische verhaal-
tjes op muziek gezet door Castel-
nuevo Tedesco.
Hij schijnt ooit gezegd te hebben
dat van zijn hele omvangrijke
oeuvre de muziek bij de verhaal-
tjes van Jeménez wel zijn beste
werk is. Castelnuevo Tedesco is in
binnen en buitenland zeer bekent
om zijn gitaar composities.

Het 2e gedeelte is muziek gecom-
poneerd door Tomas Marco. Deze
gitarist heeft zich voor de stukken
die Jan gaat spelen laten inspire-
ren door de diverse kaarten van de

Tarot. Van oorsprong komt de Ta-
rot uit het oude boek van Toth( de
Egyptische Hermes)en is tussen de
dertiende en vijftiende eeuw naar
Europa gebracht door de zigeu-
ners.
Het publiek kiest de kaarten en Jan
zal 4 composities spelen.

Het 3e onderdeel is een verhaal
van de Russische schrijver Tjechov.
In 1896 schreef hij een monoloog
over "de schadelijkheid van Ta-
bak". Deze zal door Gery ten geho-
re worden gebracht

Het slotstuk van de voorstelling is
Nice en Fileno. Dit is een sentimen-
tele sonate voor gitaar met vertel-
ling en gaat over een verliefd stel
die tijdens een wandeling overval-
len worden door een onweersbui,
gaan schuilen in een grot en
Afijn luistert u maar.

De voorstelling is in Landgoed-
boerderij "De Kranenburg" aan de
Bergkappeweg 2 in Kranenburg
(gem. Vorden) Inlichtingen en re-
serveringen: tel. (0575) 55 62 16 of
dela-anenburg@planet.nl
Zie ook de advertentie.

Ook in 2004 organiseert de "Dia-
lectkring Achterhoek en Liemers"
samen met de vereniging "Vrien-
den van de streektaal Lochem en
omgeving" weer een dialect-lees-
wedstrijd en wel op zaterdagmid-
dag 27 maart bij zaal "de Luifel"
aan de Dorpsstraat in Ruurlo.
Het thema is dit jaar: 't Is allemaal
politiek wat er speelt
Er zijn twee mogelijkheden voor
de deelnemers n.L: zelf een ver-
haal schrijven en voor lezen, of uit
het werk van een andere schrijver
voorlezen.
Beide categorieën worden apart
door de jury beoordeeld.
Bij een zelf geschreven verhaal
speelt de inhoud van het verhaal
maar ook de voordracht een rol.
De voordracht mag niet langer
dan 7 minuten duren.
Men hoopt dat veel dialectsprekers
zich aanmelden en dat kan bij:
Hermien Groot Jebbink in Vorden,
tel. 0575-552981.

Vriendenkring
Bargkapel
OP 13 MAART A.S. IN
CULTUREEL CENTRUM "DE
BRINK" TE ZELHEM, "EIN
LÜSTIGEN ABEND-
Wegens het grote succes in de
voorgaande jaren organiseren wij
als Vriendenkring voor de negen-
de keer "Einen Lüstigen Abend".
Met medewerking van de Bargka-
pel o.l.v. Willem Jan Jolink met
zang van Gera Koek en Die Kaiser
Buam uit Horst.
In de pauze is er een prachtige ver-
loting. Na de pauze mogen wij Die
Kaiser Buam uit Horst begroeten,
op veler verzoek en het succes van
vorig jaar komen zij voor de twee-
de keer bij De Brink. Deze Ober-
krainer groep heeft al veel succes-
sen geboekt ook in de Achterhoek
Deze groep is zeker de moeite
waard te beluisteren. De toegangs-
bewijzen voor niet-leden kunnen
bij De Brink besteld worden, tel.
(0314) 6221440.

Vlooienmarkt
Ruurlo
Op zondag 22 februari vindt er
voor de Ie keer een vlooienmarkt
plaats in sporthal 't Rikkenhage,
Groenloseweg la te Ruurlo.
Deelnemers zijn particulieren, die
hun overtollige, vaak nog zeer
goed bruikbare goederen voor een
habbekrats te koop aanbieden.

Variatie zal er vast wel genoeg
zijn, variërend van bijna complete
inboedels, kopjes met en zonder
schotel, platen, verzamelingen die
te groot ofte klein zijn geworden,
potten en pannen, sieraden en ui-
teraard nog veel meer leuke en
vaak nog uitstekend bruikbare
goederen.

Het loven en bieden zal voor velen
weer een heerlijk dagje uit zijn op
de Ie vlooienmarkt in sporthal 't
Rikkenhage te Ruurlo.
Er zijn nog een aantal kramen be-
schikbaar, hiervoor kan men con-
tact opnemen met het volgende
telefoonnummer: (053) 4331777
en b.g.g. (06) 22 33 94 01. (Zie ook
de advertentie.)

tijdens uitvaart
Vanaf l februari regelt Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen
op verzoek van nabestaanden
huisbewaking tijdens de uit-
vaart. Monuta heeft hiervoor
een contract afgesloten met
Falck Security.

Helaas staat het van tijd tot tijd in
de krant: Huis tijdens uitvaart
leeggeroofd.
Naast het verdriet rondom het
overlijden is het extra schrijnend
dat kwaadwillenden deze kans
grijpen om ongestoord hun gang
te gaan.

Monuta speelt als specialist op de
einde-levenmarkt in op de behoef-
te inbraak tijdens de uitvaart te
voorkomen.

Vanuit haar schaalgrootte heeft zij
een gunstig contract met Falck

Security kunnen afslutien. Nabe-
staanden krijgen vanaf l februari
2004 deze dienstverlening optio-
neel aangeboden.

Falck Security is onderdeel van
Falck Nederland en heeft het
hoofdkantoor in Rijswijk

Vanuit vier regionale vestigingen
kan zij haar diensten in heel
Nederland aanbieden.

De beveiligingsopdracht houdt in
dat een beveiligingsbeamte vier
uur in een duidelijk herkenbare
auto dichtbij de voordeur van het
woonhuis parkeert en het huis en
omgeving observeert.

Bij onraad schakelt de beambte de
politie in. Het doel is met name
ontmoediging door zichtbaar aan-
wezig te zijn.

Uitslagen kerst-ldeurplaat
weekblad Contact
1STE PRIJS:
RickKnoef

2DE PRIJS:
Damian Krijgh

3DE PRIJS
Kim Moekotte

4DE T/M 15DE PRIJS
Tim Hoogkamp
Robin Kolkman
Marlies Hietbrink
Danne Post
Else Schot
Wieneke Winkels
Esmee Jansen
Eline Leeneman
Brenda Barmentloo
Una Jansen
Celina Kesmeister
Esther Baars

Burg. Galeestraat 28 Vorden

Plataanweg 7

H. Davidsplein 43

Bronkhorsterweg 16
Hanekamp 17
De Heurne 80
J.B. Bakkerlaan 26
Leusinkbrink 4a
Almenseweg 40a
Waarleskamp 22
Engelbertsstraat 12
St.Anthoniehof34
Hoetinkhof257
Paul Rodenkolaan 73
Het Have l

Hengelo

Zutphen

Steenderen
Vorden
Hengelo
Zutphen
Ruurlo
Vorden
Hengelo
Zutphen
Warnsveld
Vorden
Zutphen
Warnsveld

Uitslagen kerstpuzzel
weekblad Contact
1STE PRIJS
Mevrouw Jonkman

2DE PRIJS
G.J. Koenders

3DE PRIJS
A Kelder

4DE T/M 10DE PRIJS
G. W. Hazekamp
Mevrouw L Kleve-Nieuwenhuis
W. Stoltenborg
E. Hendriks
S. Roording
HJ. Remmers
L Brinkhorst & P. Peeters

Burg. Vunderinkhof21 Vorden

Ida Gerhardtsingel 86

Almenseweg 49

Het Jebbink 69
Akkermansstraat la
Wolsinkweg lOa
Z-E weg 90
Undeselaak 19
Hoetinkhof28
BeukenootSl

Zutphen

Eefde

Vorden
Zelhem
Keijenborg
Baak
Wichmond
Vorden
Ruurlo

DE PRIJZEN ZIJN AF TE HALEN TOT EN MET 2 MAART 2004 BIJ
DRUKKERIJ WEEVERS, NIEUWSTAD 30 TE VORDEN.



BESTSELLER!

GEGARANDEEI

NERGE
GOEDK

Kaïserbroodjes
Om zelf thuis af te
bakken
Zak 8 stuks JW33T O99

BESTSELLER!

EGARANDEERD

RGENS
EDKOPER

IJsbergsla
Per krop

59
Chocosweet

Chocolade paaseitjes
Melk, puur of wit

Zak 1

Smiths
Hamka's
Zak 120 gram D^T
of Wokkels
Paprika of naturel
Zak 110 gram

'Er gaat niets boven
een heerlijk

vers kaïserbroodje!"

Corrie van Puijenbroek, caissière
PLUS Baeten in Alphen

LGEGARAMDtERuMM^
NERGENSBj
GOEDKOPER ̂

PLUS
Fruitdrank

Diverse smaken
Pak 1 liter 0.53

2* pak
HALVE PRIJS

Slagersachterham
150 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

ERGENS
DKOPER

Varkensschnitzel
Gepaneerd of
ongepaneerd
500 gram 4*4?

BESTSELLER!

Brand of
Heineken
^KlAV

Krat 24 flesjes a 30 cl.749
PLUS

Patat frites
Zak 1

Hamlappen

Nu 25 % korting op het hele biologische assortiment
B I O L O G I S C H

EIGENLIJK HEEL LOGISCH

Klaverlander
Biologisch
mild belegen
kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk
KiloB^T

Biologische
varkensreepjes
Pak 250 gram

EIGENLIJK HEEL LOGISCH
B I O L O G I S C H

EIGENLIJK HEEL LOGISCH

Cêla Vita
Biologische
aardappelpartjes
Zak 450 gram

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweq 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vriJd^ 8-°?;2^0?, 7242 EC Lochem vriJda9 8.00-21.00

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

ttPLUS
8/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 februari 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!


	CVO08-18-02-2004
	CVO08-18-02-20041

