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Wim Bosman begon ooit tien jaren geleden als *C.V. Dokter9!
'Goed gevoel over toekomst huidig installatiebedrijf

Wim Bosman, eigenaar directeur van het gelijknamig installatiebe-
drijf, gaat met een optimistisch gevoel de volgende tien jaren in. Eind
vorig jaar vierde het bedrijf het tweede lustrum. Terugblikkend is Wim
Bosman blij dat hij op 41-jarige leeftijd de stoute schoenen heeft aange-
trokken om voor zich zelf te beginnen. Nu, begin 2005, heeft het instal-
latiebedrijf aan de Enkweg 9 fulltime monteurs in dienst. Op kantoor
werken drie man. De hoofdmoot van de werkzaamheden: het totale iii-
stallatiewerk van leidingen tot dakwerk.

Wim Bosman: "Wij houden ons met
name bezig met het plaatsen en
onderhoud van C.V. installaties. Het
aanleggen van leidingen in de bad-
kamers, alsmede het leveren en het
plaatsen van sanitair. Ook houden wij
ons bezig met het installatiewerk van
keukens. Wat betreft het dakwerk
kunnen de*mensen bij ons terecht
voor kunststof daken. We maken plat-
te daken, zonder grint. We werken
voor 50 procent voor particulieren en
50 procent voor aannemers in een ge
bied in en rondom Vorden (Wich-
mond, Vierakker, Steenderen, Olbur-
gen, Warnsveld) zo zegt de Vordense
ondernemer. Zelf houdt hij zich veelal
bezig met het maken van offertes,
klantenbezoek e.d.

"Patrick Buunk assisteert mij op veel
terreinen. Als werkvoorbereider stuurt
hij tevens de buitendienstmedewer-
kers aan", aldus Wim Bosman die zich
zelf omschrijft als een rustig persoon.
Zegt hij: " Een belangrijke eigenschap
is toch wel dat ik goed naar mensen
kan luisteren. Door te luisteren krijg je
een goed beeld van wat de klant pre
cies wil, zodat je daar op in kunt spe
len. Het gehele zakendoen is voor min-
stens de helft gebaseerd op vertrou-
wen. Dat houdt onder meer in dat ik

heel veel zorg besteed aan de bere
keningen, zorg aan de materialen, de
tijdsduur van de klus e.d. Dat moet
allemaal kloppen. Ook hier geldt weer
op basis van vertrouwen", zo zegt
Wim Bosman die tot voor kort vele ja-
ren werd bijgestaan door echtgenote
Annie, die onder meer een deel van de
boekhouding voor haar rekening nam.

DE TECHNIEK TROK
De ouders van Wim Bosman en zijn
twee broers en twee zussen, hadden
halverwege Vorden- Hengelo een boer-
derij. Deze boerderij werd later door
zijn oudste broer voortgezet. "Het was
voor mij al vroeg een uitgemaakte
zaak dat ik de techniek in wilde. Na de
Mulo heb ik ook in Doetinchem de
MTS gevolgd. Op mijn 19e ben ik bij
een metaalverwerkingsbedrijf gaan
werken. Daar heb ik leren draaien en
fraisen. Ik daar twee jaren gewerkt.
Toen dacht ik bij mij zelf, dit werk kan
ik toch niet mijn hele leven lang blij-
ven doen? Ook vanwege een bromfiets-
ongeluk kreeg ik behoorlijk last van
mijn been. Dus tijd voor wat anders.
Op mijn 21e jaar werd ik aangenomen
op de tekenkamer bij Nijha in Lochem,
waar ik mij bezig hield met het maken
van tekeningen voor tribunes, toestel-
len, zeg maar complete inrichtingen

voor gymlokalen. Een collega adviseer-
de mij om wat anders te gaan doen. Ga
toch cursussen volgen, zo zei die man.
Hij bedoelde daarmee dat ik meer in
mijn mars had dan alleen het "teken-
werk". Die raad heb ik opgevolgd. In to-
taal heb ik zeven jaren s' avonds cur-
sussen gevolgd met als resultaat dat ik
afgestudeerd ben als leraar (3e graads
VMBO en 2e graads HBO). Intussen
werkte ik als calculator bij Klein Bus-
sink Molenbouw in Borculo.

LERAAR
Vervolgens ben ik benaderd door de
firma Oldenhave in het buurtschap
Delden. Na het overlijden van vader
Jan Oldenhave, besloten de broers
Wim en Gerrit om uit elkaar te gaan.
Wim Oldenhave nam de smederij van
zijn vader over. Gerrit Oldenhave be
gon toen een eigen installatiebedrijf.
Ik ben toen bij Gerrit in vaste dienst
gekomen. Ik was toen 30 jaar en werk-
te ik overdag 40 uren bij het installa-
tiebedrijf en stond ik 's avonds twintig
uur voor de klas. Ik gaf aan de MTS in
Doetinchem les in werkplaatstechniek,
dat wil zeggen les geven in draaien,
fraisen en lassen. Toen ik bedrijfsleider
werd ben ik gestopt met les geven. In
totaal heb ik elf jaren bij Gerrit Olden-
have gewerkt.

Zo langzamerhand begon ik er aan te
denken om zelf een installatiebedrijf
te beginnen. Uiteindelijk de koe bij de
hoorns gepakt. Ik kon aan de Burge
meester Galleestraat een pandje hu-
ren. Op l september 1994 ben ik in
goede harmonie bij Oldenhave gestopt
en zonder één order op zak besloot ik
op l oktober 1994 als zelfstandig on-
dernemer van start te gaan. Ik nam te

In week 12 (21 t/m 25 maart) verschijnt de Paaskrant van Weekblad Contact in alle vier edities.

Advertenties en berichten graag vóór woensdag 9 maart a.s. inleveren bij de bekende adressen

of bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

De redactie van Weekblad Cont

vens twee monteurs in dienst. Toch
wel enorm spannend, want de vraag
was natuurlijk, hoe kom ik zo gauw
aan werk?
Ik besloot toen om advertenties te
plaatsen, waarbij ik mij profileerde als
de "C.V. Dokter, houdt telefonisch
spreekuur". De reacties waren over-
weldigend, aanvankelijk in de trant
van " hè wat is dat voor een bedrijf'.
De opdrachten stroomden binnen,
met name reparaties aan C.V. ketels.
Hard werken dat wel, maar als ik nu
terug kijk heb ik maar van één ding
spijt: ik had vijfjaren eerder voor mij-
zelf moeten beginnen", zo zegt de
voormalige "dokter"!

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact

Mevrouw Harmsen nieuwe
eigenaar van de 'Chevrolet Kalos'

Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys hebben Lvjn. hun 12'/2
jarig bestaan van hun Super de
Boer een prachtige stempelactie
gehouden van 8 november 20O4 t/m
3 februari 2005. Met als hoofdprijs
een 'Chevrolet Kalos', plus een
aantal andere prachtige prijzen,
waaronder: 2 mountainbikes, DVD-
speler, magnetron, dartspel, hor-
loge, 4 levensmiddelentassen t.w.v.
€25,-

Zeer veel mensen ± 1.500 trotseerden
de kou om afgelopen dinsdagavond

15 februari naar de parkeerplaats van
Super de Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys te komen om dit spektakel te
aanschouwen, en misschien zelf weg
te rijden in de 'Chevrolet Kalos'. Van
de ruim 4.000 ingeleverde stempel-
kaarten ging de hoofdprijs naar me
vrouw Harmsen, Overweg 13, Vorden.

Tot slot kunnen Yvonne en Wilbert
Grotenhuys terugkijken op een zeer ge-
slaagd 12'/2 jarig jubileum ter gelegen-
heid van hun Super de Boer, en bedan-
ken iedereen die mee heeft geholpen
om dit feest tot een susses te maken.
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1

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENPOST HET SPITTAAI. 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. J. Kool; 19.00 uur
Zangdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. S.H. Hiemstra, H.A.
met kinderen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng m.m.v.
Inspiration; 19.00 uur Zangdienst in de NH Kerk.

ELK. kerk Vorden
Zondag 27 februari 10.00 uur Eucharstieviering, pastor
Wassink m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 februari 17.00 uur Eudbaristieviering herenkoor.
Zondag 27 februari 10.00 uur Woord-XCommuniedienst
m.m.v. dameskoor.

Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en
omstreken. Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de
dienstdoende doktersassistente of huisarts óf een afspraak
voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet
zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden
zo veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
26-27 februari JJ. de Kruif, Vorden, tel (0575) 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking
en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-11.30,1530-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 1830-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur;
za. en zo. 13.00-1630 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 33b, wo. 10.00-12.00 uur
(brandweerkazerne).
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-
12.00 uur.
De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hiervoor
kunt u een afspraak maken.

Ambulance
Tel. 112, b.g.g. (0570)633222.

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70,
Geopend van maandag t/m vrijdag van 830-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-1630 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag
9.00-1730 uur, za. 10,00-13.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-930 uur.

Pedicure
Mevr. Kamphorst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Organic Move
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575)
55 62 17.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend
dinsdag 1330-20.00 uur, woensdag 1330-1730 uur,
donderdag 1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur en
1330-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel 55 32 22. Geopend maandag t/m don-
derdag van 10.00-1230 uur en van 1330-16.00 uur; vrij-
dag van 930-1730 uur; zaterdag van 1030-1330 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel (0900) 99 91 999.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-1130 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 Vorden
Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openings-
tijden ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden@hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl.
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maalhjdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomerstop
van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme.
Telefoon 0575-553159. E-mail iMo@portaalwegwijzer.nl

Storingen
Storingsnummer voormalige gemeente Zelhem (voor
stormschade, gaten in de weg, wateroverlast en milieu-
schade), tel. (06) 65 07 93 83.
Voor storingen aan het (druk-)rioolsysteem kunnen alle in-
woners rechtstreeks contact opnemen met: Dusseldorp BV,
tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, gei:
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• Cursus Kleurenleer van
Johannes Hten, met behulp van
schildertechnieken in olieverf
en aquarel. Zowel voor begin-
ners als gevorderden. We
beginnen met kleuroefeningen
en werken ons dan langzaam
naar buiten om mooi plekjes
rond Vorden te schilderen.
12 lessen van 2 uur van 19.30
tot 21.30 uur. Start: 14 maart.
Plaats: Nieuwstad. Opgeven:
Emmy v.d. Hoff, tel. (0575)
51 48 02.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• FNV Belastingservice
invul-avonden in Dorpcen-
trum 2 en 23 maart 2005. Op-
geven vóór 1 maart bij mw. D.
Walgemoet, tel. 55 67 75.

• Nikitov met gypsy-jazz
en Klezmer op 26 feb in
Orangerie Ruurlo. Aanv.
20.00 u. Kaarten € 8,- v.a.
19.00 u. a.d. zaal. www.kunst-
kringruurio.nl

0 Stuntprijzen! Zonnehe-
mels/banken vanaf € 125,-
nieuw in doos. Rechtstreeks
verkoop vanaf magazijn. 12
Modellen, kijken na telefoni-
sche afspr. (06) 53 31 77 90,
Halle.

• Wegens groot succes
weer 10 mensen gezocht
die willen afvallen. Nu met
iets nieuws; Shapeworks gvz
healdcare (0575) 55 36 41.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06)51601 516.

• Vorden 60 jaar bevrijd.
Verhalen van Vordenaren
over de jaren 40-45 in de Vor-
dense Kronyck-jubileumedi-
tie. Bij Bruna.

• Gratis magneetmassage
bij Organic Move, 1 en 2
maart, nog enkele plaatsen
vrij. Aanmelden bij M. Aartsen
0575-5562 17.

• Zoek nog wat werk in de
huishouding elke dinsdag-
middag en woensdagmiddag
om de 14 dagen. Bellen na
17.00 uur 55 29 86.

• Mensen in nood. Kle-
dingactie. Uw kleding, meer
dan goed! Kledinginzameling
zaterdag 12 maart van 10.00
tot 12.00 uur Christus Koning-
kerk te Vorden en H. Antonius
van Paduakerk te Kranen-
burg.

• Lekker gewoon! Thee van
Max Havelaar nu alle smaken
25% korting bij Wereldwinkel
Vorden.

• Workshops Body-Brain-
gym 12 en 19 maart, goede
oefeningen bij leerproblemen,
concentratie. Organic Move,
tel. 0575-556217.

• Uw vacht mag ook glan-
zen!! Goede voeding werkt
van binnenuit. Nieske Pohl-
mann (0314) 64 13 09 / 06-
54 32 66 69 www.no-jojo.nl

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Telefoon (0575)
51 74 06 of info@utz.nl

Het voorjaar komt eraan,
Wij zetten de bloemetjes buiten

Besse//>

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 1653

Vlaai v/d week

Tropical bavaroisevlaai
6-8 pers. € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 wit bus € 4,OO

Weekend-knallers

Vrijdag:

Tompouce
DIVERSE SMAKEN - per stuk € 1,00

Zaterdag:
Harde Schnittbroodjes

10 stuks € 1,99

• Kom weer in vorm met
ShapeWorks. Bel voor gratis
lichaamsanalyse zodat ik
uw persoonlijke programma
kan samenstellen. Professio-
nele begeleiding en advies.
Ruime ervaring. Bel Jerna
Bruggink tel. (0575) 46 32
05.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314)62 1959.

• De politiek weer terug bij
het volk, U mag kiezen. Forza!
Nederland regelt het voor U.
Bel voor inl. (0575) 52 14 44
of mail: blankeiken311@hot-
mail.com

• Voelt u zich nog wel pret-
tig in Nederland? Forza!
Nederland voelt met U mee.
Bel voor inl. (0575) 52 14 44
of mail: blankeiken311@hot-
mail.com

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

Wie gaat er
mee naar de

Huishoudbeurs?
(1/4 t/m 10/4)

of
Negenmaanden-

beurs
(6/4 t/m 10/4)

Vertrek vanuit:
Ruurlo 8.00 uur

Vorden 8.15 uur
Zutphen 8.30 uur

Bus- en entreekosten

€25.-
(alleen bij voldoende deelname)

Inlichtingen bij:

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel.(0575)501334

oeR° Dagmenu's
23 febr. t/m 1mrt 2005

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

ander garnituur € 1 .25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

1 7.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.
Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 23 februari
bospaddestoelensoep / zuricher geschnetzeltes met rösti
aardappels en groente

Donderdag 24 februari
Babi Pangang met saté en pindasaus en bami, atja /
vruchtencocktail met slagroom

Vrijdag 25 februari
Uiensoep met kaascrouton/ vispot de rotonde met
geb. aardappels groente

Maandag 28 februari
gesloten

Dinsdag 1 maart
Wiener schnrtzel frieten en rauwkostsalade / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer f0575) 55 15 10
Ook d la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
r" r -̂-̂ Si

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Joep

Joep is geboren op dinsdag 15 februari 2005,
om 11.33 uur, weegt 3660 gram en is 52 cm lang.

Marcel, Marije & Maud Hendriks-Jansen

Boekweit 14, 7261 JE Ruurlo
tel.: 0573-221046

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en zusje

Pamela

19 februari 2005.

Pamela weegt 3195 gram bloot
en is 46 cm groot.

Ronny en Marina Berentsen
Kayleigh en Michael

Raymon t

De Voornekamp 9
7251 VK Vorden, tel. (0575) 55 15 20

Carlot Catharina

Is geboren op zondag 20 februari 2005
om 8.10 uur.
Carlot is 52,5 cm lang en weegt 3650 gram.

Hubert Bremer, Heidi Straatman & Jurgen

't Menkhorsterslag
Lankhorsterstraat 31
7255 LC Hengelo Gld.
(0575) 46 16 76

Uitnodiging

Vrijdag 25 februari is

Henk Zweverink

jarig en hoopt dit te vieren op zaterdag 26 februari
met familie buren en bekenden in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden. Receptie is van 14.30 uur
tot 18.00 uur. Een ieder die mij wil feliciteren is hier-
bij van harte uitgenodigd.

H. Zweverink
de Delle 45
7251 AJ Vorden

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden
tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl
e-mail: info@oldelettink.nl

WEEKMENU:
bij ons opeten € 7,50 • afhalen c 6,00

van di. 22 t/m vr. 25 februari
Broccoli met kip en gebakken aardappelen
Pudding met stoofpeertjes

WEEKENDMENU:
bij ons opeten € 9*50 • afhalen € 8,00

zat. 26 + zon. 27 februari

• Kippensoep
• Rijst met roerbakgroenten en kipfllet

Ander garnituur € 1,00 extra

Zaterdag 26 februari een Oostenrijkse avond met
Tiroler muziek en met warm en koud buffet en

inclusief drankjes voor 27,5O p.p.
Voor reserveringen: (0575) 55 40 01

Wij zoeken iemand voor in de bediening (leeftijd 18/20 jaar)
Tot ziens bij 't Olde Lettink

Als leven lijden wordt
is de dood een uitkomst.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat een verder lij-
den haar bespaard is gebleven, geven wij u ken-
nis dat toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan mijn lieve partner, onze moeder, schoonmoe-
der en oma

Jo Beek-Lelie
sinds 17 februari 1988 weduwe van Theo Beek

op de leeftijd van 79 jaar.

„Siem, na het overlijden van onze partners Theo en
Rie heb ik veel liefde van jou mogen ontvangen".

Siem Leeuwerink
Marijke en Bert t
Bert en Lucienne

Marloes, Sharon, Nathalie, Tommy
Elsbeth en Maarten

Bas, Torn, Anouk

17 februari 2005
Het Kerspel 12
7261 CV Vorden

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 22 februari
in Dieren plaatsgevonden.

„Ik wil graag iedereen bedanken voor de liefde die
ik mocht ontvangen. "

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, berichten wij u, dat na een korte
periode van afnemende gezondheid toch nog on-
verwacht in zijn eigen vertrouwde omgeving is
overleden onze lieve vader, opa, oude opa en
broer

Berend Boers
weduwnaar van Derkjen Maria Johanna Vlemingh

18 oktober 1917 118 februari 2005

Brummen: Marietje Grootherder-Boers
Hek Grootherder

Vorden: Ab Boers
Margje Boers-Arfman

Keijenborg: Henk Boers
Ria Boers-Thiemessen

Vorden: Dinie Jansen-Boers
Wim Jansen

Noordwijk: Berna Hazenoot-Boers
Leen Hazenoot

Geesteren Gld.: A.B. Hoefman-Boers

kleinkinderen en _
achterkleinkinderen

Berkenlaan 26
7255 XD Hengelo Gld.

De uyitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op woensdag 23 februari
om 10.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis bij
zaal Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de
kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende edities

in de gemeente Bronckhorst

EVERY S A T U R D A Y

1 THEATER :: CLUB OE REAU :: SOULKITCHEN

fflPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

26 FEBRUARI
DANA

5 MAART
ZANY

IfA

ZEMTEC
11 MAART

DANCE PLANET
:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::

: 0544 46 13 08 :: INFOSCITYUDO.NL :
:: WWW.CITYLIOO.Nl::

:: MINIMUM AGE 18 :: CITY UDO HAS
THE WGKT TO REFUSE ENTRANCE ::

Kijk voor nieuws
ook op:

"Dit bijzondere gerecht heeft
een hoog I.Q."

• Wf^^^m^

Wie 'n beetje z'n hersens gebruikt, eet gevarieerd. Wel zo
gezond. Onze nieuwste creatie, Willy Wortel, draagt daar

zeker aan bij: gehakt gevuld met wortel, ui en ontbijtspek,
gehuld in een oranje kruidenlaagje. En ook de prijs is beslist

geen belediging van uw intelligentie.

Keurslagerkoopje

Houthakkerssteak 4 stuks € 5 J00

Special

Willy Wortel 100 gram €
10

Gehakt Cordonbleu 4 stuks €

Kippenbouten 5 stuks €
Vleeswarentrio
100 gram Coburger +
100 gram Boterhamworst +
100 gram Leverkaas
samen voor de prijs van :

1!
2!
398

98

9829•

K
ru/1Vlogman, keurslager

A Zutphenseweg 16, Vorden
jfcUlfÉ (0755) 55 13 21

(0575) 55 22 87
http://www.vlog man.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

DANKBETUIGING

Wij bedanken op deze wijze allen die hun mede-
leven hebben betuigd met het overlijden van

Jannie Korenblek-Bosch

H. Korenblek

Kinderen en kleinkinderen

Warnsveld, februari 2005

Wat heeft een slager,
bakker, groenteman uit

Zelhem er aan
om in Vorden
te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn
collega's over.

Daarom komt
weekblad Contact

met verschillende edities,
wat betaalbaar is.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn vrouw, onze moeder en oma

Bertha Rikkers-Koerselman

Piet Pikkers
Hans en Ineke Rikkers-Grooters
en kleinkinderen

Warnsveld, februari 2005

Hé verplegende!

Zin in een
werkvakantie?

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Wil jij de Zonnebloem helpen om

7.200 langdurig zieken en (zwaar)

lichamelijk gehandicapten een onver-

getelijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons enthousiaste

en supergemotiveerde team van ruim

7.000 vrijwilligers, waaronder een

groot aantal verpleegkundigen en

ziekenverzorgenden. Het kost je een

weekje van je vrije tijd, maar je krijgt

er dan ook heel wat voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 65 of kijk

op www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem1

Postbus 2100. 4800 CC Breda Postbank l O 98 510
E-nuil in(o»;ofmebk>em nl Internet www zonnebloem nl



Jan Brummelman motorsportman van het jaar
bij VAMC 'De Graafschaprijders'

Van links naar rechts: Niels Beek, jeugd motorsportman 2004, Anja Brummelman, Jan Brummelman, motorsportman 2004.

In een prachtig in winterse sferen
versierde zaal van 'De Herberg'
waar zelfs een skihut niet ontbrak,
maakte voorzitter Gerben Vrug-
gink zaterdagavond onder luid
applaus bekend dat Jan Brummel-
maii gekozen was tot motorsport-
man van het jaar 2004 van de VAMC
"De Graafschaprijders". Brummel-
inan dankt deze verkiezing aan het
feit dat hij sinds 1979 toerlid is van
de club.

Dat hij aan diverse buitenlandse toer-
evenementen heeft deelgenomen, zo-
als de vermaarde FIM Ralley en het
FIM Motocamp. Jan Brummelman le-
verde tevens een grote bijdrage aan
het behalen van het Nederlands
KNMV clubtoer kampioenschap.

Daarnaast is hij een actief lid van de
bouwcommissie en heeft hij onder
meer meegewerkt aan de bouw van
de loods en de renovatie van het club-
gebouw. Niels Beek werd gekozen tot
jeugdsportman van het jaar. "Mede
door zijn inzet kan hij uitgroeien tot
een succesvol motorsporter", aldus
voorzitter Gerben Vruggink.

De VAMC voorzitter memoreerde deze
avond in vogelvlucht de sportpresta-
ties van de club. "We hebben in drie
disciplines Nederlandse kampioenen,
in de cross/enduro, oriëntatie en toer.
De toerrijders werden voor de eerste
keer nationaal kampioen. Deze presta-
ties zijn tot dusver binnen de club niet
vertoond", aldus Gerben Vruggink die

de grondeigenaren van het "Delden-
circuit", de plaatselijke overheden en
de vele vrijwilligers dank bracht voor
hun medewerking bij tal van evene-
menten. Behalve de bekendmaking
van de motorsportman van het jaar,
werden deze avond de kampioenen
uitgebreid door het bestuur van de
VAMC "De Graafschaprijders" in het
zonnetje gezet. Deze kampioenen wa-
ren:

Kampioen van Nederland Enduro
klasse tot 125CC-2 takt/250CC 4 takt
Nationalen: Eelco Jansen.
Kampioen van Nederland Oriëntatie
A-klasse: Herman Cortumme.
Toerrijders VAMC:
Eerste plaats KNMV toercompetitie.
Toerkampioen 2004 (binnenland):
Matthijn Nijenhuis.
Idem (buitenland): Arie Wildschut.
Clubkampioen Oriëntatie A-Klasse:
Marco en Erik Kleinreesink.
Idem B-Klasse: Gerrit en Lidy Siemes.
Idem C-Klasse: Jan Slagman en Gerrit
van Veldhuizen.
Clubkampioen Motocross 65/85CC:
Bas Klein Haneveld.
Idem 125 CC: Niels Beek.
Idem Recreanten: Jan Koop.
Idem Superklasse: Marcel Bulten.
Clubkampioenen Enduro Klasse Natio-
naal: Eelco Jansen.
Idem Klasse Senioren: Cees Simons.

De 'Delden Trofee' werd gewonnen
door Bas Klein Haneveld, terwijl de
'Schoenakerritten Trofee' in het bezit
kwam van Jan Brummelman.

6e Editie Etos superbaby van het jaar
verkiezing gaat van start bij Etos Barendsen

Elke ouder is trots op zijn kind en wil dat aan de hele wereld laten zien.
Die kans krijgen zij tijdens de Superbaby van het Jaar Verkiezing die
Etos dit jaar met het maandblad Kinderen organiseert. Tot 26 maart
kunnen trotse ouders van kinderen tot twee jaar hun allermooiste ba-
byfoto inleveren bij Etos Barendsen aan de Zutphenseweg 3 in Vorden
en zo het bewijs leveren dat hun kind een echte superbaby is. Zij maken
niet alleen kans op supermooie prijzen. De baby die de eerste prijs in
de wacht sleept maakt ook kans op deelname aan de feestelijke finale
van de landelijke Etos Superbaby van het Jaar Verkiezing op 29 mei
2005. Vijftien piepjonge finalisten binden dan de strijd met elkaar aan
om deze felbegeerde titel in de wachtte slepen.

ledere ouder heeft wel een kinderfoto
die een speciaal plaatsje heeft in zijn
of haar hart. Of het nu gaat om de on-
vergetelijke eerste stapjes of die hart-
verwarmende lach die niet alleen ma-
ma, maar niemand onberoerd laat.
Het zijn deze bijzondere en ontroeren-
de foto's die een goede kans maken
hoge ogen te gooien tijdens de Etos Su-
perbaby van het Jaar Verkiezing. An-
net Barendsen: "Ouders kunnen heel
gemakkelijk meedoen met behulp van
de wedstrijdenvelop die verkrijgbaar is
in de winkel. Het enige wat ze hoeven
te doen, is de envelop met hun favorie-
te foto - vergezeld van een korte, maar
treffende beschrijving waarom juist
hun baby een Superbaby is - vóór 26
maart bij onze Etos-winkel in te leve
ren. Zo maken zij kans op prachtige
prijzen".

Voor de eerste prijswinnaar ligt het
'We weten hoe het voelt'-pakket met
allerlei heerlijke verzorgingsartikelen
van Zwitsal ter waarde van (eurote-
ken) 35,= klaar. De tweede prijs is het
Jonge Gezinnen-pakket ter waarde van
(euroteken) 26,35 en bestaat uit een

kwartaalabonnement op het maand-
blad Kinderen, een cd met slaapliedjes
en een gratis jaarlidmaatschap van
Jonge Gezinnen. De derde prijs is een
uitgebreid Etos-pakket, met allerlei
leuke Etos Voor Kids artikelen, ter
waarde van (euroteken) 13,50. "Mee-
doen is winnen. Niet alleen vanwege
de eer en de supermooie prijzen, maar
ook omdat alle deelnemers aan de
Etos Superbaby van het Jaar Verkie-
zing een kortingsbon ontvangen voor
het laten afdrukken van hun foto's bij
Etos', voegt Annet Barendsen hieraan
toe.

TOP-15
De baby die door Etos Barendsen aan
de Zutphenseweg 3 in Vorden wordt
uitgeroepen tot Superbaby maakt
kans op deelname aan de landelijke fi-
nale van de verkiezing Etos Superbaby
van het Jaar 2005. Uit alle eerste prijs-
winnaars van de ruim 430 Etos-win-
kels selecteert een deskundige jury
vijftien baby's die met elkaar de strijd
aanbinden tijdens de landelijke finale
op zondag 29 mei a.s. Dan worden na
een spannende strijd de eerste, tweede

en derde landelijke prijswinnaars ge-
kozen.

REIS NAAR ZELFGEKOZEN
BESTEMMING
De superbaby's strijden letterlijk om
superprijzen. De hoofdprijs is een rei-
scheque t.w.v. (euroteken) 750,= waar-
mee het gezin een vakantie naar eigen
wens kan samenstellen. Deze prijs
wordt aangeboden door Holland Inter-
national en AT£ The Advanced Travel
Partner. Maar dat is niet alles: een foto-
shoot van de kleine ster zal ook prij-
ken in het maandblad Kinderen. De
tweede prijswinnaar ontvangt één
jaar lang gratis Pampers t.w.v. (eurote
ken) 500,= en de derde prijs is eenjaar-
abonnement op het maandblad Kin-
deren, het peuteropvoedboek 'Slapen,
Eten en Luisteren' en drie leuke voor-
leesboekjes van Sem, t.w.v. (euroteken)
90,=.

EEN EXTRAATJE VAN ETOS
De start van de verkiezing is tijdens de
Supervoordeelweken van Etos. Van 21
februari t/m 6 maart is er veel baby-
voordeel te behalen voor klanten. Bij
besteding van (euroteken) 10,= aan ar-
tikelen uit de assortimenten Etos Mijn
Baby Voor Mama, Etos Voor Kids of
Etos Little Surprise, geeft de Health &
Beauty-keten bovendien een leuk ca-
deautje weg. De klant heeft keuze uit
het Negen Maanden Magazine, de spe
ciale zwangerschapeditie van het
maandblad Kinderen of het boekje
'Luiers en de Liefde', met allerlei leu-
ke en handige tips over hoe je, on-
danks een druk gezinsleven, toch van
elkaar kunt blijven genieten. Zie ad-
vertentie elders in dit blad.

PC de Graafschap
Zondag 20 februari jl. was er een
dressuurwedstrijd in Laag-Soeren,
daar behaalde Elodie Stokman met
Passe-Partout een Ie prijs in de
klasse Zl met 180 punten.

Marit Kouwenhoven met Sara een Ie
prijs in de klasse Ml met 158 punten.
Maartje Boekholt met Olquilya een 4e
prijs in de klasse B met 152 pnt.
Anke Woerts met Tamara een Ie prijs
in de klasse B met 168 punten.

Ünda Berenpas met Splendour een 2e
prijs in de klasse L2 met 162 pnt.

Lisette Bijenhof met Simply the Best
een 3e prijs in de klasse L2 met 162
punten.

De Scouting-Welkoop Potgrondactie.

In samenwerking met Welkoop Vorden houdt de scoutinggroep David G. Alford
voor de elfde keer de jaarlijkse potgrondactie. In het afgelopen weekend heb-
ben de scouts de bestelformulieren verspreid in de bebouwde kom van Vorden
en Wichmond.
Op zaterdag 26 februari a.s. zullen de scouts tussen 10.30 uur en 15.30 uur bij
u aanbellen om de ingevulde formulieren weer op te halen. Als u niet thuis bent
kunt u het formulier ook via buren of kennissen laten afgeven. Mocht ook dat
niet lukken, dan kunt u het formulier afleveren in de brievenbus van één van de
op het formulier vermelde adressen.
Ook kunt u bij de kassa van de Welkoop te Vorden een bestelling achterlaten.
Op zaterdag 19 maart a.s. wordt uw bestelling bij u thuis bezorgd.

In de afgelopen tien jaren is de "potgrondactie" een belangrijke financiële onder-
steuning geworden voor groepskas van de scoutinggroep. De groep heeft de
inkomsten van de actie zorgvuldig geparkeerd op de spaarrekening, zodat het
uiteindelijke kapitaal de basis kon worden voor de bouw van een nieuw clubhuis
in december 2003. In het najaar van 2004 werd de nieuwe blokhut in gebruik
genomen door de welpen en verkenners van de groep. Gedurende de eerste
maanden van 2005 wordt er hard gewerkt aan de afwerking van het gebouw
zodat eind mei de officiële opening kan plaats vinden

De jaarlijkse potgrondactie blijft voor de scouts een belangrijke bron van inkom-
sten.
Uw bestelling is belangrijk voor de financiering van het onderhoud en de exploi-
tatie van het gebouw. U helpt de jeugd van scouting, en zij helpen u; voor u
geen gesjouw met zware zakken - uw bestelling wordt thuis afgeleverd

Voorinschrijving via internet goedkoper

Nieuwe faciliteiten voor
8 Kastelen Minimarathon
De 8 Kastelen Minimarathon die
dit jaar voor de 18e keer gehouden
wordt, heeft een nieuwe 'thuisba-
sis'. In plaats van de sporthal aan
Het Jebbink in Vorden vinden de
lopers en organisatie onderdak bij
Strada Sports. Het loopevenement
staat voor zondag 13 maart a.s. op
de agenda en trekt atleten uit heel
Nederland.

De laatste jaren verzamelden de vele
lopers die de 8 Kastelen Minimara-
thon tot hét atletiekevenement van
Vorden en omgeving maken, zich in
Sporthal Het Jebbink.

Om logistieke redenen heeft de orga-
niserende atletiekvereniging Hanze
sport haar oog nu laten vallen op het
goed geoutilleerde sport- en fitness-

centrum Strada Sports aan de Burge-
meester Galleestraat 67 in Vorden.
Dit ligt vlakbij het NS-station en start
en finish en biedt uitstekende kleed-
en douchegelegenheid. De start en fi-
nish van de 8 Kastelen Minimarathon
vinden als vanouds plaats op Het Jeb-
bink. Deelnemers hebben keuze uit
drie afstanden: 10 kilometer, de halve
marathon (21,1 km) en 30 kilometer.
De voorinschrijving via internet is in-
middels open via www.hanzesport.nl

Wie zich hier vóór l maart inschrijft,
krijgt korting op het inschrijfgeld. Op
de dag zelf, zondag 13 maart, kan van-
af 10 tot 12 uur worden ingeschreven
bij Strada Sports. Het startschot wordt
gelost om 12.15 uur. Meer informatie
op www.hanzesport.nl of bel Wilma
Schut, tel. (0575) 51 52 54.



for a\\ Nederland en

feliciteren
for all Vorden

Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

met het behalen van de TOP 100
BESTE CAFETARIA'S VAN NEDERLAND

EEN TOPPRESTATIE IN EEN LAND
MET RUIM 5.500 CAFETARIA'S!

Hoge cijfers zijn gegeven voor:
hygiëne, productkwaliteit, uitstraling, korte wachttijden,

smaak en investeringen voor de toekomst.

Lever deze bon in bij uw bestelling bij Plaza Vorden en win één van de
schitterende prijzen, o.a. MINI-MOTOR 50cc (40 km/u), RACEBAAN,

MOBIELE TELEFOON, SLIGRO-BOODSCHAPPENMANDEN,
1 JAAR LANG GRATIS FRIET, enz.

naam:

V adres:

plaats: telefoon:

Beantwoord deze vraag:

Op welke dag is Plaza Vorden gesloten?
Q maandag Q dinsdag Qj altijd open

Inleveren tot 31 maart 2005. Vraag bij uw bestelling om een nieuwe inleverbon (u mag meedoen zo vaak u wilt).



Dorpsschool Op ets als herinnering Open dag Vordens Tennispark

B B B i » H B B v~m

Het is nog moeilijk voor te stellen,
maar over een jaar zal de Dorps-
school er niet meer zijn. De kinde-
ren zitten dan in een tijdelijke
voorziening en er wordt hard ge-
bouwd aan een multifunctionele
accommodatie, waar de Dorps-
school onderdeel van uit gaat ma-
ken. De architect heeft opdracht
gekregen om een ontwerp te ma-
ken, waarbij het beeld van een vier-
klassige dorpsschool blijft be-
staan. Hoe dat definitief wordt is

nog niet duidelijk, maar het beeld
verandert in ieder geval.

Voor veel mensen zou het leuk zijn
een blijvende herinnering aan deze
school te hebben. De school, waar vele
kinderen, ouders en zelfs grootouders
hun jeugd hebben doorgebracht. De
Vordense kunstenaar Tim Hinterding
heeft een ets gemaakt, die via de
Dorpsschool te bestellen is. Het is een
ets van ± 18 x 20 cm, afgedrukt in
sepia, op handgeschept papier van

± 27 x 35 cm. Het gaat om originele,
genummerde afdrukken.

Deze ets kunt u kopen ook eventueel
in een eenvoudige lijst. De ets is in de
ze lijst te zien voor het raam van de
personeelskamer.

Het is mogelijk om de ets via de websi-
te van de Dorpsschool www.dorps-
school.nl te bestellen, 15 maart sluit
de inschrijving, door het bestelformu-
lier in te vullen.

EXCITYNG Special Edition: Dana in City lido
Zaterdag 26 februari betreedt de
uiterst populaire DJ Dana de DJ
booth van City lido voor een EXCI-
TYNG special Edition. Het City
Theater van City Lido is dan weer
geheel gedecoreerd tot één indruk-
wekkende Dance Hall. Dana werd
in december nog uitverkozen tot
de beste vrouwelijke DJ van Neder-
land.

Met haar nummer vier notering in de
top 100 liet ze alleen haar mannelijke
collega's Tiësto, Luna en Armin van
Buuren voorgaan. Dana is geen onbe-

kende in City Lido want in augustus
2004 draaide ze al eens op Dance Pla-
net. Opvallend is wel dat de Amster-
damse haar stijl heeft uitgediept met
Techno en Hard trance. Resident in het
City theater is DJ Zemtec. Verder laat
in de Soulkitchen Daniël de beste Ur-
ban en Latin horen, het feestcafé Bar-
rio Basso is domein voor Mark en her-
kenbare en dansbare 70s/80s en 90s er-
vaar je in Club de Reau. De laatste za-
terdag van de maand staat het Classic
café in het teken van de live muziek.
De band Willy and the Poorboys zor-
gen voor een spetterende show.

Keurmerk voor
'klantgerichte bouwer* Dijkman
Bouwbedrijf Dijkman uit Warns-
veld heeft als enige in de regio be-
gin deze maand het Keurmerk
Klantgericht Bouwen gekregen.
Dit omdat het bedrijf heeft bewe-
zen de kwaliteit van hun woningen
de dienstverlening aan hun kopers
goed voor elkaar te hebben. In to-
taal ontvingen 55 bouwers het
keurmerk.

Het keurmerk werd uitgereikt door di-
recteur-generaal wonen van het minis-
terie van VROM, de heer Van Delden.
Het initiatief hiervoor komt van de
Vereniging Eigen Huis en Bouwend
Nederland (voorheen Bouwned/NVOB),
die de klantgerichtheid, opleverings-
kwaliteit en de kwaliteit van de totale
bouwbranche willen verbeteren.

Zo'n anderhalfjaar geleden werden al-
le bouwbedrijven en ontwikkelaars
(ongeveer 5000) uitgenodigd om hier-
aan mee te doen. Uiteindelijk bezoch-
ten driehonderd aannemers de voor-
lichtingsdagen en schreven er 120
zich in. De drempel om mee te doen,

was vrij hoog. Ten eerste geldt het
keurmerk alleen voor nieuwbouwwo-
ningen. Van de deelnemende aanne-
mers werd dus verwacht dat zij vol-
doende nieuwbouwwoningen opleve-
ren om beoordeeld te kunnen worden.
Daarnaast werd een contributie ge-
vraagd en bovendien vraagt deelname
aan een dergelijke keuring om een be-
hoorlijke inspanning van je organisa-
tie. Jan Dijkman, directeur van Dijk-
man Bouw in Warnsveld, was meteen
enthousiast. 'Wij denken dat we ons
met dit keurmerk kunnen onderschei-
den. Met dit keurmerk komt onze or-
ganisatie op een hoger peil.' 'En,' vult
projectleider Jan-Hein Visser aan, 'wij
kunnen ons niet vinden in alle nega-
tieve geluiden in de media over het op-
leveren van woningen.'
Om een keurmerk te verdienen, wordt
ten eerste gekeken naar de meningen
van de klant over alles wat bij de aan-
koop van een nieuwbouwwoning
komt kijken. Van de aankoopfolder tot
en met de nazorg. Hierbij wordt uitge-
gaan van het verwachtingspatroon
van de klant. Omdat dat voor elke

klant verschilt, zal de aannemer moe
ten aanvoelen hoe hij een klant het be-
ste van dienst kan zijn. Standaardpro-
cedures moeten dus plaats maken
voor klantgericht maatwerk.

Ten tweede wordt gekeken naar de
oplevering. Hiervoor moet minimaal
50 procent van de opleveringen bijge-
woond worden door een inspecteur
van de kritische consumentenorgani-
satie Vereniging Eigen Huis. Dijkman
Bouw stimuleert de kopers dan ook
tot het inschakelen van de Vereniging
Eigen Huis en deelt hiervoor waarde
cheques uit. Uit ervaring is bij Dijk-
man gebleken dat mensen vaak met
de vooroplevering al tevreden zijn en
de Vereniging Eigen Huis afzeggen
voor de officiële oplevering. Maar als
de Vereniging Eigen Huis niet mini-
maal 50 procent kan beoordelen, dan
kan de keurmerkhouder het certifi-
caat verliezen. En dat wil Dijkman ze
ker niet. 'Wij bouwen klantgericht, en
nu kunnen we dat ook laten zien,'
zegt Dijkman enthousiast met het cer-
tificaat in de hand.

VTP Vorden houdt op zondagmid-
dag 27 februari van 14.00 tot 1630
uur haar jaarlijkse Open Dag op het
tenniscomplex aan de Overweg 20.

Voor jong en oud zijn er diverse activi-
teiten georganiseerd. Voor de jeugd is
er prijsjestennis en de mogelijkheid
om spelenderwijs de balvaardigheid
te testen. Ook is er gezorgd voor een
ballenkanon, waarvan jong en oud ge
bruik kan maken.

Daarnaast zal de jeugdselectie enkele
demonstratiewedstrijden spelen. Heb
je zin om eens een kijkje te komen ne
men omdat het je leuk lijkt om te ten-
nissen, kom dan op 27 februari naar
de tennisbaan. Je bent van harte wel-
kom (ouders uiteraard ook). Trek wel
even je sportschoenen aan.

Als je zelf geen racket hebt, kun je ui-
teraard gebruik maken van een racket
van de vereniging. En als het tennis-
sen je goed bevalt, kun je (proefjlid
worden. Je mag dan de hele maand
maart vrij tennissen voor maar € 7,50.
Hier zijn 3 tennislessen inbegrepen en
ook een racket is beschikbaar. Door de
jeugdcommissie en de jeugdraad wor-
den het gehele jaar door diverse leuke
activiteiten georganiseerd waar je aan
mee kunt doen.

Ook senioren zijn op deze middag van
harte welkom om eens een kijkje te

komen nemen en een balletje te slaan.
Men kan kennismaken met de vereni-
ging en in de kantine staat een kopje
koffie voor u klaar. Hier zal het be
stuur van VTP Vorden u voorzien van
informatie.

Natuurlijk kan men ook een partijtje
tennissen. Voor uitleg, tegenstanders
en eventueel een racket zal gezorgd
worden. Denk wel even zelf aan sport-
schoenen. Senioren die (proef)lid wil-
len worden mogen de gehele maand
maart gratis vrij tennissen.

VTP Vorden beschikt over zes verlichte
kunstgrasbanen waarop in principe
het gehele jaar getennist kan worden.
Eind vorig jaar zijn alle zes banen ge
lijktijdig vervangen door nieuwe en
kunnen de banen weer minstens 10
jaar mee.

Er worden diverse activiteiten op re
creatief niveau (o.a. instuif, buurtcom-
petitie, dubbelcompetitie, clubkampi-
oenschappen, familietennistoernooi)
en prestatief niveau (o.a. Open Jeugd-
toenooi, Dijkman Bouw Open toer-
nooi, Bakker 35+ toernooi en voor-
jaarscompetitie) georganiseerd.

Kortom een gezellige vereniging die
een ieder wat te bieden heeft. Dus als
het u wat lijk, kom op zondag 27 fe
bruari een kijkje nemen (zie ook onze
advertentie elders in dit blad).

MP Show Band speelt Hazes live
Kangming Ling, als meesterlijke
look-a-like van André Hazes, samen
met de uitmuntende MP Show
Band, treden zondagmiddag 6
maart op bij Witkamp in Laren. De
MP Show Band, een vijftien musici
tellend orkest, vindt zijn oor-
sprong in diverse regionaal opere-
rende bands.

De musici besloten hun ervaring en
muzikale kennis te bundelen om tot
een professionele samenstelling te ko-
men, zodat elke vorm van muziek kan
worden uitgevoerd. Doordat alle musi-
ci reeds konden bogen op veel podiu-
mervaring, kan er worden gesproken
van een uniek samenspel van instru-
mentale en vocale talenten, die pre-
cies weten wat er bij het publiek leeft.
Naast de basisbezetting van toetsen,
drums, percussion, gitaar en bas heeft
de band de beschikking over een 6
koppige blazerssectie.

De Winterswijkse Kangming Ling is
een meesterlijke look-a-like van de
overleden zanger van het levenslied.
Carla Ling, de vrouw van Kangming,
heeft de aanzet gegeven om de droom
van haar man -een Hazes-programma-
te verwezenlijken. In Winterswijk en
omgeving is de band reeds doorgebro-
ken met dit Hazes optreden. De Har-
monie in Winterswijk trok onlangs tij-
dens de twee concerten op de zater-
dagavond en zondagmiddag ruim
2000 bezoekers. Het concert dat gege-

ven wordt in Aalten staat ook al weer
geprolongeerd. Tijdens zijn optreden
loopt Kangming Üng met een blikje
bier in zijn hand waarin cola zit, op
bier kan hij niet zingen. Kangming
Ling vindt het jammer dat Hazes is
overleden, maar wat wij doen is geen
lijkenpikkerei, het is serieus bedoeld
en wij doen het niet om geld te verdie-
nen. Voor mij komt een jongens-
droom uit. We hebben een stichting
en met dit geld creëren wij een spaar-
potje om een volgende keer weer wat
nieuws te doen. Het Hazes-program-
ma staat als een huis en het kan bijna
niet anders of heel Witkamp is op zon-
dagmiddag 6 maart een beetje ver-
liefd. Meer info www.mpshowband.nl
Zaal open: 16.00 uur. Kaarten a zes
euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.

VORTHEtf

Iedere dag:
- 'Open tafel'de Wehme jeu de boule

baan de Wehme: info bij de receptie.

- Hobbyen op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de WOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen. Voor info/opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden, telefoon
55 34 05.

FEBRUARI
22 Passage vrouwenbeweging jaarver-

gadering.
23 Handwerkmiddag + kraamverkoop

Welfare Rode Kruis de Wehme.
23 Vordense bridgeclub.
23 ANBO klootschieten Kleine Steege.
24 Klootschietgroep Vordense Pan.
24 PCOB afdeling in 't Stampertje

over Humor in de Trouwzaal door
mevr. van Arkel uit Zelhem.

26 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-
plussers. Info: tel. 55 20 03.

28 Vordense bridgeclub.



twn 35ronclU)orft
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briejje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 W W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

er int*
Gemeentegids
Gerrie zit te tellen en te tellen en grip
dan de kleine zak Japanner eur tel ap-
peraat. Tik tik tik en dan Gerrie:" Dat
is dan samen in totaal 168 namen.
Dat bunt instellingen veur Zorg en
Welzijn in ons nieuwe Bronckhorst.
Da's toch neet te geleuven." Gert kik
op uut zien krante, Waor hef ze het
oaver? Hij had al in de gaten dat ze fa-
natiek an 't leazen was in de nieje ge-
meente gids van de gemeente Bronck-
horst. Dat is ja een compleet boek-
werk. Maor wel heel netjes en erg nut-
tig. Het earste aanhangsel is al onder-
weg. Een aantal mensen was al knap
op de teentjes getrapt. Dat het belang-
riekste stuk van de nieje gemeente,
hun naam en adres, in de nieje gids
neet te vinden was. Ja dat zal altied
gebeurn. Mensen maakt fouten, veur-
al als dit buuten de gemeente ge
maakt wordt, die mensen weat vaak
neet hoe 't immekare zit.

Maor Gert is het met Gerrie dit kear
roerend eens. Het is een pracht uutga-
ve en nog ne mooie fiets kaarte d'r
biej, ok nog.Iej zollen verduid trots
beginnen te worden op oew eigen nie
je gemeente Bronckhorst. Het langst
hef Gerrie zitten kieken naoi de kaar-
te van Zelhem. De straoten en pleinen
die eur bekend bunt. Ze was inder-

tied heel kriewelig ton ze Zelhem an
Doetinchem wollen vaste plakken.
Want ja dan was Zelhem niks mear
en no is Zelhem nog altied het groot-
ste. Gert mot daor um lachen. lej mot
nooit niks ten naodele durven zeggen
van Zelhem want dat is een stuk van
Gerrie zelf. Net zo geet dat met eur ei-
gen familie. Ai daor an komt dan
kom iej an eur zelf. En toch, die olde
leu van Gerrie waarn gewone kleine
zandboertjes. Niks umme oew trots
op te verheffen. Wiej mensen wie wilt
ons ergens an optrekken, ergens trots
op wean .belangriek Heken en ge
wichtig met tellen. Soms al genog ai
veur de TV. zit te scheeuwen umdat
ne bekenden en bewonderden voet-
balheld een doelpunt maakt. Wat
maakt het no uut of iej in Zelhem of
in Steenderen groot wordt? Ja in Zel-
hem was 100 jaor terugge alles zowat
hei en armoe en in Steenderen
vruchtbaore klei. Die klei boem had-
den dan ok wat mear lef. En iets blif
daor nog altied van hangen in de
mentaliteit.

En no is het dan ene grote gemeente
Bronckhorst en lig er zon mooi
beuksken in zien hande. En daorin
160 namen van instellingen veur zorg
en welzijn. Sjonge jonge wat wordt er
goed veur ons gezorgd. Maor ok nog

sport en scholen en kerken en het
milieu. Dat laatste bunt al 21 adres-
sen. En dan heb iej nog dienstverle
ning 125 adressen. En dan cultuur en
vrije tied. Nog mear dan 200 adres-
sen. Dat biej mekaar opgeteld is dik
500 adressen. Er is voor ieder wat te
vinden. Wat hebbe wiej het goed veur
mekaar. Wiej hebt gin tied mear um-
me te warken en bunt drok met alles
wat in feite gin wark is. Produktief
wark? Ne boer ne bakker ne timmer-
man? Dat is nog een klein deel van
ons Bronkhorst dat zich daor met be
zig hult. Het is gelukkig neet mear
neudig. Het is prachtig dat het vuile
vrijwilligers wark is. Juust de ama-
teurs, de vrijwilligers dat bunt de lief-
hebbers, de mensen die dat wark as
een hobby beleaft. Mensen waor iej
op terug kunt vallen. Het is neet ver-
keard dat ze mekaar een betjen wak-
ker holt en er een wedstried ontsteet
wie is den besten?

Wie wilt met mekare d'r veur zorgen
dat die 500 adressen neet te snel in
krimt. In de plaatse d'r van , d'r veur
zorgen dat er wat niejs biej kump.
Veur een ieder in Hengel biej 't ge
meentehuus? of zo maor dat kump
nog.

De Baron van Bronckhorst

Inspiration Vorden groeit...
Met koor Inspiration uit Vorden
ol.v. Piet Piersma gaat het goed:
het koor groeit flink. Zowel bij de
dames (sopranen en alten) als bij
de heren (tenoren en bassen) zijn
er de afgelopen maanden nieuwe
leden bijgekomen.

Daar zijn we erg blij mee. We bestaan
nu uit achtentwintig enthousiast zin-
gende mannen en vrouwen afkomstig
uit Vorden en wijde omgeving (Gorssel
tot Ruurlo). De tenoren en bassen heb-
ben echter te kennen gegeven dat zij
meer in evenwicht willen zijn met de
sopranen en alten en daar zijn nieuwe
leden voor nodig. De sopranen en al-
ten zijn het daar uiteraard mee eens.
Mannen die graag zingen als tenor of
bas nodigen wij hierbij van harte uit
om eens te komen kijken op een van
onze repetitieavonden. We repeteren
op woensdagavond van 20.00 tot 22.00

uur in school 't Hoge aan het Hoge in
Vorden. Inspiration Vorden heeft een
scala aan vlotte en mooie Gospelliede-
ren in repertoire staan. Het koor zingt
zoveel mogelijk vier- of meerstemmig,
a capella of met orkestbanden. Lekker
ontspannen zingen en werken aan
kwaliteit staan hierbij voorop. Tijdens
repetities wordt daarom aandacht be
steed aan onder andere stemvorming,
ademhalingstechnieken en uitstra-
ling. Dit werkt aanstekelijk en inspire-
rend waardoor we ook samen veel ple
zier hebben. De optredens die we re
gelmatig in de regio verzorgen verho-
gen dit effect nog eens. Wil je nog
meer weten? Kom dan zondag 27 fe
bruari om 10.00 uur luisteren in de
Gereformeerde Kerk in Vorden of bel
voor informatie:
Secretariaat: Henny Smallegoor, tel.
(0575) 55 26 57. Dirigent: Piet Piersma,
tel. (0575) 55 33 52.

Sanclust concerten in passiesfeer
Gemengd koor Sanclust is een en-
thousiast koor van ca. 45 leden, die
komen uit Steenderen en omge-
ving. Gemiddeld twee maal per
jaar worden er concerten gegeven.

Enkele succesvolle uitvoeringen wa-
ren die van de Markus Passion van
Joh.Seb.Bach en Petite Messe Solennel-
le van Rossini. Dit keer worden uitge
voerd Via Crucis ( de kruisweg) van F.
Liszt en het Requiem van Fauré. Mede-
werking wordt verleend door: Ellen
Pieterse (sopraan), Hans Scholing (bari-
ton), Manja Smits (harp), Dirk Luijmes
(harmonium). Het geheel staat onder
leiding van dirigent Hans de Wilde. In
Aalten wordt ook medewerking ver-

leend door Gert Oldenbeuving, die 2
stukken van Johannes Brahms op het
orgel ten gehore zal brengen: O Welt,
ich musz dich lassen en Herzlich tut
mich verlangen. De concerten worden
gegeven op donderdag 3 maart om
20.00 uur in de Parochie Onze Lieve
Vrouwe Visitatie, Emmastraat 18A te
Velp, op zaterdag 5 maart om 20.00
uur in de Oude Helena Kerk, Lands-
traat 22 te Aalten, op zondag 6 maart
om 15.30 uur in de Ned. Hervormde
Kerk te Steenderen. Kosten: € 12,00, in
de voorverkoop € 10,00. Kinderen t/m
12 jr. € 2,50.-Kaarten zijn te bestellen
bij A. Louissen, tel. (0575) 52 85 78 en
T. van Asselt, tel. (0575) 45 19 17 of bij
de VW Aalten en VW Zutphen.

Particuliere begraafplaats
op de Wiersse?
De eigenaar van landgoed De Wiersse,
E.V. Gatacre, mag mogelijk toch een
particuliere begraafplaats aanleggen
op zijn landgoed.
Het college van Bronckhorst is bereid
hieraan mee te werken. De gemeente
raad vergadert op 24 maar hierover.
B en W van Bronckhorst pleiten voor
het vaststellen van integraal beleid
ten aanzien van bijzondere begraaf-
plaatsen. Op dit moment liggen er

meerdere verorderingen van de ge
meenten die per l januari in Bronck-
horst zijn opgegaan. Ten aanzien van
het verzoek van Gatacre oordeelde de
rechtbank eerder dat in de toenmalige
gemeente Vorden sprake is geweest
van 'onevenwichtigheid in de belangen-
afweging'. Het Bronckhorster college
kan zich in dit oordeel vinden en wil
het verzoek van De Wiersse-eigenaar
naar Gatace inwilligen.

Nikitov met Gypsy Jazz
in de Orangerie te Ruurlo

Nikitov, een half Nederlands, half Amerikaans kwartet speelt o.a. Joodse
muziek. In een sobere zetting van gitaar, bas, viool en zang weet de band
Joodse muziek te interpreteren op hoog niveau. Terwijl ze deze mixen
met zigeuner muziek en jazz klinken de muzikale arrangementen nieuw
en fris. Hun repertoire omvat beroemde liederen als Dona Dona, bei mir
bist du scheyn en Bessarabyanka naast minder bekende klassieken.

De zang doet Niki Jacobs. Zij heeft een
prachtige klassiek geschoolde stem,
die op de een of andere manier perfect
past bij Joodse muziek. Als studente
Klassieke Zang aan het Conservatori-
um besloot Jacobs zich te specialise
ren in het Jiddische lied. Het Jiddisch
was de taal van haar overgrootouders
uit Berlijn. Op dit moment is zij docen-
te in Amsterdam.

Violist Jelle van Tongeren begon op
zijn zevende met het volgen van (klas-
sieke) vioollessen en ook hij heeft een
klassieke vioolstudie achter de rug. Hij
koos echter voor gypsy jazz toen hij
nog maar zeventien jaar oud was. Met
zijn warme manier van spelen ver-
staat hij de kunst om zijn viool het
muzikale verhaal te laten vertellen.
Een manier van spelen die niet alle
musici beheersen. Vaak is het mooi en
technisch goed, maar Jelle heeft net
dat beetje extra in zijn spel dat perfect
klopt met de zang en de akoestische
gitaar van Adam Good en de bas van
Jason Sypher. Afgestudeeerd aan het
Berklee College of Music woont en
werkt Adam Good in New York.
Met als basis de Jazz-muziek begon
Adam zich al in 1994 te interesseren
in Oost-Europese Muziek. Op de Tam-

bura, gitaar en ud, speelt hij dansen
en liederen van Macedonië, Bulgarije,
Griekenland en Turkije. Zijn talent op
deze instrumenten maakt hem tot
een van de meest toonaangevende
musici van de Balkan-muziek-scene h\
New York.
Jason Sypher begon op de middelbare
school met het spelen van basgitaar in
een funk-band maar schakelde al snel
over naar een contrabas. Kort daarna
verhuisde hij naar San Fransisco en
volgde ensemble-cursussen aan de
Universiteit van Berkeley. Tijdens zijn
zoektocht naar kennis over de tradi-
ties van Jazz en Blues, verhuisde hij
naar New Orleans. Daar speelde hij
met een groot aantal toonaangevende
musici. Nikitov heeft de prachtige cd
'Amulet' op haar naam staan.

De avond vind plaats op zaterdag 26
februari a.s. in de Oranjerie, Stapeldijk
l te Ruurlo en begint om 20.00 uur.
Kaartjes zijn te koop bij schoenwinkel
Alex, Dorpsstraat 21 in Ruurlo en bij
Bloemenmagazijn Groot Jebbink,
Dorpsstraat 57 te Ruurlo. Informatie
en reserveren bij mevr. N. de Leeuw
(0573) 45 38 30 en per email kunst-
kring-ruurlo@hetnet.nl
Zie ook www.kunstkringruurlo.nl



'Geef om vrijheid':
Collecte van Amnesty International

Wie is dan deze vrouw?
Dat willen wij u graag vertellen op zon-
dagmorgen 27 februari. In de Gerefor-
meerde kerk gaan de deuren tijdig
open want het koor 'Inspiration' gaat
zingend een begin maken met de ont-
hulling van deze persoon. Nieuwsgie-
rig geworden? Wij willen u graag uitno-
digen aanstaande zondagmorgen om
samen met u de 'sluier' op te lichten.

Togetherfor better
Envirement in Europe'

School Hoge
voor uitwisseling
naar Steinheid
Zaterdagmorgen 26 februari ver-
trekken vijf leerkrachten (ïjitske
Postma, Jenny Nijsink, Bert Rad-
stake, Suzanne Schieven en Har-
ry Hendertink) en twee leerlin-
gen (Jarna Jansen en Bas Boers)
met een busje naar het Duitse
Steinfeld. Een afstand van 600 ki-
lometer. Daar zal het Vordense
gezelschap kennis maken met
de school, de cultuur en andere
bijzonderheden in dit stadje.
Behalve school Hoge zullen in
Steinheid ook leerkrachten en
leerlingen van scholen uit Szeg-
halom (Hongarije) en Eversham
(Engeland) bij deze meeting aan-
wezig zijn.

Een paar jaren geleden is het pro-
ject "Sight by Sigt in Europe" opge
start. Een project dat betrekking
heeft op genoemde vier scholen.
Intussen hebben al drie meetings
plaatsgevonden, te weten in Vor-
den, Hongarije en Engeland. De
naam van het project is inmiddels
gewijzigd in Together for better
Envirement in Europe", met andere
woorden samen naar een beter mi-
lieu in Europa. Tijdens het verblijf
in Steinheid worden de scholieren
bij gastgezinnen onder gebracht,
terwijl de leerkrachten in een pensi-
on zullen verblijven.

Het thema van de bijeenkomst
heeft betrekking op dieren uit de
schoolomgeving (konijnen, herten,
vogels e.d.) Na aankomst in Stein-
heid staat er voor de zaterdagmid-
dag een bezoek aan een wildpark
op het programma. Zondag 27 fe-

'bruari wordt een speelgoedmuse-
um bezocht.

Steinheid stond ooit bekend als een
plek alwaar in de bosrijke omgeving
goud werd gevonden! Of er anno
2005 nog steeds goud in de bodem
is, valt te betwijfelen, feit is wel dat
er plekken zijn waar mineralen in
de grond zitten. In het programma
is dan ook een bezoek naar die plek-
ken opgenomen.

Maandag 28 februari wordt de ba-
sisschool in Steinheid bezocht. De
leerlingen van deze school hebben
een programma over dieren ge-
maakt. De "buitenlandse" scholie-
ren zullen hieraan middels een
"doe-opdracht" aan meewerken.

De Vordense leerkrachten zullen op
een morgen aan hun collega 's uit
Duitsland, Engeland en Hongarije
uitleggen hoe op school Het Hoge
met zorgkinderen wordt omgegaan.

Mensenrechtenorganisatie Amnes-
ty International houdt dit jaar
voor de derde keer een landelijke
collecte. Deze zak plaatsvinden van
20 februari tot en met 26 februari
2005.

Met de slogan 'Geef om vrijheid' wil
Amnesty duidelijk maken dat vrijheid
niet in alle landen vanzelfsprekend is
en dat er geld nodig is om de vrijheid
van mensen te waarborgen. Amnesty
zet zich in voor de vrijlating van gewe-
tensgevangenen, eerlijke processen
voor alle politieke gevangenen, af-
schaffing van de doodstraf en beëindi-
ging van marteling, politieke moor-
den en verdwijningen. Ook vrij zijn
van discriminatie is een mensenrecht
waar Amnesty voor strijdt.

WAAROM COLLECTEREN?
Amnesty International is een onafhan-
kelijke en onpartijdige organisatie.
Om die reden ontvangt de organisatie
geen geld van de overheid of van poli-
tieke groeperingen. Met bijdragen van
leden en door giften, zoals tijdens de
collecte, wordt het werk van Amnesty
blijvend mogelijk gemaakt. In 2004 is
de twee jaar durende campagne "stop
geweld tegen vrouwen" begonnen.

Dit is een wereld wijde campagne om
geweld tegen vrouwen te stoppen.
Vrouwen worden, zowel in vredestijd
als in oorlogstijd, op grote schaal het

slachtoffer van mishandeling, sexueel
geweld, verdwijningen en moord. Am-
nesty spreekt regeringen er op aan om
dit geweld te voorkomen, vrouwen te
beschermen en daders te bestraffen.
Ook spant Amnesty zich in om mensen-
rechtenactivisten die worden vervolgd
te beschermen en de ongecontroleerde
verspreiding van wapens tegen te gaan.

Schendingen van mensenrechten vin-
den nog steeds wereldwijd plaats. In
meer dan 110 landen worden gevange-
nen gemarteld. Ook kinderen worden
het slachtoffer van de gruwelijke vor-
men van geweld en mishandeling.

Politieke gevangenen krijgen vaak
oneerlijke processen. Nog steeds wor-
den mensen ter dood veroordeeld (in
67) landen) en daadwerkelijk geëxecu-
teerd (1526 mensen in 31 landen), en in
56 landen kun je vanwege een afwijken-
de mening in de gevangenis belanden.

Ook de werkgroep Amnesty Interna-
tional afdeling Vorden doet dit jaar
mee aan de landelijke collecte, men
kan dus deze week een van de collec-
tanten aan de deur treffen, die hopen
dat u Amnesty een warm hart toe
draagt.

Voor lidmaatschap, brieven schrijven,
donaties etc kan men terecht op
www.amnesty_vorden@hotmail.com
of telefoonnummer 55 37 11.

Arjan Mombarg tijdens
alternatieve Elfstedentocht
in Canada aan de start
Arjan Mombarg vertrekt woensdag
23 februari met zijn Nefit- ploeg-
maats Erik Hulzebosch en Haico
Bouma naar Canada. Daar zal hij
zaterdag 26 februari op het Sylvan
Lake deelnemen aan de tweede al-
ternatieve Elfstedentocht (200 kilo-
meter) van het seizoen.

Daags na de wedstrijd brengt Arjan
een bezoek aan Evert van Benthem, de
man die in de jaren tachtig tweemaal
de Elfstedentocht in Friesland op zijn
naam wist te schrijven. Inmiddels

woont van Benthem en zijn gezin al
jaren in Canada waar hij een veehou-
derij runt.

Na deze alternatieve Elfstedentocht in
Canada resteren er voor de marathon-
schaatsers in Nederland nog twee wed-
strijden, waaronder de "afsluitende"
marathon in Heerenveen op zaterdag
12 maart. Vervolgens een maand rust,
waarna Arjan Mombarg en vele andere
marathonschaatsers de schaatsen ver-
ruilen voor de skeelers. Het skeeler-
seizoen begint tweede helft april.

Feestmiddag Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Vorden-
Wichmond organiseert zaterdag
12 maart een feestelijke middag.
Deze wordt gehouden in het Dorps-
centrum te Vorden en duurt van
14.00-17.00 uur.

Deze middag is in de eerste plaats be-
doeld voor de ouderen en hulpbehoe-
venden in Vorden, Wichmond en Vie-
rakker. Ook andere belangstellenden
zijn welkom. Medewerking wordt ver-
leend door het duo Marianne en Hen-

drik uit Barchem. In de pauze wordt
een verloting gehouden, terwijl voor
een hapje en een drankje wordt ge-
zorgd.

Toegangsbewijzen, met naamstrookje
voor de loterij, zijn verkrijgbaar bij de
medewerksters van de Zonnebloem
en met name voor Vorden: bij mevr. T.
Klein Kranenbarg, Molenweg 4, tel.
551347 en voor Wichmond/Vierakker
bij mevrouw O. Nijenhuis, Baron van
der Heijdenstraat 4, tel. 44 18 63.

Dinsdag 8 maart:

Internationale vrouwendag
in Dorpscentrum
De Vrouwenraad Vorden viert dit
jaar de Wereldvrouwendag op dins-
dag 8 maart in het Dorpscentrum.
Ook de afdeling Vorden van Am-
nesty International zal haar mede-
werking verlenen. Amnesty heeft
een stand in de zaal, waarbij alle in-
formatie over het werken van deze
organisatie verkregen kan worden.

Op deze speciale dag wordt de film
"Antonia" vertoond met o.a. Willeke
van Amrooy in één van de hoofdrol-
len. De film is in 1995 opgenomen en
geregisseerd door Marleen Gorris.

"Antonia" blikt in deze film vanaf
haar sterfbed terug op haar leven. Sa-
men met haar dochter Daniëlle keert
ze naar haar vroegere dorp terug en
beschrijft de film gebeurtenissen die
als "komedie/ drama" betiteld kunnen
worden.

Voor deze avond worden alle vrouwen
van Vorden uitgenodigd om gezamen-
lijk deze internationale wereld vrou-
wendag te vieren.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis.

bel:
Drukkerij Weevers 551010

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een ia/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Wereldgebedsdag
De Wereldgebedsdag zal haar jaar-
lijkse dag van gebed houden op
vrijdag 4 maart 2005. Het thema
zal zijn 'Laat je licht schijnen'. De
dienst wordt gehouden in de Ge-
reformeerde kerk te Vorden met
medewerking van het Rouw- en
Trouw koor van de RK. kerk en de
Wereldwinkel zal er met produk-
ten aanwezig zijn. Aanvang: 1930
uur.

De Wereldgebedsdag is ontstaan in
1887 door samenwerking van vrou-
wen uit verschillende tradities en is de
oudste oecumenische beweging ter
wereld. De Wereldgebedsdag wordt
sinds 1929 ook in Nederland gevierd
(en dus in 2004 al 75 jaar) en wel op
ongeveer 500 plaatsen. Op de eerste

vrijdag in maart nemen ruim 170
landen deel aan de Wereldgebedsdag
en zo gaat dan in 24 uur het gebed de
gehele wereld rond. Maakt u het met
ons mee?

De viering voor vrijdag 4 maart 2005 is
opgesteld door vrouwen van allerlei de
nominaties uit Polen. Het is een land
met grote tegenstellingen: enerzijds
het natuurschoon, maar anderzijds de
vele ernstige moeilijkheden, die nog
steeds bestaan en die gepaard gaan
met grote armoede. Tijdens de viering
wordt gecollecteerd voor o.a. het pro-
ject Strijd tegen vrouwenhandel.

Óók zal er in het Verzorgingshuis 'de
Wehme' aandacht worden gegeven
aan deze viering.

Gratis vetmeting bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Hoe gezond wil je zijn of worden?
Hoe ga je dit streven behalen?
Tegenwoordig draaien veel zaken
zowel in de krant als op televisie of
radio om gezond zijn en blijven.
Je komt er niet omheen om je ge-
zondheid onder de loep te nemen.
Menigeen is wel bekend met de
meting van cholesterolgehalte en
bloeddruk. Echter een andere
essentiële graadmeter voor je ge-
zondheid is het laten meten van je
vetpercentage. Je vetpercentage is
de graadmeter van je gezondheid.

Veel mensen hebben een te hoog vet-
percentage maar ook overgewicht
vormt tezamen met een te hoog vet-
percentage een risico voor je gezond-
heid. Want er bestaat een reële kans
op een vergroot risico op hart- en vaat-

ziekten en diabetes. Natuurlijk weet u
wat de gevolgen van overgewicht zoal
zij, want de kranten en tijdschriften
staan er vol van!

Wilt u op een simpele en leuke manier
uw gezondheid onder de loep nemen
laat dan uw vetpercentage testen.
Kom aanstaande vrijdag 25 februari
15.00 - 17.00 uur naar Super de Boer.
Daar worden door Miranda Sheridan
gratis vetmetingen verricht. Naar aan-
leiding van deze meting kunt u indien
gewenst vrijblijvend een afspraak ma-
ken.

Bent u nieuwsgierig geworden, wil
men meer weten? Bel dan vrijblijvend
met Miranda Sheridan voor een af-
spraak, tel. (0341) 64 11 31 of e-mail:
fitforlife@planet.nl

Bijeenkomst LTO Noord
afdeling Bronckhorst
Dinsdag l maart organiseert LTO
Noord afdeling Bronckhorst e.o. in
zaal Den Bremer in de Toldijk een
bijeenkomst.

Jan Heijkoop is inmiddels de nieuwe
voorzitter van LTO Noord. De vraag die
de nieuwe voorzitter als eerste zal be-
antwoorden is, of hij zijn geld waard
is. Met andere woorden wie is deze Jan
Heijkoop, wat zijn de beweegredenen
dat hij zich voor het voorzitterschap
beschikbaar heeft gesteld en welke
kwaliteiten brengt hij mee? Ook zal

hij uitleggen wat LTO Noord precies
voor haar leden doet. Na de pauze zal
getracht worden duidelijk te maken
wat de invloed van LTO Noord is op
markt- en prijswerkingen. Verder ko-
men Plannen Provincie, Reconstruc-
tie, Waterhuishoudingplan en Streek-
plan aan de orde. Hoe sterk staat de
LTO in haar strijd in bovenstaande on-
derwerpen om door middel van lobby-
en in Den Haag haar eigen visies en
standpunten naar voren te brengen?
De bijeenkomst in zaal 'Den Bremer'
begint om 20.00 uur.

Zangdienst in Dorpskerk
Op zondagavond 27 februari a.s.
om 19.00 uur wordt er in de Dorps-
kerk van Vorden weer een zang-
dienst gehouden waarin liederen
die de afgelopen tijd op verzoek
zijn aangevraagd gezongen zullen
worden. De liederen komen uit di-
verse bundels.

Er zal een kort meditatief moment
zijn door ds. Tj. Wever uit Rutten over

het thema: Gods helende liefde. Het
orgel zal deze keer bespeeld worden
door dhr. G. Hovius uit Barchem en pi-
anist is Kees van Dusseldorp. Verder is
er zang door Nynke Wever.

Na afloop is er gelegenheid om koffie
te drinken in het kerkelijk centum 'De
Voorde' en kan er gezellig nagepraat
worden en nieuwe verzoekliederen
worden doorgegeven.



AAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!

GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

wandafwerking. Uw voordeel: € 30.- per man per dag.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar het

lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Verwen
€ 30,;

per man pet * Bessels
SCHILDERSBEDRIJF

Telefoon0314-l

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst bereiken?
Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente

komt in de gehele gemeente Bronckhorst.

vrije vastgoed bemiddelaars

Animo Makelaars

Sint Janstraat 44

7256 BC Keyenborg

tel 0575 - 461899

www.animomakelaars.nl

Vrijstaande woning (1953) in het buitengebied van Henge-
lo (Gelderland) op ca. 1450 m2 eigen grond.
Het totaal woonoppervlak bedraagt ca. 90 m2. De woning
is in goede staat van onderhoud.
Begane grond: woonkamer, slaapkamer, keuken,
badkamer met ligbad en bijkeuken.
1e verdieping: 2 slaapkamers met overloop en balkon
van ca. 25 m2.
Op het perceel bevinden zich 4 bijgebouwen, waaronder
een stenen schuur (garage). De woning bevindt zich op
een unieke locatie met uitzicht over weilanden en bossen.

Direct naast het perceel bevindt zich ca. 16.000 m2

landbouwgrond dat eveneens te koop is. Dit is eventueel
interessant voor paardenliefhebbers of houders van vee.

Aanvaarding in overleg.

Accountantskantoor
Ruurloseweg 17b

7255 DE Hengelo
Tel. 0575 46 25 00
Fax 0575 46 40 41

E-mail: info@hhansen.nl

H. Hansen BV
Sint Jansgildestraat 64A

7037 AX Beek
Tel. 0316 53 16 16
Fax 0316 53 21 96

Graag bieden wij u onze diensten aan op het gebied van accountancy
en fiscaliteit, o.a.:

- opstellen van een ondernemingsplan en begeleiden van startende
ondernemer

- opstellen van jaarrekeningen

- verzorgen van aangiften vennootschaps- en inkomstenbelasting

- opstellen van periodiek resultaat

- verzorgen van de loonadministratie

- advisering op velerlei gebied zoals ondernemingsvormen, so-
ciale verzekeringen, oudedagsvoorzieningen, etc.

Ook voor uw aangifte inkomstenbelasting 2004

Wij streven naar goede contacten, deskundig advies en een betaalbare prijs.
Informeer vrijblijvend dagelijks op ons kantoor te Hengelo.

Zondag 13 maart

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink

het jebbink 13, Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 17,50 (5mx1,20m)
2 voor € 30,-

„REAN"

Tel. (0575) 52 96 58

Weekblad Contact blijft betaal-
baar voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende
edities in de gemeente Bronckhorst

L VINYL J

Schade
aan uw

bankstel?

Kleine schades aan uw
bankstel (ook leder) of stoel

kunnen prima hersteld
worden, ook voor bijv.

brandgaatjes in uw vloerbe-
dekking.

Bel voor info...
Dr.Vinyl Achterhoek
N.Geerligs Ruurlo
Tel: 0573-453812
www.geerligs.info

geerligs@drvinyl.nl

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

Inname van: Tevens verkoop van:

schoon puin • ophoogzand

puin/zand • zwarte grond

bouw- en sloopafval • gebroken puin

asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Handelsonderneming GPA Barchem
Ruurloseweg 34

tel: 0573-441096 / 06-25094488
e-mail: info-gpabarchem@planet.nl

Een veelzijdig adres voor uw, aanhangwagentjes,
hondenkennels, toegangspoorten, kastanjehout,
gietijzeren stalramen, diverse partijen gebruikte

dakpannen etc. etc.
Door weinig voorraad

zeer scherpe prijzen !!!!!!!!!!!!!!!!

NIEUW ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF
voor de laatste aanbiedingen !!!!!!!!!!!

Geef uw e-mailadres maar even door als u ook op de hoogte
wilt blijven, (met vermelding van NIEUWSBRIEF GPA)

Praktijk voor
overga ngsklachten

Care for Women

J. \a Croix
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Toverstraat 7, Baak
Aangesloten bij Care for Women
Veelal vergoeding zorgverzekeraar
Praktijk in Baak / Zutphen / Doetinchem / r3rummen

vanaf 6 maart iedere eerste en laatste zondag
van de maand Brunch-buffet

van 11.00-14.00 uur € 14,50 p.p.
kinderen tot 10 jaar € 750 p.p.

Alleen op reservering

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus"
waar elke zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,
waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes,
drumsticks en kipschnitzels

t/m 6 jaar voor de prijs van € 3,50 p.p.

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Tonny Jurrtë
r7=iï>
Uu

AUTOSCHADE
ïSTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagen*
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Show Zomer Mode 2005
op woensdag 9 maart a.s.

ochtend-show 10.00 uur

middag-show 14.00 uur

10-11-12 maart mode-dagen

13 maart koopzondag

Gezellige dagen die in het teken staan van

de nieuwe trends op mode-gebied.

Op zondag 13 maart extra mode-flitsen en

voor iedere klant een leuke attentie!

Tot ziens bij

mode
Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 461235



Vordenaar Erwin Plekkenpol, richt zijn pijlen voor 2005,
na veel blessure leed op het Nederlandskampioenschap enduro
en op de EK en WK wedstrijden!

Tegeibedrijf

£ Bulten

Een vaas met donkerrode rozen voor vriendin Annemieke geeft aan dat
Valentijnsdag in huize Plekkenpol aan de Zutphenseweg niet onop-
gemerkt voorbij is gegaan. "Ik ben zo vaak weg, dan kan ik mij niet ver-
oorloven daar niet aan te denken", zo zegt Erwin lachend. De Vordense
endurorijder/crosser heeft trouwens alle reden om de toekomst weer
lachend of beter gezegd, weer zonnig in te zien. Na het blessureleed in
2004, is Erwin inmiddels in goede doen en heeft hij voor 2005 al zijn
pijlen gericht op de enduro klasse C (Inters 525- 4 tact) waarbij hij aast
op de nationale titel.

Een vaas met donkerrode rozen voor
vriendin Annemieke geeft aan dat Va-
lentijnsdag in huize Plekkenpol aan
de Zutphenseweg niet onopgemerkt
voorbij is gegaan. "Ik ben zo vaak weg,
dan kan ik mij niet veroorloven daar
niet aan te denken", zo zegt Erwin la-
chend. De Vordense endurorijder/cros-
ser heeft trouwens alle reden om de
toekomst weer lachend of beter ge
zegd, weer zonnig in te zien. Na het
blessureleed in 2004, is Erwin inmid-
dels in goede doen en heeft hij voor
2005 al zijn pijlen gericht op de endu-
ro klasse C (Inters 525- 4 tact) waarbij
hij aast op de nationale titel.

Deze titel ging hem in de slotfase van
het vorig seizoen aan de neus voorbij.
En het kampioenschap van Nederland
leek op gegeven moment binnen
handbereik, maar voor de tweede keer
in één seizoen sloeg het noodlot voor
Erwin toe. Hij kijkt nog even op vorig
jaar terug. "Aanvankelijk heb ik zeer
goede prestaties geleverd, maar toch is
het gezien de blessures een rampjaar
geworden". De pech voor hem begon
tijdens het Europees kampioenschap
enduro, eind juli in Baia de Mare in
Roemenië, toen hij op de eerste dag 20
meter naar beneden stortte. Geen let-
sel van betekenis dus kon Erwin op
dag twee weer gewoon starten. Maar
op die dag een valpartij, met als gevolg
een flinke wond aan de elleboog, naar
het ziekenhuis en vijf hechtingen
erin.

Later bleek dat Erwin ook nog een
bloedvergiftiging had opgelopen. Na
terugkomst in Nederland direct naar
het ziekenhuis waar hij een operatie
onderging. Erwin: "Daardoor was ik
ongeveer vijf weken uit de roulatie.
Net op tijd weer fit voor het wereld-
kampioenschap enduro dat half sep-
tember in Polen werd gehouden. Daar
pakte ik met het landenteam een gou-
den medaille, een resultaat waar ik
dolgelukkig mee was", zo zegt hij. In-
tussen was de Vordenaar bezig met
een goed enduro-seizoen en behaalde
hij aansprekende resultaten. Overwin-
ningen en eigenlijk altijd topklasserin-
gen. Erwin bleef daardoor lange tijd
de leider in het tussenklassement met
Erik Davids als hete adem in zijn nek.

Toen, begin november, opnieuw pech.
Tijdens de enduro in Hellendoorn,
had Erwin in de eerste ronde vijf se
conden voorsprong op zijn naaste be

lager Erik Davids uit Holten (de latere
Nederlands kampioen). Toen schoot er
een boomwortel onder de motor van
Erwin, waardoor hij kwam te vallen,
met als gevolg breuken in zijn hand
en voor de tweede keer in het seizoen,
een operatie. Erwin: "Dat was enorm
balen. Ik kon gelijktijdig het kampi-
oenschap op mijn buik schrijven. Door
deze nieuwe blessure miste ik vier
"uitslagen", waaronder de KNMV kam-
pioensrit in Hengelo. Dus weer op-
nieuw revalideren", zo zegt hij.

GEBROKEN SCHIPPERSBOTJE
Deze blessure (het schippersbotje in
zijn rechterpols was gebroken) is uiter-
mate vervelend voor een motorcou-
reur. Gevolg: de hand moest tien we
ken in het gips. Middels krachttrainin-
gen en hardlopen hield de Vordenaar
zich in conditie. Erwin: "Ik was voor
de genezing van de blessure in behan-
deling bij sportarts Van Norel in Nij-
megen. Half januari heeft de dokter
het pinnetje uit de pols gehaald. Een
paar dagen later stond in Enter de eer-
ste enduro in 2005 op het programma.
Dokter van Norel zei dat ik mocht rij-
den, maar wel voorzichtig aan. Om
mij te temmen adviseerde hij: richt je
maar op de eerste tien, niets forceren.
Hoewel ik toch wel met de "handrem"
erop reed, behaalde ik de derde plaats.
Ik heb dokter Van Norel 's avonds ge
lijk gebeld. Hij moest wel lachen toen
ik hem vertelde dat ik derde was ge
worden.

flc ben blij dat ik na mijn operatie in
het ziekenhuis in Zutphen door deze
sportarts verder ben behandeld. Ze
noemen hem niet voor niets de "cross-
dokter", aldus Erwin die afgelopen
maandag voor het laatst bij Van Norel
op controle moest. En zo vervolgt Er-
win zijn relaas: "Ik blij f altijd optimis-
tisch. Tegenslagen zoals in het afgelo-
pen jaar, maken mij alleen maar ster-
ker. Ik put er de kracht uit om weer te
rug te komen. Ik word daarbij enorm
gesteund door Annemieke. Zij is en
blijft altijd enthousiast", aldus de Vor-
dense motorcoureur die er een gezon-
de levenswijze op na houdt, waardoor
hij toch weer relatiefsnel op zijn oude
niveau kan terugkeren.

35 NATIONALE EN
INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
Het jaar 2005 betekent voor Erwin
Plekkenpol, een druk bezette agenda.
In totaal zal hij, naast trainingen circa

J5 wedstrijden (enduro en cross) rij-
den! Dat betekent veel reizen. Neem
bijvoorbeeld de EK wedstrijd op 30
april in Polen, dicht tegen de Russi-
sche grens. Ongeveer 2000 kilometer
heen en 2000 weer terug. Erwin rijdt
daar met teamgenoot Mark Wassink
uit Lochem (Team "E.N.F - WPM- Ver-
steeg") samen in de auto naar toe. Er-
win: " Het reizen, verblijf, hotelkosten,
het racen zelf, kost heel veel geld. Ge
lukkig heb ik aan E.M.E (financieel ad-
viseur), WPM Motors, Tegelbedrijf Bul-
ten en Versteeg Constructie bedrijf
perfecte hoofdsponsors.

Daarnaast heb ik nog een aantal privé
sponsors die mij ondersteunen zoals
Enzerink sloopwerken, De Witte Smid,
Jansen & Gal, Wassink autobedrijf, in-
stallatiebedrijf Arendsen, Harmsen
Service en Takkenkamp voegwerken
Daarnaast kost het mij persoonlijk ook
de nodige centen. Enduro en crossen is
nu eenmaal een dure sport. Ik ben ook
hartstikke blij met de medewerking
en sponsoractiviteiten van Gerard See
sing, directeur van "Reiger Racing Su-
spension", waar ik als schokdemper
monteur werk. Gerard is zelf ook een
echte motorsportliefhebber". Wat be
treft de NK wedstrijden in Nederland
wordt Erwin Plekkenpol begeleid en
ondersteund door manager, coach en
toeverlaat (tevens hoofdsponsor) Mar-
cel Bulten. Tijdens de buitenlandse
wedstrijden wordt hij door Benno
Schuppers begeleid.

Erwin hoopt dus om in 2005 Neder-
lands enduro kampioen Klasse C te
worden. Daarvoor zal hij tien wed-
strijddagen vol aan de bak moeten met
als zijn grootste rivaal de zeer sterke
Erik Davids. Verder rijdt de Vordenaar
vier EK wedstrijden, waarvan de eerste
op 30 april en l mei in Polen op een
harde ondergrond met weinig stenen.
"Ik hoop bij de EK wedstrijden bij de
eerste tien te eindigen", zo zegt Erwin
die verder nog deelneemt aan de we
reldkampioenschappen enduro. In het
najaar wordt in Slowakije de motorzes-
daagse gereden. "De afgelopen jaren
heb ik deel uitgemaakt van het Junior
Trophy team. De hoop dit jaar bij de se
nioren uit te komen. Maar dat hangt
af, hoe ik dit seizoen presteer".

Behalve de endurowedstrijden (toch
wel de hoofdmoot) rijdt Erwin nog een
tiental crosswedstrijden waaronder al-
le NK's in de MX 3 klasse (vanaf 450 CC
tot 525 CC- 4 tact). Hij is zeer vereerd
met de uitnodiging van de KNMV om
Nederland te vertegenwoordigen tij-
dens de Grand Prix (WK) motocross in
Rhenen op 5 mei en Markelo 3 juli. De
vele wedstrijden; enduro nationaal, EK
en WK en motorcross nationaal, EK en
WK betekent voor Erwin en Annemie
ke dat alle vakantie en snipperdagen
opgaan in de motorsport. "Dat hebben
we er heel graag voor over", zo klinkt
het als uit één mond!

In onze Bloemenwinkel hebben wij plaats voor
een jonge en enthousiaste

leerling
bloemenverkoopster m/v

Flexibel inzetbaar, vakgerichte opleiding.
Goede contactuele eigenschappen, 20/25 uur per week.

Een uitdaging voor degene die met de overige collega's
onze formule succesvol wil uitdragen.

Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar:

Aalderink Supermarkt /
De Zwaan bloemen en planten
Dorpsstraat 14, 7221 BP Steenderen

Brfnninkmof

Jacht honden club "BanninkhoP

Wij trainen op onze hondenclub jachthonden
om mee op jacht te gaan of

jachtproeven/mapproeven mee af te leggen.
Op zat. 5 maart om 15.00 uur starten wij met

de cursus voor de pups o.l.v. een
gediplomeerd instructeur.

Adres Banninkstr. 28 te Hengelo (gld).
Voor meer info Wim Groot Nuelend,

tel 0575-553970 of 06-13583267

5 maart a.s.
informatiebijeenkomst

11 -i l i
Ik lijn niet IK SPORT.... l & 'Weet hoe je eet' <

Nu mot gratis po/ar hartslagmeter t. w. v. €44.95 \

Laat u informeren over deze persoonsgerichte afslankcursus
Kom vrijblijvend naar onze informatiebijeenkomst op zaterdag 5 maart

Om 10.30 uur bij Indoor Sport Vorden

Tel: 0575.553433 Overweg 16 - 7251 JS Vorden

Bleekstraat 2
HENGELO
bezorK/besteilijn

l Zutphenseweg 1 .|p>-
VORDEN g * / jJEïï

bpïéis >gf4nw<
Ba Pizza Valentijn L
^ Tomatensaus, kaas,

Spaanse salami, uien,
y paprika en verse tomaten Pizza Costa

€ O/00 ^^Tomatensaus, kaas,
*\ XK /**^\ ^^ ananas, en champignons <*Q

€6,00
-- Tonijnsalade

Salade met tonijn
en dressing

•7 €2180 €2,00 ~*Mix di Roberto meniT~
Shoarmavlees, kip, ham,

kaas, aardappeltjes of frites,
salade en saus naar kru/r

€8,00
,._—s Menu Döner-speciaal/ —
-^ Döner kebap met uien, ^

> champignons, paprika, aard- <-'
appeltjes of frites,

? salade en saus naar keuze \

~Z_€7^0 €8,0(

DEZE A A N B I E D I N G E N GELDEN
DE HELE MAAND FEBRUARI .

7 dagen in de week ook voor bezorging.
Lel op dat u het juiste filiaal bell voor uw bestelling.



Weevers lanceert:
Drukwerkservice
online

Motorraces Hengelo op televisie

Drukkerij Weevers of één van zijn nevenvestigingen biedt zijn klanten
vanaf nu de mogelijkheid hun huisstijldrukwerk met behulp van de
eigen PC te bestellen. Hierbij is het mogelijk om in het drukwerk zelf
gegevens te wijzigen of aan te passen.

Als men het heeft over opdrachten
voor huisstijldrukwerk voor een be-
drijf betreft het meestal herhalingsop-
drachten of opdrachten met weinig
veranderingen. Denk aan visitekaart-
jes, briefpapier en enveloppen. Bij klei-
nere bedrijven of organisaties is dit
goed te overzien en hierbij voldoet de
bestaande manier van bestellen nog
steeds uitstekend.

Problemen kunnen er ontstaan als een
bedrijf meerdere vestigingen heeft
en/of een ruime personeelsbezetting.
Hoe houdt u dan het overzicht.

Hiervoor heeft Weevers Net* een appli-
catie ontwikkeld waarbij de voor het
huisstijldrukwerk verantwoordelijke
medewerkers) de verschillende onder-
delen op hun eigen PC kunnen selecte-
ren en bestellen. Het mooie van dit
systeem is dat er ook wijzigingen kun-
nen worden doorgevoerd alvorens een
bestelling wordt geplaatst.

Zo kan men zelfstandig gegevens van
vestigingen, personen en functies wij-
zigen of nieuwe gegevens invoeren.
Men ziet direct op zijn eigen beeld-
scherm hoe het eindproduct er uit ziet.

Een groot voordeel is dat men niet
meer hoeft te zoeken naar de gegevens
als een medewerker bv. visitekaartjes
wil bestellen.

Alles staat al in het systeem. Verhui-
zingen of wijzigingen in de NAW gege-
vens kunnen in één simpele wijziging
voor alle betrokkenen worden door-
gevoerd.

Advies en informatie over drukwerk-
service online kan men verkrijgen
door een e-mail te sturen naar: ver-
koop@weevers.nl of bellen met Druk-
kerij Weevers, Jan Bijvank (0575) 55 10
10.

* WeeversNet is een onder de Weevers vlag
opererend automatiseringsbedrijf dat zich
bezig houdt met systeembeheer, webdesign
en softwareontwikkeling.

Advertorial

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Voor het verzorgen van uw BELAS-
HNGAANGIFrE 2004 kunt u bij ons
terecht op één van de volgende avon-
den: woensdag 2, 9, 16 en 23 maart
a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

Informatie met
betrekking tot de
Inkomstenbelasting
aangifte 2004
ZIEKTEKOSTEN OF ANDERE
BUITENGEWONE UITGAVEN
Als u in 2004 uitgaven had voor ziek-
te, invaliditeit, bevalling, adoptie, ou-
derdom of overlijden, kan het zijn dat
u recht heeft op aftrek van ziektekos-
ten of andere buitengewone uitga-
ven. Van het totaal van uw uitgaven
mag u alleen het deel aftrekken dat
uitkomt boven een bepaald bedrag,
zijnde de drempel.

Uitgaven die in aanmerking komen
voor een vergoeding, mag u niet mee-
tellen. Bijvoorbeeld als u recht heeft op
een vergoeding op grond van een (aan-
vullende) ziektekostenverzekering of
als u bijzondere bijstand ontving.

De buitengewone uitgaven zijn dit
jaar als volgt onder te verdelen:
• Algemene uitgaven
• Specifieke uitgaven
• Overige uitgaven

Onder de algemene uitgaven vallen
ondermeer de volgende posten:
• premie voor het ziekenfonds of een

ziektekostenverzekering;

* aanvullende verzekering en nomi-
nale premie

* de vaste aftrek voor 65-plussers;
* de eventuele arbeidsongeschikt-

heidsaftrek.

Wat betreft de specifieke uitgaven.
hierbij valt te denken aan:
* eigen bijdrage medicijnen;
* huisapotheek;
* verzorging of verpleging (o.a. de zo-

genaamde AWBZ-kosten);
* hulpmiddelen (bril, gehoorappa-

raat e.d.);
* aanpassingen woning en andere

aanpassingen;
* uitgaven voor vervoer van een zieke

of invalide;
* dieet op doktersadvies;
* uitgaven voor extra gezinshulp;
* extra uitgaven voor kleding en bed-

dengoed (bij langdurige ziekte en/
of invaliditeit).

Het deel van de specifieke uitgaven
kan met ingang van 2004 worden ver-
hoogd met 65%. Dit geldt alleen voor
belastingplichtigen met een laag ge-
zamenlijk inkomen (< € 29.543,00).

Onder overige uitgaven behoren uit-
gaven voor:
* contributie kruiswerk;
* medische hulp (niet vergoede kos-

ten van huisarts, tandarts, fysiothe-
rapie etc);

* reiskosten voor ziekenbezoek van
een naaste;

* bevalling en kraamhulp;
* begrafenis of crematie;
* adoptie;
* premie van een begrafenis- of

crematieverzekering.

Verder is er nog de aftrek voor de
zogenaamde chronische ziekte.
Voor uitgaven wegens chronische
ziekte mag u een vaste aftrek meetel-
len van € 776,00 als u:
- op 31 december 2003 jonger dan 65

jaar was;
- geen recht heeft op de vaste aftrek

voor arbeidsongeschiktheid; en
- in 2004 meer dan € 307,00 uitgaf

aan zogenoemde specifieke uitga-
ven.

Als u het hele jaar een fiscale partner
had die ook aan deze voorwaarde vol-
deed, kunt u voor die fiscale partner
ook € 776,00 bijtellen.

Ook geldt de vaste aftrek voor ieder
kind jonger dan 27 jaar waarvoor:
- u in 2004 meer dan € 307,00 aan

specifieke uitgaven deed;
- dat door u of uw fiscale partner

voor minimaal € 386,00 per kwar-
taal werd onderhouden.

De regeling voor chronische ziekte is
per l januari 2004 ingrijpend veran-
derd en voor betrokkenen (nog) veel
kansrijker geworden.

Mocht het bovenstaande voor u aan-
leiding geven om één of meerdere
items nader uit te diepen, neemt u
dan gerust contact op met één van de
20 medewerkers van ons kantoor.

Ruurloseweg 21,7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485
Telefex (0575) 551689
E-mail:
info@bloemendaalwiegerinck.nl

RTL5 heeft besloten om alle ONK
wedstrijden 30 minuten lang uit te
zenden. Dat houdt in dat de races
die op 22 mei in Hengelo Gld. wor-
den verreden weer op de televisie te
zien zullen zijn. De motorsport in
Nederland zal hiermee een positie-
ve impuls krijgen, want meer aan-
dacht in de media betekent ook
meer interesse van sponsoren en
andere geïnteresseerden.

De afgelopen jaren liep de belangstel-
ling voor de Open Nederlandse Kampi-
oenschappen (ONK) wegrace op een
aantal circuits terug. Dat had verschil-
lende oorzaken. Maar de belangrijkste
oorzaak was de veiligheid. De KNMV
heeft op aanraden van de coureurs be-
sloten, dat de Supersport 600 en de Su-
perstock geen ONK wedstrijden meer
rijden op de circuits van Eemshaven,
Tolbert en Raalte.

Er is een beleidsplan opgesteld om de
motorsport in Nederland nog professi-
oneler op te zetten. Enkele onderdelen
uit dat beleidsplan zijn ondermeer:

RTL5 gaat een motorprogramma ma-
ken waarbij wordt gestreefd naar de
zelfde opzet als bij de formule 1. Dus
eerst een halfuur Nederlandse motor-
sport, daarna internationale motor-
sport en dan voornamelijk het WK Su-
perbikes. Ook is een voorbeschouwing
op het eerst volgende evenement. De
uitzendingen zijn op zondagmiddag
van 16.30 tot 18.00 uur.

Elk circuit moet een uniforme aankle-
ding hebben. De circuits zullen een-
zelfde opbouw hebben qua boarding,
spandoeken, vlaggen en ander recla-
memateriaal. Het Hamove bestuur
wilde de garantie hebben van de
KNMV dat hun eigen sponsors niet op

de tweede plaats komen. Die garantie
heeft Hamove gekregen! Dus ook de ei-
gen sponsors van de Hamove mogen
reclamemateriaal ophangen op plaat-
sen waar veel publiek staat en die inte-
ressant zijn voor de media.

Aan het begin van het rennerskwar-
tier zal er een soort van welcomecen-
tre zijn. De coureurs / teams moeten
zich daar melden en worden door de
organisatie naar hun plek gebracht.
De paddock krijgt een vaste indeling.
De Hamove maakt de paddock inde
ling. Bij het welcomecentre en in het
programmaboekje komt een platte
grond van het rennerskwartier, waar-
door het voor publiek/sponsoren mak-
kelijker is om een bepaalde coureur te
vinden.

Een van de klachten van de coureurs
was het beperkte aantal rij minuten.
Hamove streeft naar 90 minuten trai-
ning per klasse op zaterdag en op zon-
dag een warm-up voorafgaand aan de
wedstrijd. In Hengelo Gld rijden de ë3
landen cupi en de supersport 600 twee
manches en de overige klassen (125 cc,
250 cc, Superstock, zijspannen) een
manche.

Ook is het idee van de Hamove overge
nomen om naast motorsport aan-
dacht te besteden aan andere zaken,
zoals een spectaculaire pauze act. Vo-
rig jaar bijvoorbeeld, was Francois Du-
val in de WRC fabrieks Ford in Henge
lo Gld. aanwezig. Ook dit jaar zal er
weer iets spectaculaire georganiseerd
worden.

Meer informatie staat op www.hamo-
ve.nl. Iedereen die meer informatie
wil hebben over sponsoring van de
races kan contact opnemen met Jur-
gen Memelink. Telefoon: 06-11123607.

Een tien met de griffel
voor het Franciscus kwartet

Zondagmiddag 13 februari jl. speelde het Franciscus kwartet in de
Orangerie in Ruurlo voor een volle zaal en bezorgde de aanwezigen een
heerlijke muzikale middag. De leider van het kwartet, Sebastiaan van
Eek, stelde aan het begin van het concert dat er niet teveel geloof ge-
hecht moet worden aan de prachtige en uitgebreide c.v.'s die de meeste
musici laten zien.

Zeer bescheiden nodigde hij het pu-
bliek uit om zelf te oordelen over hun
spel en de meter maar op nul te zet-
ten. Elk programma onderdeel maak-
te hij interessanter door iets bijzon-
ders te vertellen.

Het werk Les Vendredis van een tiental
Russische componisten, van wie de
meeste in de vergetelheid zijn verdwe
nen, bleek een juweeltje te zijn. De
stukken sloten zo prachtig op elkaar
aan dat het bijna het werk leek van
een en dezelfde componist. Het werk
van Mozart, dat op het programma
stond componeerde hij in een tijd dat
het niet goed met hem ging.

hi het stuk was goed te horen hoe de
gemoedstoestand van Mozart was en
dat het hem moeite kostte om licht-
voetig te zijn, maar het Franciscus
kwartet speelde het op zo'n manier

dat het publiek er wel enorm plezier
aan beleefde. Over Sjostakovitsj vertel-
de Van Eek dat hij zijn hele leven on-
der druk gestaan had van het politieke
systeem van die tijd. Vandaar het de
primerende in veel van zijn stukken,
soms vol sarcasme. Twee kleine stuk-
jes van zijn hand werden gespeeld.

Het eerste stemde inderdaad diep
droevig en raakte menige luisteraar
tot diep in de ziel.

Het laatste stukje van de middag was
een vrolijke polka. Nadat het kwartet
nog een wals van Dvorak had gespeeld
werd het bedankt met de woorden dat
de waarderingsmeter bij het publiek
op een heel hoog cijfer stond. Beschei-
denheid siert de mens, maar het c.v
van alle leden van dit kwartet had
niets teveel gezegd. Klasse! De organi-
satie was in handen van de KKR.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
[Directie en afdelingen Bouwen en
milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200. 7255 ZJ Hengelo Gld.

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken.
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30-12.30 uur

B en w info

Burgemeester Henk v. d. Wende
Openbare orde en veiligheid,
Handhaving, Algemeen Juridische en
Bestuurszaken en Dualisering

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen en
Personeel en organisatie

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken. Communicatie en
Informatisering en automatisering

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen. Verkeer en
vervoeren Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente.
tel.(0575)750250.

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (0575)750250
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Evenwichtig en vitaal
Iedere gemeenteraad maakt plannen voor de 'komende regeerperiode'. Uw raad doet dit onder de naam 'Een solide
fundament voor Bronckhorst', met als ondertitel: 'Ontwikkeling van een visie voor een evenwichtig en vitaal
Bronckhorst'.Op 3 januari 2005 vormde de gemeenteraad in haar eerste vergadering formeel het college van
burgemeester en wethouders dat de komende periode samen met de raad concreet richting moet gaan geven aan
de ontwikkeling van de gemeente. De collegepartijen realiseren zich dat, gelet op de financiële situatie, de komen-
de periode lastige beslissingen moeten worden genomen.

installatie raad. 3 januari

Vertrouwen, consensus en slagvaar-
digheid zijn de kernwoorden die uit-
drukking geven aan de manier waar-
op moet worden samengewerkt.
Bij het samenstellen van de raads-
visie is o.a. gekeken naar de gehou-
den coalitiebesprekingen, de verkie-
zingsprogramma's van de politieke
partijen (óók van diegenen die niet in
de raad zitten: om het bevolkings-
breed te houden), de werkbegroting
2005 en de in 2003 door bureau Has-
koning opgestelde Profielschets
Bronckhorst.

In zijn algemeenheid is het doel
'een krachtige en zelfbewuste ge-
meente te vormen met behoud van
de voordelen van de kleinschalige
oude gemeenten.' De gemeente wil
zich in zijn bestuur en handelen laten
leiden door de uitgangspunten:
betrouwbaar, betrokken en slag-
vaardig.

Citaten uit de Bronckhorstvisie
We bekeken met het oog van de
belangstellende inwoner het raads-
programma en noteerden de volgen-
de steekproef van uitspraken.
• De gemeente stelt zich op het ge-

bied van regelgeving terughoudend
op en beperkt zich tot het noodza-
kelijke. Regels moeten een duidelijk
doel dienen en maatschappelijk ef-
fect beogen (gedragsbeïnvloeding).
Daarnaast moeten regels realis-
tisch zijn en moet controle op nale-
ving eenvoudig mogelijk zijn.

• Een betrouwbare overheid gaat na
of de regels die met elkaar zijn af-
gesproken ook daadwerkelijk wor-
den nageleefd.

• De benoeming van een coördine-
rend portefeuillehouder platte-
landsvernieuwing (André Baars,
red.) ondersteunt de zienswijze van
de raad dat coördinatie en visieont-
wikkeling voor dit beleidsterrein
van groot belang is.

•Nieuwe intitiatieven moeten op
basis van een integrale visie op
plattelandsvernieuwing worden ge-
toetst, waarbij een gebiedsgerichte
benadering van het platteland het
uitgangspunt vormt. De gemeente
dient nieuwe economische activitei-
ten ruimhartig te ondersteunen.

• Op het gebied van ruimtelijke orde-
ning wil de raad onder andere "een
op te stellen ruimtelijke structuur-
visie met aandacht voor adequate
ruimte en voorzieningen op het
gebied van wonen, werken en
recreëren, afgestemd op de lokale
behoefte en passend binnen het
landschap."

• Over woningbouw: "derhalve het
uitgangspunt om in de verschillen-
de kernen in de gemeente te bou-
wen voor starters, jongeren en ou-
deren die in de kern willen blijven
wonen".

• Een gericht en samenhangend ker-
nenbeleid is een belangrijke voor-
waarde om de leefbaarheid in de
kernen van de gemeente Bronck-
horst in stand te houden en te ver-
sterken.

•En dit geldt ook voor het te ontwik-
kelen subsidiebeleid, waarover u in
de media kon vernemen, dat dit per
1 juni 2006 z'n beslag moet krijgen.

•Meer dan in het verleden wordt aan-
dacht gevraagd voor het beleidster-
rein educatie, vooral ingegeven
door de veranderende rolvan de
gemeente op dat terrein.

• In dit kader kan het concept van de
Brede School een uitgangspunt zijn
voor de ontwikkeling van de
Bronckhorster onderwijssituatie.
Daarbij moet voldoende aandacht
zijn voor de verschillende partners
zoals:
- ouders
- wijk/buurtbewoners
- peuterspeelzalen
- overige organisaties op het gebied

van opvoeding en educatie.

• Voor de bevordering van de partici-
patie van jongeren dient gebruik
gemaakt te worden van overleg-
vormen, die aansluiten bij de
belevingswereld van deze doel-
groep.

• Het ouderenbeleid van de voor-
malige gemeenten die Bronckhorst
zijn gaan vormen, moet op elkaar
worden afgestemd. De samenwer-
king/samenvoeging van de SWO's
en andere welzijnsorganisaties kan
een belangrijke bijdrage leveren
aan beleidsontwikkeling op dit
beleidsterrein.

• Diverse verkeerstechnische
onderwerpen zijn in de gemeente
Bronckhorst momenteel actueel
en vragen aandacht. De belangrijk-
ste knelpunten zijn provinciale
wegennet, N314 in Hummelo en de
verbinding met de A-18, worden in
overleg met de Provincie en de
gemeente Doetinchem zo snel
mogelijk verbeterd.

• De raad van de gemeente
Bronckhorst kiest ervoor om te
komen tot een geïntegreerd milieu-
beleidsplan waarin de diverse deel-
gebieden worden ondergebracht.

••Ten aanzien van het landschap dient
behoud van natuur en landschappe-
lijk karakter te worden meegeno-
men met alle andere functies in het
buitengebied. Hierbij moet echter
worden voorkomen dat het buiten-
gebied 'op slot' gaat.

•Over toerisme staat er: "Hierbij
dient een relatie te worden gelegd
met initiatieven die in het kader van
de plattelandsonwikkeling worden
ingediend. De gemeente dient in het
te ontwikkelen beleid de uitbreiding
van de verblijfsaccommodaties te
bevorderen."

• Over werkgelegenheid: "De aan te
trekken bedrijvigheid moet een toe-
gevoegde waarde hebben om de
werkgelegenheid ten minste op peil
te houden." ^

Uw oude wit- en bruin-

goed levert u toch ook

gescheiden in?

Wellicht spreekt het voor zich dat u
groot wit- en bruingoed, zoals koel-
kasten, vrieskisten, wasmachines en
tv's gescheiden inlevert als u nieuwe
apparatuur koopt. Ook klein wit- en
bruingoed, bijvoorbeeld een elektri-
sche tandenborstel, broodrooster,
haardroger, magnetron, koffiezetap-
paraat, scheerapparaat, stofzuiger,
tosti-ijzer of waterkoker hoort apart
aangeboden te worden en niet in de
grijze container!
U kunt op verschillende manieren van
uw oude wit- en bruingoed af:
• Oud voor nieuw: u kunt een oud ap-

paraat inleveren bij uw winkelier, op
het moment dat u een nieuwe koopt.
Dit moet hetzelfde apparaat zijn,
maar mag wel van een ander merk
zijn. De leverancier is verplicht uw
apparaat in te nemen en mag hier-
voor geen extra kosten berekenen.

•Alle wit- en bruingoed (groot en
klein) kunt u op laten halen door het
kringloopbedrijf bij u in de buurt (zie
uwAfvalkalender).

•Wit- en bruingoed kunt u ook weg-
brengen naar het afvalbrengpunt in
Vorden. Steenderen en Doetinchem.
Voor inwoners van de voormalige
gemeenten Hengelo, Steenderen en
Vorden is het afvalbrengpunt aan
het Hoge 65 in Vorden iedere tweede
zaterdag van de maand geopend en
het afvalbrengpunt in Steenderen
aan de Dr. A. Arienstraat 33b iedere
vierde zaterdag. De openingstijden
zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Inwo-
ners van de voormalige gemeenten
Zelhem en Hummelo en Keppel
kunnen iedere tweede en vierde za-
terdag bij het brengpunt van Dussel-
dorp, Logistiekweg 14 in Doetin-
chem van 09.00 uur tot 12.00 uur te-
recht. Afvalsoorten die u op deze
momenten gratis mag brengen zijn:
wit- en bruingoed, metaal, hout,
schoon puin, niet schoon puin, tuin-
hout, klein chemisch afval, tuinafval
(géén grond), vlakglas en tapijt. Voor
het aanbieden van bovenstaand af-
val bij de brengpunten gelden regels
(zie uw Afvalkalender).

Verwijderingsbijdrage
Het inruilen of inleveren van uw oude
apparaten is gratis. Maar u betaalt
wel een bedrag bij aanschaf van een
groot aantal nieuwe elektrische of
elektronische apparaten. Deze zoge-
naamde verwijderingsbijdrage ver-
schilt per type apparaat en u betaalt
de bijdrage ook als u geen oud appa-
raat inlevert. Van het geld worden de
recycling en verantwoorde vernieti-
ging van alle afgedankte apparaten
bekostigd.

Zo draagt u bij aan een goed milieu.

•M



• Voor alle terreinen op het gebied
van werk, inkomen en zorg geldt dat
de lokale regelingen, voorzienin-
gen, werkwijzen en samenwer-
kingsverbanden binnen Bronck-
horst op elkaar afgestemd moeten
worden.

• De gemeente geeft vanuit zijn re-
gierol actief vorm aan het beleid op
het gebied van zorg en welzijn en
stimuleert het oprichten van een
voor zijn taak berekende sport- en
welzijnskoepel en van centrale
zorgloketten die aansluiten bij de
schaal van de gemeente en boven-
dien herkenbaar en toegankelijk
zijn voorburgers.

• De uitvoering van wetten, besluiten
en richtlijnen op gebied van veilig-
heid komt op dit beleidsterrein tot
uiting in o.a.

- repressief optreden van vrijwilli-
gers binnen het brandweerkorps;

- de voorbereiding op rampenbestrij-
ding;

- waarborging van de handhaving van
de openbare orde;

- vergunningverlening o.g.v. van
plaatselijke verordeningen en
handhaving.

- Financieel geeft de raad het college
een stevige bezuinigingsopdracht.
Hierover zult u de komende tijd
meer kunnen lezen op deze pagina.

De gemeenteraad moet deze visie
vaststellen in zijn vergadering 24 fe-
bruari.
U bent daarbij vanaf 20 uur van harte
welkom IFotobijschrift: Déze raad
werd geïnstalleerd op 3 januari j.l.

Website
Surf eens over
www.bronckhorst.nl om meer
te weten te komen over de
gemeente.

Bijvoorbeeld over de kap- of
milieuvergunning, verenigingen
en instanties in Bronckhorst of
over welke zaken burgemeester
en wethouders tijdens de laatste
b en w-vergadering beslissingen
hebben genomen.

Burgemeestersbezoek

In de vijf gemeenten bezochten de
burgemeesters inwoners die iets
bijzonders te vieren hadden. Ook in
de gemeente Bronckhorst doet de
burgemeester dat. Echtparen die
hun 60-, 65- en 70 jarig huwelijksju-
bileum vieren, wil de burgemeester
graag persoonlijk feliciteren en een
geschenk overhandigen. Datzelfde
geldt voor inwoners die de unieke
leeftijd van 100 jaar bereiken. Bur-
gemeester en/of wethouders willen
ook, net zoals in de voormalige ge-

WOZ-waarde bij aangifte inkomstenbelasting 2004
De Rijksbelastingdienst verstuurt
weer miljoenen blauwe enveloppen
met de uitnodiging om aangifte te
doen voor de inkomstenbelasting
voor het jaar 2004. Bent u eigenaar
van een woning (hiermee bedoelen
we de woning waarin u woont), dan
hebt u bij de aangifte voor de inkom-
stenbelasting de WOZ-waarde nodig
die door de gemeente is vastgesteld.
Deze WOZ-waarde is de getaxeerde
waarde voor de Wet waardering on-
roerende zaken (Wet WOZ).

Bij de aangifte inkomstenbelasting
voor het jaar 2004 is het belangrijk
dat u, indien u woningeigenaar bent,
bij de opgave voor het eigenwoning-
forfait de oude WOZ-waarde op-
geeft, dit is de WOZ-waarde die u be-
gin 2001 van één van de vijf voorma-
lige gemeenten Hengelo, Hummelo
& Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem hebt ontvangen. Deze WOZ-
waarde staat ook als grondslag voor
de onroerende-zaakbelastingen af-
gedrukt op de aanslagen gemeente-
lijke belastingen voor de jaren 2001,

2002, 2003 en 2004.

Bent u in het bezit van een zoge-
noemde tweede woning (bijv. een re-
creatiewoning) dan dient u dit op te
geven in box 3. Over deze tweede
woning wordt dan de vermogens-
rendementsheffing berekend.

Op dit moment zijn alle onroerende
zaken in de gemeente Bronckhorst
opnieuw getaxeerd, de vastgestelde
WOZ-waarde wordt afgedrukt op de
aanslag gemeentelijke belastingen

meenten gebeurde, verenigingen en
instellingen die een 50-, 75- of 100
jarig jubileum vieren, bezoeken en
een attentie overhandigen. Echtpa-
ren die hun 50-jarig huwelijk vieren,
kregen voor de herindeling vaak ook
een bezoek van de burgemeester.
Dit kan helaas niet meer in Bronck-
horst, omdat dit aantal huwelijksju-
bilea steeds meer toeneemt. De ge-
meente laat zo'n jubileum echter
niet ongemerkt voorbij gaan.

voor het jaar 2005. U ontvangt dus
geen aparte WOZ-beschikking meer.
Het is de bedoeling de gecombineer-
de aanslagen gemeentelijke belas-
tingen 2005/WOZ-beschikkingen
met dagtekening 30 april 2005 te
verzenden.

Vragen?
Heeft u vragen over de aangifte
inkomstenbelasting 2004 of de Wet
waardering onroerende zaken/de
WOZ-waarde, dan kunt u bellen met
de Belastingdienst/particulieren,

Vergadering
Streekcommissie
De Graafschap 28
februari
Streekcommissie De Graafschap
vergadert op 28 februari a.s. om
15.30 uur in het gemeentekantoor
Bronckhorst, Banninkstraat 24a in
Hengelo Gld. De vergadering is
openbaar. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen.

• Projecten 2e tranche 2005 jaarpro-
gramma Streekcommissie

• Uitvoering gebiedsgericht beleid
• Reconstructie stroomgebied Dort-

herbeek
• Advies Intensieve Veehouderij ver-

plaatsing

Het jaarprogramma ligt tijdens kan-
tooruren ter inzage bij het secretari-
aat van de Streekcommissie. Deze is
gevestigd in het kantoor van het
Plattelandshuis, Hummeloseweg 85
in Zelhem. tel (0314)625000.
Streekcommissie De Graafschap
adviseert mede Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Gelderland over
de besteding van provinciale en Eu-
ropese gelden ten behoeve van de
streek De Graafschap. Zij doet dit ie-
derjaar in de vorm van een jaarpro-
gramma.

tel. (0800) 05 43. Wilt u specifieke
informatie over uw eigen situatie,
dan kunt u terecht bij het belasting-
kantoor waar u onder valt. Het adres
van uw kantoor vindt u op de voor-
kant van uw aangiftebiljet. U kunt
natuurlijk ook bellen met de mede-
werkers WOZ van de afdeling Finan-
ciën en belastingen van de
gemeente, tel. (0575) 75 02 50
(e-mail: belastingenfdbronckhorst.nl)

Openbare bekendmakingen

Aanvragen
Lichte bouwvergunningen
• Olburgen, Zandweide 8, voor het gedeeltelijk vergroten (aan de achterzijde) van een dubbel
woonhuis

• Zelhem, Ruurloseweg 29, voor het bouwen van een schuur
• Bronkhorst, Bovenstraat 3, voor het gedeeltelijk verbouwen en aanpassen van de woning
• Drempt, Hoefkensestraat 20, voor het gedeeltelijk uitbreiden van een kapschuur
• Zelhem, Koeriershoek 11, voor het vergroten van een garage
•Vorden, de Bongerd 30, voor het gedeeltelijk vergroten van een woning
• Halle, Jolinkdijk 4, voor het gedeeltelijk veranderen van een schuur

Reguliere bouwvergunningen
• Wichmond, Lankhorsterstraat 6, voor het verbouwen van het achterhuis
•Zelhem, Halseweg 30, voor het vervangen van een woning

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
•Toldijk, Russerweg 23, voor het tijdelijk plaatsen van een noodlokaal

Sloopvergunningen
• • Vierakker, Kapelweg 10a, voor het slopen van een schuur

Aanvragen monumentenvergunningen
• Hengelo, voor de restauratie van de R.K. kerk H. Willibrordus aan Spalstraat 36,

(Rijksmonument).
• Hummelo, voor de verbouw van het pand Broekstraat 47 (Gemeentelijk monument)

Vanaf 24 februari 2005 liggen de bouwplannen hiervoor voor een ieder gedurende 2 weken ter
inzage bij de balie van de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde
termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van
Bronckhorst.

Aanvragen evenementenvergunningen
• Hengelo (Gld), 13 maart 2005, Voorjaarsmarkt in het centrum van Hengelo Hengelose

Ondernemersvereniging
•Vorden, 19 maart 2005, muziekavond bij Café Uenk.
• Hummelo, van 26 maart t/m 16 mei 2005, Kunstwandelroute en kunstmarkt (op 24 april),

Stichting Kunstenaarsnetwerk Het Web
•Zelhem, 20 maart 2005, Motor trial ZAMC, terrein ZAMC
• Hengelo Gld, 27 maart 2005, Paasvuur aan de Slotsteeg 11, buurtvereniging De Noabers
• Vorden, 27 maart 2005, paasvuur in de Kranenburg, Stichting CCK
•Zelhem, 27 maart 2005, paasvuur in de Velswijk op de hoek van de Kruysbergseweg en de

Scholtinkweg, stichting paasvuur Velswijk

• Hummelo en Keppel, 27 maart 2005, Paasvuur aan de Groeneweg Hummelo, Ponyclub
Hessenruiters

• Zelhem, 27 maart 2005, Paasvuur aan de Bielemansdijk 17, Buurtvereniging Bielemansdijk
• Steenderen, 27 maart 2005, Paasvuur aan de Bonte Koeweg. Stichting Open Jeugd en

Jongerenwerk Baak
• Vorden, 1 april 2005, Herdenkingsconcert 60 jaar bevrijding Vorden in Sporthal 't Jebbink.
Stuurgroep 60 jaar bevrijding Vorden

• Hengelo Gld, 2 april 2005, Voorjaarsuitvoering Chr. Muziekvereniging Crescendo in Sporthal de
Kamp, Chr. Muziekvereniging Crescendo

• Zelhem, 8,9 en 10 april 2005, Districts Scouts wedstrijden bij kampeerboerderij Brunsveld
Slangenburg, Scouting district Oude Ijssel

•Vorden, 16 en 17 april 2005, Concours Hippique, terrein rondom kasteel Vorden, Landelijke
Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap

• Steenderen, 17 april 2005, rommelmarkt rond de RK Kerk Baak, onderhoudscommissie Rooms
Katholieke Kerk

• Zelhem, Hengelo en Vorden, 23 april 2005, Batavierenrace, diverse wegen in Zelhem en
Hengelo en Vorden, Organisatiecommissie Batavierenrace

• Hummelo en Keppel, 30 april 2005, Koninginnedag met o.a. zeepkistenrace in Voor-Drempt,
Oranje Comité Drempt

• Hengelo Gld, 30 april 2005, Koninginnedag Keyenborg op het terrein achter de gymzaal,
Oranjecommissie Keyenborg

• Vorden, 30 april 2005. Koninginnedag Vorden op diverse terreinen in Vorden, Oranjevereniging
Vorden

• Steenderen, 30 april 2005, Koninginnedag op het Burg. Buddinghplein, Stichting Oranje Comité
Steenderen

• Zelhem, 29 april en 30 april Koninginnedag Zelhem, op het stationsplein, Stichting Zelhem en
Oranje

• Vorden, 5 mei 2005, Viering 60 jaar bevrijding Vorden, centrum dorp Vorden , Stuurgroep 60
jaar bevrijding Vorden

• Vorden, 5 mei 2005, DJ Festival, marktplein/dorpsstraat nabij "De Herberg, Club 555
• Hummelo en Keppel, 5 mei 2005, Kunst-, Antiek- en Rommelmarkt Hummelo- en Keppel,
Voeltbalvereniging HC '03

• Zelhem, 7 mei 2005, Bakfietsenrace op het stationsplein, Stichting Zelhem en Oranje
• Hengelo Gld, 21 en 22 mei 2005, Wegraces op de Varsselring, Hamove
• Vorden, 21 mei 2005, Skeelerwedstrijd op het Industrieterrein "Werkveld" Vorden,

Skeelercomité Vorden
• Hengelo Gld, 22 mei 2005, Familiereünie, Wichmondseweg 53, B. te Slaa
• Vorden, 31 mei t/m 03 juni 2005. Fim Motocamp 2005, Kasteelweide nabij kasteel Vorden, VAMC

"De Graafschaprijders"
• Steenderen, 3, 4, 10 en 11 juni 2005, Openluchtspel, Huize Baak, Stichting Openluchtspel Baak
• Vorden, 3 juni 2005, Bruiloft, Ambachtsweg 8, S. Jansen en M. Wolbrink
•Hengelo Gld. 4juni 2005, Rommelmarkt, parkeerterrein rondom sporthal 'De Kamp', Chr.

Muziekvereniging Crescendo
• Hengelo Gld, 5 juni 2005, Concours Hippique, Hietmaat, De Bosruiters



Openbare bekendmakingen - vervolg

•Hengelo Gld, 12 juni 2005, Triathlon, diverse locaties in Hengelo, Stichting Triathlon Hengelo
(Gld)

• Hengelo (Gld). 18 juni 2005, Rommelmarkt Varsselseschool, CBS Varssel
• Hummelo en Keppel, 25juni 2005, Jubileumfeest, Speeltuin de Braamberg,

Speeltuinvereniging De Braamberg
•Zelhem, 29 juni t/m 02 juli 2005, Volksfeest Halle, diverse locaties in Halle, Stichting Schooien

Volksfeest Halle
• Zelhem, 01 juli 2005, Openluchtconcert, Markt Zelhem, Chr. Harmonie Prinses Juliana
• Hengelo (Gld), 02 juli 2005, buurtfeest, parkeerplaatsen nabij de kruising Dreef/Torenzicht,

B. Huitink
• Hengelo (Gld), 03 juli 2005, Rommelmarkt, Booltinkplein en gedeelte pastoor Thuisstraat

Keyenborg, muziekvereniging St. Jan Keyenborg
• Hengelo (Gld), 13,15,16,17juli 2005, Hengelose kermis, centrum Hengelo (Gld), Schutterij

Eendracht Maakt Macht
• Hengelo (Gld), 15 juli 2005, Openlucht muziekfestijn, Achter café Langeler, Partycentrum

Langeler
•Zelhem, 15, 16, 17,18 juli 2005, Zwarte Cross, Kappenbulten Halle, Feestfabriek AKG BV
• Hengelo (Gld), 20 en 21 augustus 2005, Night of the Klomps 2005, Ijsboerderij 't Riefel, Stichting

Concordia Evenementen
• Vorden, 20 en 21 augustus 2005, Internationaal Jeugd Voetbaltoernooi, Sportpark Vorden,

Toernooicommissie Wim Kuijpertoernooi Voetbalvereniging Vorden
•Vorden, 20 t/m 27 augustus 2005, feestweek Wichmond, spel en evenementenbrink Lindeselaak

te Wichmond, Stichting Oranje Comité Wichmond
•Vorden, 26 augustus 2005, bruiloft T. Kamphuis, Pastorieweg 2a, T. Kamphuis
• Hengelo (Gld), 02 t/m 04 september 2005, H0kersweekend, Camping "Kom es an",

Handwijzersdijk 4, Anhangerschap Normaal
• Hengelo (Gld),10 september 2005, WK wielrennen Rotary 2005, Varsselring, Hengelo Gld

Commitee Cycling to Serve WK 2005 Barchem
•Vorden, 12 november 2005, 75 jarig Jubileum, Sporthal 't Jebbink, Muziekvereniging Sursum

Corda
Indien u bedenkingen heeft tegen de mogelijke verlening van één van deze vergunningen/ont-
heffingen kunt u dit binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het
college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen afdeling Openbare orde en veiligheid:
te l . (0575)750229.

Bestemmingsplannen

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
•Vorden, Veldslagweg 3, voor het vergroten van een woning, de vergunning is verleend met vrij-
stelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op
9 februari 2005

• Vorden, Larenseweg 3, voor het plaatsen van een woonunit voor maximaal 6 maanden, de ver-
gunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, verzonden op 15 februari 2005

Reguliere bouwvergunningen
•Zelhem, Meeneweg 14, voor het bouwen van een zwembad, verzonden op 10 februari 2005
• Hummelo, De Brouwerij tussen huisnr. 6 en 16, voor het bouwen van de helft van een dubbele

woning met bijgebouw, de vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 10 februari 2005

• Hummelo, De Brouwerij tussen huisnr. 6 en 16, voor het bouwen van de helft van een dubbele
woning met bijgebouw, de vergunning is verleend met vrijstelling opgrond van artikel 19, lid 2
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 10 februari 2005

•Steenderen, Toldijkseweg 20, voor het oprichten van een kas, de vergunning is verleend met
vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op
9 februari 2005

• Steenderen, Covikseweg 14, voor het oprichten van een veldschuur, de vergunning is verleend
met vrijstelling van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op
9 februari 2005

•Steenderen, Esdoornstraat 1, voor het vergroten van de woning, de vergunning is verleend met
vrijstelling van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 9 februari
2005

• Vorden, Heyendaalseweg 1, voor het vernieuwen van een wagenloods, verzonden op 15 februari
2005

Sloopvergunningen
•Vorden, Larenseweg 4, voor het gedeeltelijk intern slopen van een woning, verzonden op
9 februari 2005.

Ventvergunningen
• H. van der Molen voor het in de gemeente Bronckhorst huis aan huis aanbieden van luchtfoto's
van 15 februari t/m 15 maart 2005, verzonden op 14 februari 2005

• de ouderraad van de Sint Willibrordusschool voor het huis aan huis verkopen van violen op
5 maart 2005, verzonden op 7 februari 2005

• de nutsbasisschool Wolfersveen voorde huis aan huis verkoop van eieren op 19 maart 2005 in
de voormalige gemeente Zelhem, verzonden 9 februari 2005

• handbalvereniging SV Quintus voor het huis aan huis verkopen van potgrond opp 19 maart 2005
in de voormalige gemeente Hengelo, verzonden 14 februari 2005

• Chr. Harmonie Prinses Juliana voor het huis aan huis verkopen van slaatjes op 2 april en
1 oktober 2005 in het dorp Zelhem en buitengebied, verzonden 9 februari 2005

Tegen de verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, het college van b en w. De stukken liggen tijdens openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu en Openbare orde en veiligheid.
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het be-
zwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Voorgenomen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toe-
passing van

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Pastorieweg ongenummerd (gelegen direct ten wensen van De Wehme), voor het

bouwen van een tijdelijke huisvesting (Bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992').
• Steenderen, H.W. Raschstraat 1, voor het oprichten van een erfafscheiding (Bestemmingsplan

'Steenderen Begoniastraat 1986')

De bouwplannen liggen van 24 februari t/m 9 maart 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 250.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze tegen
het verlenen van de vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Dr. A. Ariensstraat 39, voor het vergroten van een schuur (Bestemmingsplan

'Steenderen Buitengebied 1993').

Het bouwplan ligt van 24 februari t/m 23 maart 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 250.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze tegen
het verlenen van de vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders.
Inspraak vrijstelling
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan
ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
•Vorden, Kostedeweg 10, voor het wijzigen van de agrarische activiteiten in opslag van party-

tenten, met bijbehorende inrichting, in een wagenloods (geldend bestemmingsplan Vorden
"Buitengebied 1982").

Het verzoek ligt van 24 februari t/m 23 maart 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie ken-
baar maken aan burgemeester en wethouders.

Ontwerpbestemmingsplan
Het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hengelo 2004 Holterveldseweg 4, met bijbehorende
stukken, ligt van 24 februari 2005 t/m 23 maart 2005, tijdens de openingstijden, ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Dit plan legt de planologische basis voor het wijzigen van de bestemming 'agrarisch gebied' met
de nadere aanduiding 'A' voor agrarische bebouwing van het perceel Holterveldseweg in Hengelo
in 'Woondoeleinden met niet-agrarische bedrijfsactiviteiten'. De niet-agrarische bedrijfsactiviteit
bestaat uit de exploitatie van twee logiesaccommodaties.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Onherroepelijk bestemmingsplan Jeugdhonk
Het bestemmingsplan Halle herziening 2002-01 (Jeugdhonk) is onherroepelijk geworden. Het
bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf heden, tijdens de openingstijden, ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Dit plan legt de planologische basis voor het realiseren van het Jeugdhonk in Halle op het oefen-
terrein van SV Halle. Dit oefenterrein wordt verder ontwikkeld tot multifunctioneel plein.

Verkeer en vervoer
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Vanaf 18 februari t/m 18 april 2005 is de Wientjesvoortseweg tussen de Galgengoorweg tot en
met de inrit van het pompstation 'Dennenwater', in Vorden zoveel langer of korter als wenselijk
is, afgesloten voor het verkeer. Aanwonenden blijven gedurende de werkzaamheden, zij het met
enige hinder, bereikbaar.

Verandering parkeerplaatsen gemeentehuis Hengelo Gld.
Burgemeester en wethouders hebben een plan gemaakt om parkeerplaatsen aan te leggen en
de weginrichting te wijzigen bij het gemeentehuis van Hengelo Gld. De situatietekening ligt van
22 februari t/m 22 maart vier weken ter inzage op het gemeentekantoor, afdeling Openbare
werken. Belanghebbenden kunnen schriftelijk hun zienswijze over het plan indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. Het besluit parkeerplaatsen aan te leggen is een niet voor bezwaar en beroep vat-
bare beslissing.

X
gemeente Bronckhorst

X
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Concert Union
met kandidaat dirigent

Muziekvereniging Union verzorgt zondag 27 februari a.s. een concert in
het teken van de sollicitatieprocedure voor een nieuwe dirigent. Twee
geselecteerde kandidaatdirigenten hebben als opdracht meegekregen om
in acht repetities een concert voor te bereiden. Het concert vindt plaats
in Muziekcentrum Union aan de Hummeloseweg in Zelhem op zondag
27 februari aanvang 11.00 uur. De toegang is gratis.

organisatiebureau

TRASINKvo,

Wij organiseren:
*tuinfeesten
*themafeesten
* bedrijfsfeesten
* buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren
wij maken er een feest van.

Hummelo, de Zuylenkamp 37,6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147
E-maiLorganisatiebureau@het-rasink.nl

www.het-rasink.nl

De eerste kandidaat is Alfred Willering,
geboren op 16 februari 1973 in
Hardenberg. Vanaf zijn jeugd kwam hij
in aanraking met muziek. Zijn vader was
organist en bassist, en van hem kreeg hij
zijn eerste orgellessen. Op vroege leef-
tijd begon Alfred een opleiding aan de
muziekschool in Hardenberg. Eerst op
het orgel, later op flugelhorn. Na een
aantal jaren flugelhorn stapte hij over op
euphonium en later de bastuba. Na
aangenomen te zijn op het conservatori-
um in Zwolle studeerde hij hier 4 jaar
bastuba en directie. In juni 2001 slaagde
hij voor het conservatorium en kwam hij
in het bezit van het praktijkdiploma
directie HaFaBra. Op dit moment
dirigeert Alfred nóg een fanfare, te weten
de Harmonie van Vroomshoop.
Daarnaast heeft hij zijn vaste betrekking
bij de Regimentsfanfare 'Garde Grena-

diers en Jagers'. Zijn vrije tijd gebruikt
hij hoofdzakelijk voor het schrijven van
nieuwe stukken en het arrangeren van
werken voor harmonie en fanfare, brass-
bands en ensembles.
Alfred Willerdink heeft zelf het pro-
gramma samengesteld. De nadruk ligt op
de hedendaagse concertmuziek met
ondermeer een compositie van Leon
Vliex, 'De Helden van Velde', 'Absalon'
van Bert Appermont en verder 'The
Forest Battle' uit 'The Return of the
Jedi'. Uit het klassieke repertoire komt
'Egyptischer Marsch' van Johann
Strauss.
Voorafgaand aan het optreden van het
fanfareorkest laten de blokfluitgroep
onder leiding van Thea Bergevoet en het
leerlingenorkest, geleid door Henk
Vruggink, van zich horen.

HANS SLOETJES
TUINMACHINES - TUINBEREGENING - BRONBORINGEN

Denkt u aan het
onderhoud van
uw machine?

Eventueel halen en
brengen mogelijk

www.tuin-machines.nl

Oproep aan verenigingen Bronckhorst
Al duurt het nog even, toch zijn de voorbereidingen
voor de Zelhemse Zomerfeesten van dit jaar al geruime
tijd geleden gestart. Dit jaar vinden de feesten plaats op
23 juli en 6 augustus. Evenals voorgaande jaren
proberen wij ook dit jaar 'iets' origineels te bedenken
voor op het Evenementenplein.
Dit 'iets' kan een presentatie van uw vereniging zijn. De
organisatie denkt hierbij bijvoorbeeld aan een voetbal-
vereniging die penalty's gaat/laat nemen of een toneel-
vereniging die een scène speelt. Zo snijdt het mes aan
twee kanten. U kunt uw vereniging promoten (naams-
bekendheid en enkele nieuwe leden zullen ook bij u van

harte welkom zijn) en de stichting Zelhemse
Zomerfeesten biedt de inwoners en vakantiegangers van
Bronckhorst een gezellig plein volop activiteit.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan
kunt bellen met 0314-681771 of met 06 19048065.
Schrijven kan natuurlijk ook. Richt uw brief aan
Stichting Zelhemse Zomerfeesten, Postbus 75, 7020 AB
Zelhem.
Omdat het programma nog niet geheel vaststaat, is ook
de website nog niet helemaal op orde, maar voor
algemene informatie kunt u natuurlijk wel terecht op
www.ZelhemseZomerfeesten.nl

Daihatsu Move 5-deurs groen m 1997
Ford Focus 1.4 16v station, zilver.m 2001
Hyundai Accent 1.5 airco, zilver m 2001
Nissan Micra 1.3 Rood met. 3-deurs 1999
Opel Frontera 2.2i-RS Sport, airco 2000
Opel Corsa 1.2-16V 5-drs. zilverblauw m 2003
Opel Corsa 1.7 DTi Diesel Sport 2001
Opel Astra 1.6i 5-drs, airco, zilver m., 1998
Opel Astra 1.6i 5-drs, sport, blauw 1999
Peugeot 406 Break 2.0 HDi airco, zilver m 2000
Peugeot 106 3-drs. blauw 2000
Seat Cordoba 1.4 Sedan blauw m 1997
Toyota Corolla 1.4 16V 3-drs., rood 2000
Toyota Starlet 1.3 XLi, blauw m. 3-deurs 1997
2x Opel Vectra Sedan + HB 1996
2x Daewoo Matiz 5-drs 1999
2x Suzuki Swift 3-drs. . . . 1994-1996

AUTOBEDRIJF
OVERBEEK

Dorpsstraat 4 - Hummelo - Tel. 0314-381674
Inruil en financiering mogelijk, voor nieuwe en gebruikte

auto's, APK keuringsstation
www.autobedrijfoverbeek.nl

Bouwen: nieuw - historisch - karakteristiek
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries is een tra-

ditierijke onderneming met 125 jaar ervaring in de

bouw, Traditierijk, maar zeker niet ouderwets.

Want de kennis van generaties heeft ons een grote

voorsprong gegeven. Ervaring en vakmanschap ver-

ruimen de mogelijkheden, zonder daarbij groei

en ontwikkeling in te perken. Kennis en kunde

over zowel oude als nieuwe technieken in

nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud

sluiten soepel aan bij de specifieke wensen van

de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk.

flBkk Timmer- CM aannemersbedrijf

DE VRIES
Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Zelhemseweg 14, 1234 AB Hummelo Tel. (0314) 38 12 48 info@devrieshummelo.nl www.devrieshummelo.nl

Gebruikte auto's met
BOVAG Garantie?

1996

1999

1997

1998

Toyota Starlet 1.3 XLI
3-deurs kleur red mica 82.120 km

Toyota Yaris 1.0 Linea sol
5-deurs kleur donkerblauw 59.198 km . . .

Toyota Corolla 1.3 GXi
3-deurs kleur turq mica 105.038 km

Toyota Corolla 1.6 Linea Terra
3-deurs kleur lipstick red 79.312 km

Toyota Corolla Verso Linea sol
5-deurs kleur zwart met. 12.000 km 2002

Toyota Avensis 1.8 Linea luna wagon
5-deurs, kleur zwart met. 22.000 km 2004

Toyota Pic-Nic 2.0 GXi
6 pers. kleur blauw/zilver 130.123 km . . . .

Fiat Oukato 14 kampeerauto
6 pers. Knaus alkoof opbouw 140.000 km.

1999

1994
45 km Brommobielen

Aixam400sl
3-deurs kleur red mica 24.443 km. .

Mini cruiser JDM.Eke
3-deurs kleur red mica 16.013 km

Ligier Nova pack
3-deurs kleur beige met. 30.000 km

Mini cruiser Chatanet barooder
3-deurs kleur blauw 1500 km

1998

2002

2004

Diverse 45 km auto's in voorraad
zowel nieuw als gebruikt.

Officieel: Mini Cruiser dealer Zeker weten!

Automobiel en Taxibedrijf

Reindsen vof
APK-keuringsstation

Achter de Hoven 8 - 7021 AG Zelhem
Telefoon 0314 - 62 1533

www.Reindsen.com



Bennie en Joke Roozegaarde in
Huiskamer TV-show

In de uitzending van zaterdag 26 februari komt omroep Gelderlandpresentator
Eric Schuurman naar de Slangenburg om de directeur van het
beveiligingsbedrijfGlobe Security B.V. dhr. Bennie Roozegaarde en ziin vrouw
Joke in het zonnetje te zetten. Het programma is zaterdag vanaf 17.00 uur te zien
bij Omroep Gelderland en wordt daarna elk uur herhaald.

Het belooft een bewogen uitzending te worden
want Bennie Roozegaarde haalde in zijn leven
al enkele malen de landelijke pers. Zo zullen
er in het programma oude beelden te zien zijn
van de NOS, waarin Bennie, als de man achter
piratenzender 'Milano, door 'de politie uit de
lucht wordt gehaald.
Daarnaast hadden dhr. en mevr. Roozegaarde
een kaas- en zuivelboederij, genaamd Kaas-
en Zuivelboerderij 'de Slangenburg'. Deze
boerderij werd in december 1999 geblokkeerd
in verband met een geheimzinnige onbekende
koeienziekte. De boerderij werd vervolgens in
augustus 2000 ontruimd en zit tot op heden
nog op slot. In de uitzending ziet u beelden
van Bennie en Joke in de lege koeienstal.

Bij 'de pakken neerzitten' kennen en kunnen
Bennie en Joke niet en omdat ze iets anders
moesten gaan doen, want het boeren kon en
kan niet, hebben ze vervolgens een beveilig-
ingsbedrijf opgezet onder de naam Globe
Security B.V.
Globe Security B.V. is een bedrijf dat
beveiligingsmedewerkers, horeacportier, bar-
personeel, hostesses, verkeersregelaars levert.
Ook biedt het bedrijf opleidingen aan. Zo kun
je via Globe Security beveiliger 2 en horeca-
portier worden. In de uitzending worden
enkele beelden getoond over het werk van het
bedrijf tijdens de beveiliging van het carnaval
in 's-Heerenberg.

Open Dag fysiotherapiepraktijk Zelhem
Al in 1998 begon voor fysiotherapiepraktijk Zelhem de zoektocht naar een nieuwe ruimte,
omdat de praktijkruimtes in het woonhuis aan de Korenbloemstraat niet meer voldeden aan
de eisen en wensen van zowel patiënt als fysiotherapeut. Tientallen plekken kwamen ter
sprake, werden bezocht en besproken met de gemeente, maar steeds was er een reden
waarom het niet door kon gaan. Eind '99 leek de zaak in een stroomversnelling te komen
met de plannen rondom de Zonnekamplocatie. Het bleek voor alle partijen haalbaar en gun-
stig en dus werden de eerste dozen al bijna ingepakt. Maar ook nu kwamen er weer kinken
in de kabel, want de planning van de bouw liep ernstige vertraging op. Uiteindelijk kon de
bouw pas eind 2003 van start gaan.

"Maar toen verliep de bouw ook zeer voorspoedig",
zo meldt Wilco Idzerda, één van de drie fysiothera-
peuten van de praktijk. "En er zijn nu nog wel een
aantal schoonheidsfoutjes, maar uiteindelijk zijn we
toch zeer blij met ons nieuwe onderkomen."
Nog net voor de jaarwisseling kon de verhuizing
plaatsvinden. Met hulp van vrienden en familie werd
de praktijk in één weekeinde verplaatst van de
Korenbloemstraat naar het nieuwe pand aan de
Magnoliaweg. Door de snelle verhuizing en het
direct weer klaar staan voor de patiënten zijn op dit
moment een aantal activiteiten wat naar de achter-
grond geschoven, maar de oefenzaal zal in de
komende maanden steeds vaker gebruikt gaan wor-
den.
"In die oefenzaal kun je heerlijk aan de slag om een
stuk sportrevalidatie te doen. Wij zien het niet als fit-
nessruimte, maar als ene ruimte waar je fysiothera-
peutisch kunt trainen. Bijvoorbeeld in het kader van
therapie of om de behoefte aan fysiotherapie te
voorkomen', aldus Wilco. "Als iemand weer wil
gaan sporten dan kunnen we dat hier voorbereiden.
Voor de fitnesstraining kunnen ze dan vervolgens
terecht bij de fitness-centra in de regio, waar we
graag mee samenwerken. Dit oefenen kan in groep-
jes, zodat je meer tijd hebt dan bij een individuele
oefensessie. Het fijne is, dat we naast de oefenzaal
ook nog een kleine oefenruimte hebben, zodat je ook
in een groep weer iemand apart kunt instrueren."
Met fysiotherapeute Ineke Koeman halen we een
stukje geschiedenis naar boven.

"Al in 1969 begon collega Ida Jolink (ze stopte
enkele jaren geleden red.) met een fysiothera-
piepraktijk in Halle. Het jaar erop begon ze in haar
woning aan de Korenbloemstraat. Ze woonde er en
in de vrije ruimtes werden behandeltafels en appa-
ratuur geplaatst. In 1973 kwam Ike de Knegt bij in de
praktijk (zij stopte eind '98 red.). Zij behandelde
vooral 'buitenshuis' en was gespecialiseerd in de
behandeling van gehandicapte kinderen."
Zelf begon Ineke Koeman in 1974. "Er werd een
extra behandelkamer ingericht en ik kon aan de slag.
Toen Ida in 1977 trouwde en ergens anders ging
wonen, konden we het hele huis inrichten als prak-
tijk. In 1998 kwam Wilco erbij. Het was ons al wel
duidelijk dat de praktijkruimte niet meer voldeed,
maar Wilco werd toch al wel snel de drijvende kracht
achter de zoektocht naar een nieuwe ruimte met de
huidige nieuwbouw als resultaat."
Een jaar na Wilco komt ook Caroline van Vuuren het
team versterken. Naast de algemene fysiotherapie
hebben de drie therapeuten hun eigen specialiteiten.
Zo is Wilco ook manueel therapeut en erkend sport-
fysiotherapeut. Ineke heeft zich gespecialiseerd in
lymfdrainage/oedeem-therapie en Caroline heeft een
specialisatie gevolgd om mensen met bekkenboden-
en incontinentieklachten te kunnen behandelen.
Daarnaast heeft Caroline nog een 'apart' bedrijfje in
dezelfde praktijkruimte. Ze is namelijk ook nog
acupuncturiste, een beroep dat wel raakvlakken heeft
met de fysiotherapie, maar dat toch een apart bedrijf
is.

Op de vraag aan Ineke of er in 34
jaar fysiotherapie veel veranderd is
in de praktijk, lijkt ze eerst ontken-
nend te willen antwoorden, maar
als Wilco en Caroline haar bij-
val bn blijkt er toch wel het een en
ander veranderd te zijn.
Ineke: "Laten we het hier niet over
de administratieve rompslomp
hebben, want door de wet- en
regelgeving moet je tegenwoordig
naast fysiotherapeut ook nog eens
econoom, administrateur en spe-
cialist op het gebied van de
polisvoorwaarden van de verschil-
lende ziektekostenverzekeraars
zijn. Verder zijn de spieren van de
mensen op dezelfde plaats blijven

zitten, maar de manier waarop een
fysiotherapeut tegenwoordig naar
de klacht van een patiënt kijkt is
geheel anders dan 30 jaar geleden."
Wilco vult aan: "Je behandelt niet
alleen de klacht, maar probeert ook
de oorzaak te achterhalen en de
patiënt te instrueren, zodat de
klacht niet terugkomt. Daarbij
wordt de klant ook duidelijk op zijn
eigen verantwoordelijkheid
gewezen ten aanzien van de
klacht."
Caroline: "Door de verplichte
bijscholing, de uitgebreide mo-
gelijkheden om je te specialiseren
en doordat er meer wetenschap-
pelijk onderzoek gedaan wordt in

de fysiotherapie krijg je een breder
zicht op de patiënt, waardoor je die
patiënt beter kunt helpen."
Tot slot van die discussie vult Ineke
nog aan dat ook de nauwere samen-
werking met de huisartsen een
positieve ontwikkeling is.
Om u de mogelijkheden van de
nieuwe fysiotherapiepraktijk te
laten zien, houdt fysiotherapieprak-
tijk Zelhem zaterdag 26 februari
a.s. van 13.00 tot 17.00 uur een
open dag. U kunt de ruimtes en de
behandelmogelijkheden bekijken
en de fysiotherapeuten ontmoeten.
Zij zullen u graag rondleiden en
alles vertellen over de fysiothera-
pie anno 2005.

Remedy bij eetcafé
6De Groes'

De band 'Remedy' speelt vrijdag 25 februari a.s. bij eetcafé 'De Groes' in
Zelhem. De formatie bestaat inmiddels ruim vijfjaar en is geen onbekende
meer op de Achterhoekse podia. De band heeft bij diverse regionale pop-
prijzen ereplaatsen in de wacht weten te slepen en ook buiten de lands-
grenzen weet men inmiddels de kwaliteiten van Remedy op waarde te
schatten.

De muziek die gespeeld wordt is een
mengeling van 'Classic Rock', veel
'Black Crowes' en daar tussendoor eigen
nummers die hierop aansluiten. Dit eigen
werk zal nog dit jaar op een cd uitge-
bracht worden.
Hoewel 'Remedy' Zelhem als uitvalsba-
sis heeft en met gitarist Marti Overbeek

ook nog eens een bandlid uit Zelhem
heeft, is dit pas de eerste keer dat de groep
in Zelhem te zien en te horen is. De band
is dan ook van plan flink uit te pakken
met licht, rook en geluid. Het optreden
begint om 2130 uur en de toegang is
gratis.



Wie hiervoor bukt, belt ook met Univé om geld te besparen: (0547) 367 000

Maak nu een vrijblijvende afspraak met één van onze agrarische adviseurs.

Alles wordt duurder. Dus is elke besparing welkom. Stap
daarom nu over naar Univé. Dan weet u zeker dat u niet te
veel betaald en dat u uitstekend verzekerd bent.

Altijd voordelig
Univé werkt zonder winstoogmerk en is een betrouwbare
partner voor uw agrarische verzekeringen. Ook besteedt Univé
veel aandacht aan preventie. En het voorkomen van schade.
Het resultaat? Scherpe premies. Gekoppeld aan een compleet
pakket verzekeringen.

Uitstekend advies
Onze adviseur brengt samen met u uw bedrijfsrisico's vak-
kundig in kaart. Geeft risicoverminderende adviezen en stelt uw
verzekeringsbehoefte vast. Zo bieden wij u een passende
oplossing voor al uw risico's. En als u toch een keer schade
krijgt, kunt u rekenen op een snelle en zorgvuldige schade-
afhandeling.

Kortom:
• Zeer voordelige premies!
• Compleet pakket verzekeringen
• Dichtbij en een uitstekende service
• Volop aandacht voor preventie
• Uw risico's snel in kaart
• U het profijt, Univé het werk

Vul de bon in voor uw concrete geldbesparing!
Geld besparen? En een passend advies over risicover-
mindering? Vul vandaag nog de bon in voor een adviesgesprek!

Bon voor Concrete Geldbesparing
JA, ik wil weten hoeveel geld ik met mijn agrarische
verzekeringen bij Univé kan besparen.

Bedrijf

Contactpersoon

Adres

_Voorletter(s). M/V

Postcode/Plaats,

Telefoon

E-mail

Heeft u vragen? Belt u ons dan gerust via (0547) 367 000

Univé Verzekeringen
t.a.v. Responsverwerking
Burg. de Beaufortplein 13
7475 AG Markelo Daar plukt ü de vruchten van!

Chr. muziek vereniging Sursum Corda

» uitnodiging «

Alle donateurs, familieleden, bekenden en
belangstellenden zijn welkom op ons

traditionele voorjaarsconcert!

Met optredens van het harmonieorkest,
de malletband en de majorettes!

Toegang GRATIS!

Tijdens dit concert
is de aftrap van de
jubileumactiviteiten

Wanneer: za. 26 februari
Waar: Dorpscentrum * zaal open 19.30 uur

Praktijk v. Marga Tump
Mesologie
ADIM Bewegingstherapie
Massage

Lid N.V.V.M.

Voor (chronische) klachten zoals
- vermoeidheid
- hoofdpijnen, duizeligheid
- huidaandoeningen
- buikklachten
- allergiën
- bekkeninstabiliteit
- spier- en gewrichtspijnen

Pr. Bernhardweg 28, Vorden
e-mail: margatump@chello.nl

tel.: 0575 555394

Renault Scenic 1.9 dti rxe bwjr. 2000

Renault Espace 2.0 Ipg bwjr. 1998

Volkswagen golf 2.0 bwjr. 1995

Volkswagen golf 1.6 4 drs bwjr. 1994

Volkswagen corrado g 60 bwjr. 1989

Volkswagen polo 1.0 bwjr. 1996

Mitsubishi space wagon bwjr. 1995

Mazda 323 coupe bwjr. 1994

Volkwagen sharan 2.8 vr6 bwjr.. 1996

Mercedes E 430 T elegance bwjr. 1998

Citroen berlingo 1.9 d bwjr. 1998

Citroen xm 2.0 bwjr. 1994

Diverse goedkope inruilers met apk

8500,

9250,

4250,

3250,

1750,

5250,

3750,

3250,

7750,

€ 17250,

€ 4250,

€ 1500,

MOBIELBEDRIJF

LBERS
Spoorstraat 46 - 7261 AG Ruurlo

Tel. 0575 45 36 39 • Fax 0573 45 38 71

/EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL\

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Zaterdag 5 maart
Café-Restaurant vanaf 19.00 uur

gesloten
in verband met besloten partij.

Donderdag 9 maart gesloten

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
EN KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

Streek Lochem
heeft al het betere hout en
de juiste bouwmaterialen
die u nodig heeft voor alle
denkbare bouwklussen,
groot en klein. Profiteer nu
van de gedegen materiaal-
kennis en de opvallend
lage materiaalprijzen.

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Aanbieding
Vuren geschaafd,
afm. 44x71 mm,

nu€ I.IOp/mtr

Vuren van dikte,
afm. 21 x 50 mm,

nu € 0.35 p/mtr
Prijzen geldig tot 12 maart 2005

Een extraatje voor u tijdens de
S U per baby Weken bij Et OS! van 21 februari t/m 6 maart

2+1 gratis
Etos. Mijn, Baby

Etos Mijn Baby
producten extra
verzorgend
vanaf

•i 99

^'e artikel 6'ders in deze krant
Voor persoonlijke aandacht...BARGNDSEN

Zutphenseweg 3 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Schouder-
karbonade
500 gram

Boer'n brok
panklaar
8-10 min. bakken
4 stuks
Groninger
verse worst
perst. 1.70 3 stuks

32°
498

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecuelijst kijk op www.ter-weele.nl

Gaat u ook iets doen voor
de Zonnebloem?

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. Maak uw
donatie over op giro
Op het Zonnebloem vakantieschip beleven
jaarlijks bijna 3.OOO ernstig zieke of
gehandicapte passagiers een week lang de
vakantie van hun leven. Na 20 jaar intensieve
vaart is ons schip echter dringend aan
vervanging toe. Een nieuw vakantieschip kost
1 4 miljoen euro. Alleen samen kunnen we dit
schip bouwen! Doe mee!



Jaspers's avontuur in de sneeuw

Het is een stralende dag. Jasper zit met zijn vrienden Boris en Sjef aan
de ontbijttafel. "Schieten jullie maar op," zegt Jaspers moeder. "Het is
tijd om naar de skiklas te gaan. Manfred houdt er niet van als jullie te
laat komen." "Dag mevrouw Van Groenendaal," zeggen Boris en Sjef te-
gelijk. "Dag mam," zegt Jasper, die het laatste klaar is. Ze zijn op tijd
voor de les. Het gaat lekker vandaag, behalve dan dat ze steeds moeten
wachten op Tine en Marleen. Ze willen er best langs skiën, maar ja, dat
mag niet! "Hoch, tiet," roept Manfred naar zijn klas. "Hoog, diep," praat
Sjef hem na en ze lachen erom. Ze volgen de klas, die met Manfred voor-
op het skigebied doorkruist. Het gaat geweldig en ze genieten alledrie.

"Hé, moet je daar kijken," roept Boris
ineens. Aan de linkerkant van de hel-
ling is een snowboarder bezig met oe-
fenen. "Gaaf zeg, dat wil ik ook wel le-
ren," zegt Jasper. "Ha, dan moet je
eerst nog beter skiën," lacht Boris hem
uit. "Heus niet," zegt Jasper. "Ik kan
het heel best hoor." "Ja," zegt Sjef nu.
"Maar hé zeg, geen ruzie!" "Oké, het is
al goed." De snowboarder verdwijnt
uit beeld. Ze kijken naar de helling
voor zich. Jasper is de eerste die wat
zegt. "Jongens, we hebben een pro-
bleempje, denk ik." "Ik zie de groep
niet meer," stamelt nu ook Sjef. "Waar
moeten we heen?" vraagt Boris. Daar
staan ze nu met zijn drieën en kijken
verbaast alle kanten op. Ze zien ge-
noeg klassen skiën, maar niet die van
Manfred. "Ze zijn vast naar beneden
gegaan," twijfelt Boris. "Kom, we
gaan!"
Nu ze niet meer hoeven te wachten op
de groep, gaat de snelheid van de drie
jongens flink omhoog. Ze willen de
groep weer inhalen, maar dat is toch
niet zo eenvoudig als het lijkt. Ze
staan bij elkaar om even te rusten en
rond te kijken. "We hadden ze allang
al weer moeten zien. Die zijn écht niet
naar beneden gegaan," zegt Sjef.
"Kom, we gaan maar terug naar de ski-
school," zegt Boris. "Oef, wat zal Man-
fred kwaad zijn." "Nou, zeker," piekert
nu ook Sjef. Maar Jasper blijft positief.
"Kom op jongens, we moeten goed op-

letten, maar we kunnen het best red-
den!" En daar gaan ze. "We gaan hier
naar rechts," zegt Sjef achterom. Boris
volgt hem direct, maar Jasper twijfelt.
Hij heeft het gevoel dat ze de verkeer-
de kant opgaan. Als hij het de jongens
wil vertellen, zijn ze al afgeslagen. Jas-
per stopt en pakt zijn kaart erbij. Hij
kijkt goed en kiest dan zijn eigen pad.
Ik ga rechtdoor, denkt hij vastberaden.
Jasper kijkt al skiend om zich heen. Er
is vast een kortere weg, dat moet ge-
woon. Het is toch eigenlijk niet te gelo-
ven, dat ik hier in mijn eentje ski. Hij
denkt een pad te zien en mindert
vaart. Dan remt hij en roetsjt een stuk-
je. Ja, daar is het. Jasper zet zijn ski's
parallel, prikt zijn stokken in de
sneeuw en springt het heuveltje af,
het pad in. Het is een smalle doorgang
en hij moet goed oppassen dat hij de
bomen ontwijkt. Steeds sneller gaat
het en de bomen komen sneller voor- •
bij, af en toe wat sneeuw stortend op
de voort suizende jongen. Jasper krijgt
nu toch het gevoel dat dit écht geen
pad is. Er zijn beslist nog geen andere
skiërs geweest.
De punten van zijn ski's verdwijnen
steeds onder de sneeuw. De bomen
staan dichter bij elkaar en het is don-
kerder dan daarboven. Jasper kan niet
goed nadenken nu. Hij heeft al zijn
kracht nodig om goed beneden te ko-
men. Zich afvragend hoe ver het eigen-
lijk nog naar beneden is, ontwijkt hij

een zwaar doorhangende tak. Hij
hoopt op een open plek om te stoppen
en te rusten. Hij moet niet nadenken,
maar concentreren! Dan ziet hij dat
het verderop lichter wordt. Gelukkig!
Hij probeert er te komen. Nog een
boom langs en dan. Aaaahhh! De ski's
van Jasper staan stil! Hij duikt voor-
over, hoort iets knappen en met een
enorme bonk valt Jasper op de grond.
Een moment weet hij niet waar hij is.
Waar hij ook kijkt, overal zijn bomen.
Die open plek is een enorm stuk rots.
Kaal, hard, koud en zonder sneeuw!
Jasper gaat staan. Dat gaat, maar zijn
ski's zijn weg. Eén ski ligt vlakbij de
rots. Daar kan hij bij. Verdorie zeg, die
binding is stuk, denkt Jasper boos in
zichzelf. Sufferd! Waarom moest hij
weer zo nodig de held uithangen! Hij
gaat zitten op de rots en pakt zijn rug-
zak. Eerst maar wat eten en drinken.
Terwijl hij in een broodje bijt, valt de
stilte hem op. Alleen de wind ruist
door de boomtoppen. Hij rilt ervan.
Weg van hier wil hij, en snel ook!

Jasper zoekt naar de kaart van het ski-
gebied, met pistes en liften. Hij weet
zeker dat hij het daarstraks in het zij-
vak van zijn tas heeft gestopt. Jasper
wordt wat nerveus. Als hij die kaart
niet heeft, wat dan? Alle spullen gaan
nu uit de rugzak. Alles, behalve de
kaart. Hij moet het zijn verloren tij-
dens de snelle, wilde afdaling. Jasper
ruimt de rugzak weer in en gaat staan.
Er zit niks anders op dan naar bene
den te lopen en te hopen dat er nog er-
gens iemand is die hem kan helpen.
De stukke ski gaat over de schouder en
de skischoenen op de loopstand. Jas-
per zucht een keer heel diep en laat
zich van de rots zakken. Op weg naar
beneden kijkt hij goed rond. Die ande-
re ski is waarschijnlijk naar beneden
gegleden. Dat gaat snel en ver, weet
Jasper. Hij baant zich een weg in de ho-
ge sneeuw, zich hier en daar vasthou-

dend aan een boom. De sneeuw komt
tot over zijn knieën en hij laat een die-
pe geul achter zich. Hij heeft het ge
voel al uren te lopen. Het zweet loopt
over zijn rug en hij voelt de rand van
zijn skischoenen schuren. Waar zul-
len Boris en Sjef nu zijn? Ha, die zijn
allang beneden, denkt hij teleurge
steld.
Stap voor stap gaat hij verder maar hij
geeft niet toe aan zijn vermoeidheid.
Dan wordt eindelijk zijn zoektocht be
loond! Daar verderop is een ski tegen
een boom tot stilstand gekomen. "Yes!
Yes! Het is mijn ski!" roept Jasper blij
als hij bij de ski aankomt. Zijn woor-
den galmen tussen de sparren. Hij
kijkt of de binding in orde is. Ja, deze
is heel. Jasper vervolgt zijn weg naar
beneden, nu met twee ski's op de
schouder, maar toch veel gelukkiger
dan eerst. Opnieuw baant hij zich een
pad door de diepe sneeuw. Soms strui-
kelt hij bijna over een stuk uitstekende
rots, die verstopt zit onder de witte
laag. Steeds vastklampend aan bomen
ploetert hij verder. Zijn haren zijn be
vroren van de gevallen sneeuw en hij
denkt aan zijn muts die in het appar-
tement ligt.
Eindelijk komt hij weer op een open
plek in het bos. Dit keer géén rots,
maar een mooi besneeuwde weide.
Jasper heeft nooit kunnen denken blij
te zijn om in een berghut te kunnen
gaan. Hij zet zijn ski's in het rek, doet
de deur op een kier open en gluurt om
het hoekje. Direct voelt hij de warmte
tegemoet komen, maar hij ziet ook
iets bewegen. Snel en met kloppend
hart doet Jasper de deur weer dicht.
Nu durft hij niet meer terug naar bin-
nen, Hij draait zich om en wil weer
gaan lopen, als hij de deur achter zich
hoort opengaan. "Hé!" roept een stem.
Jasper kijkt om en ziet een man staan
in een enorme bruine bontjas, die met
handgebaren vraagt of Jasper niet wil
binnenkomen. En eigenlijk is Jasper

zo moe dat hij terug loopt. Hij pakt de
naar hem uitgestoken hand en zegt:
"Ik ben Jasper." "Ich bin Karl," zegt de
man.
Samen gaan ze naar binnen en nemen
een stoel bij de kachel. Jasper voelt nu
pas hoe koud hij is en hoe moe. Boven-
dien heeft hij honger. De soep en het
stokbrood gaan op, terwijl Karl vertelt
dat hij een bergbeklimmer is. Op weg
naar boven of beneden gebruikt hij de
berghutten om te rusten en te eten.
Als hij Jasper vraagt naar de proble
men met zijn ski's, vertelt Jasper hem
het hele avontuur. Samen gaan ze
naar buiten. Karl bekijkt de binding,
maar ziet dat die niet stuk is maar los.
Dat is snel gefikst.
Nu de ski's in orde zijn, wil Jasper
weer gaan. Zijn vrienden zijn natuur-
lijk hartstikke ongerust waar hij blijft.
Stel je voor dat ze hem als vermist heb-
ben opgegeven en er wordt naar hem
gezocht! Karl begijpt Jasper wel. Hij
pakt de extra kaart die hij bij zich
heeft en hij wijst Jasper de kortste weg
naar de piste die gaat tot de skischool.
Ze nemen afscheid.
Even is Jasper onwennig op de ski's,
maar hij hervindt snel de techniek,
snelheid én de juiste afdaling. Via een
prima geprepareerde piste bereikt hij
de skischool. Daar staan Boris en Sjef
en ze zijn blij dat Jasper heelhuids te
rug is. Snel vertellen ze hun belevenis-
sen aan elkaar.
Als een poosje later de skiklas met
Manfred arriveert, vrezen de jongens
het ergste. Manfred is inderdaad boos.
Terecht, want hij heeft tenslotte de
verantwoordelijkheid over de skiklas.
Een flinke preek volgt en bovendien
moeten ze verplicht het reglement be
studeren. Gelukkig mogen ze de vol-
gende ochtend wel terugkomen en
dat is een hele opluchting! "Bis Mor-
gen," zegt Manfred. En Boris, Sjef en
Jasper zeggen dan lachend: "Ja, tot
morgen!"

Politiedistrict Achterhoek
16 februari 2005

BAAK-
DIEFSTAL BIJ SPORTVERENIGING
De politie heeft dinsdagavond een 58
jarige inwoner uit Dieren aangehou-
den op verdenking van de diefstal. De
man werd bij een sportvereniging aan
de Hofstraat betrapt door een lid van
de vereniging terwijl hij geld uit de
kassa wegnam.
Hij bekende een bedrag weggenomen
te hebben en het geld werd terugge-
vonden in een prullenbak. De man
werd in verband met het onderzoek
ingesloten.

DREMPT-
HENGELEN UIT BRIEVENBUS
Twee benadeelden hebben melding
bij de politie gedaan, dat hun banken-
veloppe met overschrijvingskaarten
uit een brievenbus langs de openbare
weg was gevist, waarna men de over te
schrijven bedragen veranderde en het
rekeningnummer wijzigde. De politie
waar-schuwt rekeninghouders altijd
hun afschrijvingen te controleren en
zonodig aangifte van oplichting te
doen. Van de twee benadeelden heeft
de politie de zaak in onderzoek.

Eerste single 'Het Bronckhorster
lied' gepresenteerd
De nieuwe gemeente Bronckhorst
heeft haar eigen gemeentelied. Op
initiatief van Radio Ideaal, heeft de
lokale zender samen met Medler 4,
de single gemaakt. Dinsdag 8 fe-
bruari werd de eerste CD met het
nummer 'Bronckhorst' officieel
overhandigd aan waarnemend bur-
gemeester Henk van der Wende.

De tekst is geschreven door Ideaal pre
sentator Hugo Heideman. De melodie
is van een oud Frans liedje maar bij ve
len beter bekend als het 'Wiekens
Volkslied'. Voorzitter Jan Wolsink van
Ideaal gaf aan hoe het idee was ont-
staan om een CD te maken over

Bronckhorst. Het orkest Medler 4 werd
gevraagd voor de muziek. Deze groep
speelde het lied bij de presentatie van
de eerste CD buiten bij het gemeente
kantoor in Hengelo. Ook de vier wet-
houders kregen een CD aangeboden.

Na de uitreiking werd 'Het Bronckhor-
ster Lied' samen met Medler 4 ten ge
hore gebracht. Burgemeester Van der
Wende had veel waardering voor het
initiatief. Vooral omdat de CD in een
korte tijd is uitgebracht. De single is te
koop voor € 4,50 en is te verkrijgen op
verschillende plaatsen in de gemeente
Bronckhorst. Na afloop van de presen-
tatie werden al veel CD's verkocht.

Nieuwe expositie in Bistro 'de Rotonde'
Vanaf half februari 2005 zal er in
Bistro 'de Rotonde' te Vorden een
expositie van verschillende foto-
werken van Marjolein Willemsen
uit Zelhem te zien zijn.

Marjolein is een student aan de foto-
vakschool in Apeldoorn en laat zich in
haar fotowerk met name inspireren
door het landschap en de natuur in
haar directe omgeving 'de Achter-
hoek'. Daarnaast ligt haar interesse bij

de portretfotografie en het maken van
dierportretten en experimentele ma-
cro-opnamen.

In de afgelopen maanden waren haar
werken al te bezichtigen in het GGNt-
gebouw te Doetinchem.

De expositie in Bistro 'de Rotonde' zal
te zien zijn tot medio april, dagelijks
vanaf 11.00 uur aan de Kerkstraat 3 te
Vorden, maandags gesloten.



TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Marco Besselink

HOUT VERSNIPPEREN

0 18 cm
STOBBEN FREZEN

en aanverwante
werkzaamheden

BRETVELD
HOUTVERSNIPPERBEDRIJF

06-51 923 274

TUINONTWERP «T*

-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE) #
* TUINONDERHOUD #

-#- (SIER)BESTRATING #
-#- VIJVERS -:•:-

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink~hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

DANC'INCJ DISCOTHEEK

GEZOCHT
voor onze boerderijwinkel

Den 4 Akker

gezellig
alleskunnend

meisje
(ca. 15 a 16 jaar)

om te helpen op zaterdag en
in de vakanties.

Voor meer informatie bel
(0575) 44 14 34

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

fam Eskes,
Kapelweg 14, Vierakker

.ANSTAANDE ZATERDAG L

In de
*&'
*,©"

: DJ ROB

VIN DE DANCEKELDER:
s DANCE-TRANCE-R&B
a ARE A'S 100% FUN
Bolilms opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40
* Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 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 *
Ruurlo , Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

* Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

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

l MAART 2005 18.30-20.30 UUR

Locatie: Herenlaan 2 Borculo tel. 0545-271413

/EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

Ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

^~\x~v^-^
Zaterdag 13 maart

Koffieconcert
Isseltaler muzikanten

Zaal open 11.00 uur

Entree € 8,00 incl. kop koffie.

TENNISSEN?
Tennisvereniging Vordens Tennis Park biedt nu
twee leuke manieren om kennis te maken
met tennis:

OPEN DAG
Zondag 27 februari wordt van 14.00 tot
16.30 uur een open dag georganiseerd op
het eigen park aan de Overweg 20.
Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud,
waaronder:

- demonstratiewedstrijden jeugdselectie
- ballenkanon
- prijsjestennis voor jeugd

PROEFL/DMAATSCHAP

Jeugd: voor € 7,50 kun je de gehele
maand maart vrij tennissen. Bovendien krijg
je 3 proeflessen.
Voor een racket wordt gezorgd.
Senioren: in maart kunt u de hele maand
gratis tennissen (exc\. lessen en rackets).

Informatie en opgave bij:
Anouk van Zeeburg - 0575 552804

Carmen Bruins - 06 15514939

Hair & ïïeauty
Kapsalon • Zonnestudio • Schoonheidssalon

is op zoek naar een:

ervaren kapster m/v
(Topstyliste)

voor +/- 12 uur per week, (wij bieden u de mo-
gelijkheid om s'avonds te werken)

Je moet zelfstandig kunnen werken, op
de hoogte zijn met moderne knip- en

kleurtechnieken, en bereid zijn om
cursussen te volgen.

Tevens zoeken wij een:

Leerling kapster
(m.i.v. augustus)

Wij bieden je een prettige en
flexibele werkomgeving.

Heb je interesse? Schrijf dan een brief
(met pasfoto) aan:

Martine Hair & Beauty
t.a.v. Martine Damen-Hendriksen
Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld

Telefoonnr. 0575-405715

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Wilt u het gehele ver-

spreidingsgebied

gemeente Bronckhorst

bereiken?

Het nieuws in weekblad

Contact over het wel en

wee

binnen de gemeente komt

in de gehele gemeente

Bronckhorst.

op de tuinbeurs te Doetinchem
10% extra beurskorting en nog veel meer akties!

MARIËNVELDE Tel. O544 352328
Waddenweg 6 7263 RW

www.nico-tammel.nl

o/u. overkappingen

zonweringen

rolluiken

horren

Specialist in vakwerk en kwaliteit!

Op zaterdag 9 april willen wij,
Sensire de Wehme,

een rommelmarkt organiseren.

Wij zoeken nog "oude" spullen en
boeken voor onze rommelmarkt

Heeft u nog "oude" spullen, dan kunt u
deze Inleveren voor donderdag 7 april

a.s. aan de receptie van
woonzorgcentrum de Wehme.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Kampïoentjes Waddenbrood

nu

3 1°°V voor ••

ff*
De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

bus/vloer
lekker donker

fijn volkorenbrood

Kersenvlaai

:90
Mein

groot

5?
090

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)55 1384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel.(0575)571528
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TRIAS - VORDEN 0-2
Vorden heeft in Winterswijk een ver-
diende overwinning behaald, echter
het moest wel wachten tot de 65e mi-
nuut voor dat het veldoverwicht ook
op het scorebord tot uitdrukking kon
worden gebracht. Het was niet een
wedstrijd waarover je lang napraat,
maar minder goede wedstrijden win-
nen met 0-2 is ook een goede prestatie.
Vanaf de aftrap was het Vorden die het
spel dicteerde, maar kon in het spit-
senduo van Ditshuizen en Visser geen
goede aanspeelpunt vinden. Het ging
allemaal nogal moeizaam en beide
ploegen hadden ook moeite met het
zware veld.

De eerste kans voor Vorden ontstond
uit een fraaie combinatie, dat Rob En-
zerink alleen voor de keeper zette. Zijn
inzet ging echter rakelings over. Beide
ploegen speelden wat plichtmatig. De
scherpte ontbrak, maar ook qua inzet
waren er opmerkingen te maken.

Vorden gaf in het laatste kwartier van
de Ie helft bovendien het initiatief
nog uit handen en stond een kwartier
met de rug tegen de muur. Echte kan-
sen kreeg de Winterswijkse ploeg niet
en de rust brak aan met een dubbel
blanke stand.

In de tweede helft oefende Vorden
meer druk uit naar voren. Het kreeg
een aantal goede scoringsmogelijkhe
den via Ronald Visser.

In de 65e minuut konden de geelzwar-
ten dan eindelijk juichen. Dennis
Wentink werd vrijgespeeld en zijn
schot verdween over de keeper in de
bovenhoek. 0-1

Dit smaakt naar meer moet de ploeg
van trainer Jan Ligtenberg gedacht
hebben, want het begon met meer in-
zet en enthousiasme te voetballen.
Hugo van Ditshuizen werd via een
dieptepass weggestuurd en trachtte de
doelman aan de zijlijn te omspelen.
Dit lukte ook, maar de doelman haal-
de met een sliding de Vordense spits
onderuit en kreeg van scheidsrechter
Garrits de rode kaart.

De daarop volgende vrije trap van Rob
Enzerink werd door Hugo van Ditshui-
zen fraai binnengekopt. 0-2

Vorden kreeg nog diverse mogelijkhe-
den om wat aan het doelgemiddelde
te doen, maar de stand bleef 0-2.

Uitslagen zaterdag 19 februari:
Vorden Al - Socii AID: afg.
Robur et Veloci B2 - Vorden BI: 5-0
Rohda R. C2 - Vorden Cl: 1-5
Vorden C2 - Loenermark C2D: afg.
Be Quick Z. Dl - Vorden D1D: 3-6
DVC '26 D3 - Vorden D2: afg.
Vorden D3 - Warnsveldse Boy D4: afg.

Senioren zondag 20 februari:
Trias l-Vorden 1:0-2
Grol 4-Vorden 2: Afg.
VIOD 3-Vorden 310.00
Vorden 5 - Pax 6: afg.
Vorden 6 - Erica '76 8: afg.

Programma zaterdag 25 februari:
Colmschate A2 - Vorden Al
Vorden BI - Zutphania BI
Vorden Cl -Witkampers Cl
AZCC3-Vorden C2
Vorden D1D - Witkampers Dl
Vorden D2 - Zelhem Dl
Zeddam D2 - Vorden D3
ZelosE2-Vorden El
Be Quick Z. E2 - Vorden E2
Vorden E3 - Zeddam El
Vorden E4 - Kilder El
Wolfersveen E3 - Vorden E5
Vorden F1-DWF2
Vorden F2 - Be Quick Z. Fl
Vorden F4 - Ratti Fl
Be Quick F2 - Vorden F3
ZelosFS-Vorden F5
Vorden F6 - Pax F4
Gazelle Nieuwland F4 - Vorden F7

Senioren zondag 26 februari:
Vorden l-WG'25 l
Vorden 2 - HSC '21/Brein 3
Vorden 3 - Zelhem 2
Erica '76 10 - Vorden 5
Hoven de 4 - Vorden 6

SOCII NIEUWS
Socii ging vol goede moed na de iets
hoger staande V en K in Twello. On-
danks het weer af en toe de zon dan
weer een beetje sneeuw was het veld
goed bespeelbaar en was goed voetbal
mogelijk.

In de eerste helft had Socii twee goede
kansen en had de scheidsrechter de
bal op de stip kunnen leggen na het
onderuit van Robert Kornegoor zoals
zo vaak de bal wil er niet in de penal-
ty word niet gegeven en na zwak in-
grijpen in de verdediging maakt de
thuisclub 1-0 net voor de rust.

De tweede helft was van Socii kant
nog zwakker en werd de 2-0 in de
schoot geworpen en dankbaar inge-
schoten. Na verschillende wissels van
beide zeiden en zeer vertragend spel
van V en K werd het kort voor tijd ook
nog 3-0 een wedstrijd voor Socii om
gauw te vergeten wat het spelpeil be
treft en zich nu deze week maar gaan
klaar stomen voor het aankomende
thuis duel tegen Ratti.

UITSLAGEN
Baakse Boys Cl - Socii Cl: 2-1
Socii 2 - Be Quick Z 5:9-3
Baakse Boys 2 - Socii 3:2-2
Dierense Boys 4 - Socii 5:15-1

Programma 26/27 Februari
Socii - Ratti
Reunie 3 - Socii 2
Socii 3 - Zelhem 4
Turkse Kracht 6 - Socii 4
Socii 5 - Zutphen 4

Volleybal

PELGRUM DASH
Moeizame overwinning meisjes BI
Pelgrum Dash op Sourcyteam
Zaterdag 19 februari moesten de mei-
den van Dash aantreden tegen het
Sourcyteam, dat onder de vlag van
Longa speelt. Het Sourcyteam bestaat
uit de best getalenteerde speelsters
van de regio, speciaal geselecteerd om
later op een hoog niveau te spelen. Dit
team traint viermaal per week en
speelt daarnaast de nodige oefenwed-
strijden.

De eerste set startte Dash slecht. Over
het algemeen bleven de meiden onder
hun normale niveau spelen.De ser-
vicedruk van Longa was hoog, de ser-
vicereceptie was onvoldoende om tot
goed aanvalsspel te komen. Dat lukt
Longa beter, waardoor zij de eerste set
met 18-25 wonnen.

In de tweede set kregen de Vordense
meiden meer greep op de service,
waardoor er meer druk gezet kon wor-
den en zij fouten bij te tegenstander
afdwongen. De derde set was een ko-
pie van de eerste, zij het dat Dash iets
meer greep bleef houden op het spel
van de tegenstander. Zij konden toch
niet voorkomen dat deze set met 22-25
naar Longa ging.

Daarna vonden de Dash meiden het
voldoende en gaven zij vanaf het begin
van de vierde set vol gas. Door goede
servicebeurten en een betere veldver-
dediging kreeg Longa geen kansen
meer deze set en daarmee de wed-
strijd naar zich toe te trekken. Sets-
tand: 25-18. De vijfde en beslissnede
set bleef Dash het hogere niveau van
de vierde set vasthouden, waardoor
deze vrij makkelijk met 15-9 naar
Dash ging. Een magere overwinning
tegen een goed spelend regionaal ta-
lententeam.

UITSLAGEN
Vrijdag 18-02-05
KSV - Pelgrum Dash Hl: 3-1

Zaterdag 19-02-05
Dijkman/WSV - Pelgrum Dash MCI: 3-2
TOPH - Pelgrum Dash MB3:4-0
Dash/WIKJBl -ReflexJB1:1-3
Pelgrum Dash D3 -Verhoeve/F. D2:1-3
Pelgrum DashMBl - Longa '59 MB1:3-2
Pelgrum Dash D2 - Vios Dl: 3-2
Pelgrum Dash D6 - Dynamiek D2:1-3
Pelgrum Dash Dl - Victoria Dl: 4-0
Pelgrum Dash H2 - Pajodos Hl: 1-3

PROGRAMMA
Vrijdag 25 februari
Time Out'75 D3 - Pelgrum Dash D6

Zaterdag 26 februari
Avanti/BVC JB1 - Dash/Wik JB1
Longa '59 D3 - Pelgrum Dash Dl
Marvo '76 Hl - Pelgrum Dash H2
Willems-Gemini Dl - Pelgrum Dash D3
D.VO. D2 - Pelgrum Dash D2
Pelgrum Dash 3 - Willems Gemini 2
Pelgrum Dash l - Dijkman/WSV 3
Pelgrum Dash MCI - Huevo '85 MC2
Pelgrum Dash MBS - Tornax MB1
Pelgrum MC2 - Dijkman/WSV MC3
Pelgrum Dash H3 - Wevoc H5
Pelgrum MB2 - Pelgrum Dash MB1
Pelgrum Dash D4 - Harfsen D2
Pelgrum Dash D5 - D.V.O. D7
Pelgrum Dash Hl - Dijkman/WSV Hl

Zaterdag 19 februari
Pelgrum Makelaars/Dash - Victoria
Balsponsor: Autorijschool Ruesink
Afgelopen zaterdag heeft het eerste
dames team van Pelgrum Makelaars/
Dash tegen Victoria uit Didam ge
speeld. In de uitwedstrijd heeft Dash
met 3-1 gewonnen, maar in de laatste
twee sets hebben ze het de dames uit
Vorden toen nog erg moeilijk ge-
maakt. Dash was dus gewaarschuwd.

Pelgrum Makelaars/Dash begon voort-
varend in de eerste set, door een aan-
tal goede servicebeurten kwam het al
snel op een paar punten voorsprong.
Deze punten werden deze set ook niet
meer weggeven, toch kwam Victoria
aan het einde nog even dichtbij. De
eerste set werd gewonnen door
PM/Dash met 25-22.

In de tweede set was het minder span-
nend dan in de eerste set, aan de kant
van PM/Dash werd er goed geserveerd
waardoor de aanval van Victoria ver-
dedigt kon worden. Na het verdedigen
maakte Dash deze rally dan af. Deze
set werd ook vrij makkelij k gewonnen,
25-12.

Het stond nu 2-0 voor Dash, maar we
waren gewaarschuwd. Victoria is niet
het team dat zomaar opgeeft. Dat was
ook te zien in de derde set. Beide
teams liepen de gehele set gelijk op.
Bij de stand van 19-19 werd er door bei-
de teams tot de stand 23-22 alleen fout
geserveerd. Op deze stand serveerde
PM/Dash goed en kon deze set toch
winnen en wel met 25-22.

In de vierde set liep alles aan de kant
van Dash weer iets beter, waardoor de
laatste set ook gewonnen werd. (25-16)
Dit betekende dus weer een 4-0 over-
winning voor Dash, waardoor er weer
5 punten bij zijn.

De volgende wedstrijd (26 februari)
wordt in Lichtenvoorde gespeeld om
14.15 tegen Longa'59 D3.

B r i d e n

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 14 februari:
Groep A:
1 Mw. Walter Kilian/Mw. v. Gastel 57,5%
2 Dhr. Wullink/Dhr. v.d. Veen 56,7%
3 Mw. v.d. Burk/Mw. Hendriks 54,6%

Groep B:
1 Dhr. Gr. BramelMw. de Vries 65,6%
2 Dhr. Meijerink/Mw. Meijerink 61,5%
3 Mw. Warringa/Mw. Rossel 58,7%

Woensdag 16 februari:
Groep A:
1 Mw. Le Grand/Mw. Nulden 59,90%
2 Dhr. Enthoven/Dhr. Vruggink 57,19%
3 Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 54,64%

Groep B:
1 Mw. Lamers/Dhr. Kip 59,43%
2 Dhr. en Mw. Koekkoek 58,70%
3 Dhr. en Mw. Stertefeld 58,33%

Op zaterdag 5 maart organiseert
Indoor Sport in samenwerking
met Hanneke Janssen van het voe-
dingsprogramma Weet hoe je eet'
© wederom een informatiebijeen-
komst over het afslankprogram-
ma 'Ik lijn niet ik sport f.

In deze cursus staat de persoonlijke
benadering centraal. Indoor Sport al
jaren gespecialiseerd in het vinden
van de optimale 'vet-verbrandingszo-
ne' die per persoon verschilt en per ac-
tiviteit anders is. 'Weet hoe je eet' ©. is
gebaseerd op gezond eten, bewegen
en zoveel mogelijk gebruik maken van
het goede uit de natuur, maar tevens
ook op de ontwikkeling uit de weten-
schap! Het is voor iedereen die serieus
bezig wil zijn met zijn/haar gezond-
heid. Gewicht verliezen is voor velen
een uitdaging. Géén gewicht verliezen
is een nog grotere uitdaging en een
groter risico voor onze gezondheid als
er sprake is van overgewicht en/of ge
zondheidsklachten. Elke dag kunnen
we immers in de krant of in medische
en gezondheidstijdschriften lezen dat
Nederland vervet.

We worden met zijn allen te dik. Ou-
derdomssuiker komt tegenwoordig al
voor bij mensen van 30 en 40 jaar. Dat
is toch te gek. Juist nu hebben we een
fantastisch programma om het oude
gewicht weer terug te krijgen en nooit
meer te gaan jojo'en. Een dergelijk
programma duurt 42 dagen en is haal-
baar. Niet door honger te lijden. Nee,
je mag zelfs geen honger hebben. Wilt
u echt afvallen of kent u mensen die
last hebben van hun gewicht, vertel ze

dan van dit programma. Hebt u een
buikje of is uw achterste te dik? Meldt
u dan aan of bel ons op. Het program-
ma werkt niet alleen op je gewicht,
maar door het gezonde eten ook op
een heleboel kwaaltjes. Het werkt als
je moe bent, als je te hoge bloeddruk
hebt, een hoog cholesterolgehalte enz.
Dit is door ervaring gebleken. Het Acti-
on-Point beweegprogramma (bewe
gingsadvies op maat) van Indoor Sport
sluit perfect aan op het voedingsge
deelte, ook hier wordt een persoonlijk
programma opgesteld.

Om te beginnen wordt de persoonlijke
vet-verbrandingszone bepaald en een
keuze gemaakt uit diverse sportactivi-
teiten die het beste aansluiten bij de
doelstelling. En bestaat de mogelijk-
heid om het sportieve gedeelte van de
cursus naar eigen wens en tijd in te de
len! Natuurlijk onder begeleiding van
een beweegadviseur. Als je besluit het
programma te gaan volgen heb je een
positieve beslissing genomen waar je
de rest van je leven de vruchten van
zult plukken en waar je enorm veel
plezier aan zult beleven.

Je zult snel merken dat je veel vitaler
wordt en veel meer energie gaat krij-
gen, kortom de kwaliteit van je leven
zal erop vooruit gaan! Wanneer u aan
het programma gaat meedoen, krijgt
u bovendien een " Polar' hartslagme
ter kado. Dus kom zaterdag 5 maart
naar onze informatiebijeenkomst bij
Indoor Sport in Vorden. De bijeen-
komst start om 10.30 uur. Want als je
'Weet hoe je eet' © hoefje nooit meer
op dieet!

Capuchon Jeugdmode loopt
voorop in mode en actualiteit
Kinderkleding vind je in alle soor-
ten en maten, alleen niet alle ma-
ten passen. Er zijn steeds meer kin-
deren die net even iets breder zijn
dan de standaard confectiemaat.
In de media komt dit steeds meer
naar voren, onder andere in de
spotjes van SIRE maar ook in diver-
se televisie programma's is hier
over gesproken. De afgelopen we-
ken stonden de landelijke bladen
vol met de 'oplossing* voor deze
groep kinderen.

Want sinds kort heeft het Deense
merk Claire, de Plus Fit collectie in Ne
derland op de markt gebracht. En ui-
teraard heeft Capuchon Jeugdmode,
die al jaren gratis de kleding vermaakt
om toch een passende outfit voor een
wat voller kind te creëren, deze Plu*
Fit collectie in de rekken hangen. Ca-
puchon heeft voor dit merk zelfs de
exclusiviteit in de hele regio gekregen.
'De Plus Fit Collectie is modieus en
heeft echt een perfecte pasvorm', ver-
telt Gaby Koenders, eigenaresse van
Capuchon Jeugdmode.

De modetrend voor dit jaar is vooral
zeer kleurrijk Niet alleen het Plus Fit
merk Claire brengt de juiste frisse
trendy kleuren voor dit seizoen. Maar
in alle collecties vind je deze frisheid
terug. Zo ook in de sportieve collectie
van O'Neill, die zowel stoer als hip is
met de bekende prints en prettige pas-
vorm.

De supertrendy merken Eager Beaver,
Rags en Rags for Girls spetteren dit sei-
zoen echt van het rek af. Maar zeker
de collectie van Ragazzi is volgens Ga-
by dit jaar helemaal top! Naast de be
kende merken verkoopt Capuchon
nog Dobber, Carbone en Freesoul.

Nieuw dit jaar voor Capuchon Jeugd-
mode is het merk Esprit. Dit seizoen
start Capuchon met EDC Youth, een
collectie voor meiden en jongens vanaf
maat 128 tot en met 176. Esprit biedt
een perfecte kwaliteit voor een zeer
aantrekkelijke betaalbare prijs. Zo zijn
er broeken vanaf € 29,95 en shirts al
vanaf € 12,95. Vanaf juli is ook de Esprit
Kids collectie vanaf maat 92 te vinden
in de rekken van Capuchon. Deze na-
jaars- en wintercollectieis zijn alweer
ingekocht en ziet er, volgens de vaste
bekende medewerkster Joke, helemaal
super uit. Zeker een goede aanvulling
op het huidige merken pakket maar
vooral het prijsniveau is verrassend.

De communie en feestkleding wordt
natuurlijk niet vergeten. Er wordt op-
geschreven welke set er wordt gekocht
voor welke communie of feestje, zodat
je de zekerheid hebt dat er geen ander
kind in dezelfde kleding loopt!

Nieuw is ook de mogelijkheid om bui-
ten normale openingstijden op af-
spraak te winkelen. 'Dit deden we al
vaker op verzoek van een aantal vaste
klanten en daar wordt vol enthousias-
me gebruik van gemaakt. Er zijn veel
mensen die door de drukke bezighe
den van alledag geen tijd hebben om
overdag te shoppen, vandaar deze ex-
tra service'. Ook is de mogelijkheid om
op afspraak met een groepje te winke
len, bijvoorbeeld met een groep vrien-
dinnen onder genot van een kopje kof-
fie en wat lekkers heerlijk relaxed de
collectie voor de kids uit te zoeken.

Voor informatie over de Plus Fit collec-
tie van Claire of andere vragen kan
men terecht bij Capuchon Jeugdmode
aan de Raadhuisstraat 23 in Hengelo,
telefoonnummer (0575) 46 32 79.

Al gekeken op

MrmnAr.contact.nl

Dia-presentatie Winters Siberië
Op vrijdag 25 februari a.s. geven Rob
en Dame de Jong een Dia-presentatie
over hun barre tocht door winters
Siberië met twee motoren. Tijdens
deze reis daalden de temperaturen tot

-45°. Zij maakten van deze reis specta-
culaire beelden. De voorstelling begint
om 19.30 uur bij Motoport Zelhem
aan de Brinkweg 15a. De toegang is
gratis evenals de koffie.



Fotozoekwedstrijd Contact

*****
zegge

We zijn begonnen met Contact editie Ruurlo, dit
overtrof onze verwachtingen wat betreft het aantal
deelnemende winkels en bedrijven, maar liefst 831
Het aantal inzendingen was enorm.

Toen volgde Contact editie Hengelo (nu Contact
Bronckhorst Midden). Felix Takkenkamp heeft er
samen met Joanne iets moois van gemaakt, met
72 winkeliers en bedrijven die hebben mee gedaan.

Ge/d
Tot onze verassing sloeg het in Hengelo Op 10 februari jL is er uit het aantal

en omstreken zo aan, veel mensen zijn goede inzendingen beslist wie de

overal rond wezen kijken om te kijken winnaars zijn geworden.

van welke winkel of bedrijf de foto was.

Aan één van deze prijswinnaars,
Ook hier was het aantal inzendingen die allen een waardecheque van

meer dan wij verwacht hadden. Joanne € 75,- ontvangen, wordt nog een

was enthousiast en het is leuk werk, extra hoofdprijs ter waarde van

zodoende werden er voor Contact editie 3 extra waardebonnen van € 75,-

Vorden (nu Contact Bronckhorst Noord) uitgereikt, te besteden bij de deel-

ook winkeliers en bedrijven benaderd, nemende winkeliers/bedrijven.

Joanne en Felix wisten ook deze editie te

klaren, 64 deelnemers en ook hier weer

veel inzendingen.

In het totaal kwamen er maar liefst bijna

1300 inzendingen binnen van de 3 edities!

De prijswinnaars worden uitgenodigd

op vrijdag 25 februari a.s. om 14.00 uur

in de kantine van Drukkerij Weevers,

Nieuwstad 30 te Vorden, om hun prijs

in ontvangst te nemen.

WINNAARS FOTOZOEKWEDSTRIJD:
• Gea Hulshof

• B. Sprukkelhorst

• J.W. Bredewout

• Marin te Molder

• Fam. W. ter Maat

• Leonie Beerten

• Gerda Dijkman-v/d Berg

• Marion Weverink

• A. Bilderbeek

• Luke en Kay Arends

• Hennie Menkveld

• G.B. Olthof

Beukenoot 6 Ruurlo

Nijverheidsstraat 9 Ruurlo

't Rikkelder 38 Ruurlo

Vremanstraat 3 Halle

Strengendijk l Ruurlo

Wilhelminalaan 21 Ruurlo

Groenloseweg 25a Ruurlo

Molenweg 10 Drempt

van der Heij denstraat 13 Baak

Middenweg 68 Hengelo

het Stapelbroek 5a Hengelo

Hoogstraat 16a Toldijk

• Mevr. J. van Zinnicq Bergmann

• A. Beeftink-Schieven

• HA. Seesing-Haggeman

• Marleen Jeurissen

• Paul van Ark

• M. Huitink-Helmink

• Van Ditshuizen

• J. Hovenga

• Fam. Steenblik

• J. Zweverink

• Willy Heusinkveld

• D. Versteegen-Giesen

Slotsteeg 6

Toldijkseweg 31

Sint Janstraat l

Oude Varsselseweg 7

Wildenborchseweg 19

Ruurloseweg 60

Stuwdijk l

Brinkerhof 16

Lankhorsterstraat 11

Vennemansweg 4

hetjebbink57

Prunusstraat 18

Hengelo

Steenderen

Keijenborg

Hengelo

Vorden

Vorden

Vorden

Vorden

Wichmond

Vorden

Vorden

Hengelo



Huishouden gooit per jaar 330 euro aan voedsel weg

Minder afval, minder kosten
Voedsel resten, verpakkingen, kranten, oude apparaten en noem maar op.
Alles wordt op den duur afval, ledere dag produceren we per persoon
anderhalve kilo. Ruim tien jaar geleden was dat nog één kilo per persoon
per dag. De afgelopen jaren is het gelukt om de hoeveelheid afval per per-
soon constant te houden. Ook al is afvalverwerking in Nederland goed
geregeld, het blijft belangrijk om minder weg te gooien.

Het gescheiden inzamelen van afval
is een nationale sport. Bijna de helft
van het huishoudelijk afval wordt
apart ingeleverd en gebruikt als
grondstof voor nieuwe producten.
Het restafval gaat (bijna) niet meer
naar de vuilnisbelt, maar naar specia-
le verbrandingsovens. Daar levert het
verbranden van afval nuttige energie
op.Toch blijft het belangrijk om min-
der weg te gooien.

Goedkoper
Minder afval is goedkoper. Het ver-
werken van afval kost geld. Hoe min-
der afval uw gemeente krijgt, hoe

Voedsel
Nederlanders staan bekend om
hun zuinigheid. De aanbiedingen
van 'drie halen twee betalen' lopen
goed. Toch zijn de uitgaven voor
voeding vaak onnodig hoog.
Meestal kopen huishou-
dens meer dan ze nodig
hebben. Per jaar gooit
een gemiddeld huis-
houden 330 euro aan
voedsel weg.

Dit is niet alleen een ver-
spilling van geld. Het is ook
onnodig veel afval en een
verspilling van de energie
die is gebruikt voor de pro-
ductie en het transport van
deze voedingsmiddelen.

minder kosten ze maakt. Door met
zijn allen minder afval te produceren,
heeft u invloed op de hoogte van de
afvalstoffenheffing.

Beter voor het milieu
Minder afval is ook beter voor het
milieu. Natuurlijk wordt het afval op een
verantwoorde manier verwerkt, maar er
blijft altijd enige milieubelasting over.
Het voorkomen van afval verkleint de
milieubelasting van afvalverwerking. En
als we langer met producten doen, zijn
er minder grondstoffen, water en ener-
gie nodig om producten te maken. Ook
dat is winst voor het milieu.

voor de vuilnisbak

Door op maat
boodschappen te

doen kunt u flink
besparen op uw uit-

gaven voor voeding
en bent u tegelijker-

tijd goed bezig voor
het milieu.

Slim boodschappen doen
Per jaar gooit een huishouden
gemiddeld 110 tot 165 kilo voedsel
weg: 10 tot 15 procent van de ge-
kochte voedingsmiddelen. Een groot
deel van het weggegooide voedsel
verdwijnt ongebruikt in de vuilnisbak.
Het is bedorven voordat u kans zag
het op te eten. Veel voedselverspilling
kunt u dus gemakkelijk voorkomen
door uw boodschappen beter af te
stemmen op wat u daadwerkelijk ge-
bruikt. Bijvoorbeeld door voor verse
producten wat vaker naar de winkel te
gaan in plaats van grote voorraden
ineens te kopen.

Weggooitest
Veel mensen reageren verbaasd als ze

horen dat een gemiddeld huishouden
zoveel voedsel weggooit. Ze denken
dat het bij henzelf minder is.
Het weggooien van eten gebeurt
immers met kleine beetjes te gelijk.
Door veertien dagen op te schrijven
wat u aan eten weggooit, krijgt u een
goed beeld van uw eigen gedrag. Met
het omrekenmodel van Milieu
Centraal kunt u nagaan hoeveel kilo
voedsel - en dus euro's en energie - u
per jaar weggooit.

Downloaden:
De Weggooitest voedingsmid-
delen kunt u downloaden op:
www.milieucentraal.nl.

Tips
voor minder afval

• Koop wat u nodig heeft.
Denk bijvoorbeeld aan de
aanschaf van klusmateria-
len. Koopt u een grote zak
cement voor een klein klus-
je, dan zal het overgebleven
materiaal na verloop van
tijd onbruikbaar worden, en
gooit u het weg.

• Neem een eigen bood-
schappentas mee, dan heeft
u geen plastic tasje nodig.

• Koop frisdranken en bier
voor thuisgebruik zo moge-
lijk in retourverpakkingen.
Bij melk, yoghurt en andere
zuivelproducten is er wei-
nig verschil in milieube-
lasting tussen pakken en
retourflessen.

• Koop kwalitatief goede pro-
ducten. Deze gaan langer
mee zodat u minder vaak
nieuwe hoeft te kopen.

• Zorg voor voldoende onder-
houd. Onderhoud is behoud.

• Laat kapotte spullen repa-
reren als dat mogelijk is. Zo
verlengt u de gebruiksduur.

Verpakking, daar zit wat in
Een mogelijkheid om minder afval weg te gooien is het letten op onnodi-
ge verpakkingen. Maar wanneer is een verpakking onnodig? Goede ver-
pakkingen kunnen er voor zorgen dat de kans kleiner wordt dat produc-
ten beschadigen of bederven.

Dat is winst voor het milieu. Een winst
die vaak groter is dan de milieube-
lasting van het extra verpakkingsma-
teriaal.

•pakkingen
het milieu

Ver
en
Verpakkingen belasten uiteraard het
milieu. De belasting ontstaat bij de pro-
ductie van het verpakkingsmateriaal,
het transport van (lege) verpakkingen,
de recycling en de verbranding van de
resthoeveelheid verpakkingsafval.
Daartegenover staat dat verpakkingen
de totale milieubelasting beperken
doordat zij producten beschermen en
daarmee afval als gevolg van beschadi-
ging, bederf of weglekken voorkomen.
De milieubelasting van een product is

Doe de afvalrace

Het lijkt zo simpel: glas in de
glasbak, fruitschillen bij het
GFT. Maar bent u echt op de
hoogte van alle afvalscheiding-
regels? In welke afvalbak hoort
bijvoorbeeld een oude video-
band? Of een oude stofzuiger?
Test uw kennis op een speelse
manier in "De Afvalrace"
Het spel vindt u op:
www.milieucentraal.nl

meestal veel groter dan de milieube-
lasting van de verpakking.

Minder verpakking
per product
Hoewel het soms anders lijkt blijft de
groei van het aantal verpakkingen ach-
ter bij de economische groei. De hoe-
veelheid verpakkingen is de voorbije
jaren wel toegenomen, maar de toena-
me is in verhouding kleiner dan de
groei van de economie. Dit komt
omdat bedrijven steeds efficiënter ver-
pakken en naar verhouding minder
verpakkingsmateriaal gebruiken. Soms
is dit heel zichtbaar. De grote pakken
waspoeders zijn vervangen door klei-
nere verpakkingen en kleine flacons en
het doosje om de tandpasta is verdwe-
nen. Blikverpakkingen zijn door de
jaren heen steeds lichter en dunner
geworden. In de afgelopen 25 jaar is
het drankenblikje bijna 45 procent lich-
ter geworden. Het stalen drankenblikje
weegt bijvoorbeeld nog maar 21 gram
tegen 38 gram in 1978.

Kleine
verpakkingseenheden
Ook het verpakken van producten in
kleinere eenheden kan het milieu hel-
pen. Het kost weliswaar extra verpak-
king, maar maakt het kopen naar
behoefte mogelijk. Dat verkleint de

kans dat producten, en dus energie,
ongebruikt worden weggegooid. Bij
de keuze tussen grote en kleine een-
heden gaat het om de balans tussen
de hoeveelheid verpakkingsmateriaal
en de kans op verspilling. Bijvoorbeeld
koffiemelk in cups is een verstandige
keuze als u zelf geen koffiemelk
gebruikt, maar uw bezoek wel koffie-
melk wilt kunnen aanbieden. Gebruikt
u in uw huishouden als enige koffie-
melk, dan is een klein flesje geschikt.
Een grote fles is optimaal als er meer-
dere personen in huis zijn die koffie-
melk nemen. Koop dus wat u denkt
nodig te hebben en voorkom verspil-
ling.

milieu
Vraag:

centraal geeft antwoord
Het statiegeld op anderhalve literflessen frisdrank verdwijnt. Zo krijgen we toch
steeds meer afval?

Antwoord:
De overheid is van plan om de hervulplicht van frisdrankflessen, de zogenaamde
PET-flessen, per 1 januari 2006 af te schaffen. Het statiegeld blijft, onder de naam
retourpremie. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat consumenten lege PET-flessen
apart inleveren. Ze worden alleen niet meer schoongemaakt en opnieuw gevuld,
maar ze worden versnipperd en omgesmolten tot nieuwe flessen. Dit is voor de
detailhandel en de producenten makkelijker. Het kost wel wat meer energie. Maar het voordeel is dat kleine
PET-f lesjes voortaan ook gerecycled worden.

Meer weten over afval, verpakkingen en milieu? Bijvoorbeeld of een oude mobiele telefoon bij het restafval
mag? Bel de Milieu Centraal Informatielijn 0900-1719 (15 cpm) of surf naar www.milieucentraal.nl. U vindt hier
praktische informatie over de vele mogelijkheden om in het dagelijkse leven rekening te houden met het milieu.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met SVM«PACT. Meer informatie vindt u op www.svm-pact.nl.



Inleveren advertenties en berichten
weekblad Contact Bronckhorst
Met ingang van week l (3 - 7 ja-
nuari) verschijnen de editie's
Noord (v.h. Contact Vorden),
Midden (v.h. Contact Hengelo)
en Zuid (vJi. Journaal Zelhem/
Halle) op dinsdag en woens-
dag in de gemeente Bronck-

horst. Het inleveren van ad-
vertentie's en berichten zal
hierdoor enigszins worden ge-
wij zigd, onderstaand geven
wij u hiervan een overzicht.
Het formaat van weekblad
Contact Bronckhorst wordt

veranderd, het aantal adver-
tentiekolommen gaat van 6
naar 7, met een royale kolom-
breedte van 38 mm en kolom-
wit van 4 mm, terwijl de pagina-
hoogte 430 mm wordt.

Verspreidingsgebied: Vorden, Kranenburg, Wichmond,
Vierakker, Linde, Medler, Wildenborch, Delden
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: vrijdag 12 uur, uiterlijk maandag 9.00 uur

Verspreidingsgebied: Hengelo, Keijenborg, Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Toldijk, Rha, Keijenborg, Veldhoek,
Voor- en Achter Drempt
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: donderdag 12 uur, uiterlijk maandag 9.00 uur

Inleveren edities Noord en Midden: Drukkerij Weevers b.v„ Nieuwstad 30,7251 AH Vorden
Postbus 22,7250 AA Vorden, tel. (0575) 551010

Nieuwsberichten aan: redactie@contact.nl
Advertentie aan: advertentie@contacLnl

CONTACT BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied: Zelhem, Hummelo en Hoog en
Laag Keppel, Halle, Velswijk, Halle Heide, Slangenburg,
Heelweg, Overstegen, Bezelhorst, Westendorp, Uzevoorde
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: vrijdag 12.00 uur

Berichten en advertenties voor Bronckhorst Zuid
vla:
Drukkerij-Uitgeverij van BarnevekJ
Industriestraat 10, 7590 AB Denekamp
Postbus 96, 7590 AB Denekamp
Telefoon (0541) 35 18 69 - Fax (0541) 35 43 45

Vereniging 'Oud Vorden'
Dinsdag 22 februari komt Henk
Demoed uit Zutphen naar Vorden
om voor de vereniging "Oud Vor-
den" en andere belangstellenden
een dialezing te houden, waarin de
markegenootschappen of marken
centraal staan.

Marken zijn eeuwenoude boerenge-
meenschappen in Oost Nederland, die
zijn opgericht ter bescherming van de
markegronden, de gemeenschappelij-
ke woeste gronden, die in bezit zijn
van de markegenoten, de eigenaren
van de gewaarde boerderijen. De mar-
ke hield zich, naast het beheer van die
gemeenschappelijke gronden, ook be-
zig met meer algemene zaken als on-
derwijs, kerk en armenzorg.

De geschiedenis van het markegenoot-
schap geeft zodoende een beeld van
het reilen en zeilen van de dorpssa-
menleving in vroeger tijd.

Voorbeelden van het functioneren van
het markegenootschap zullen zoveel
mogelijk gezocht worden in de grote
marke Vorden, met zijn vier zelfstan-
dige onderdelen Veldwijk, Mossel, Lin-4
de en Delden.

Henk Demoed promoveerde in 1987
aan de Universiteit van Amsterdam op
het proefschrift Mandegoed, schade-
goed. De markeverdeling in Oost Ne
derland in de 19e eeuw. De lezing van
Henk Demoed vindt plaats in Hotel
Bakker. Aanvang 20.00 uur.

Johan Pardij s gekozen tot
Toerfietser van het jaar
Tijdens de feestelijke jaarvergade-
ring die de VRTC "De Achtkastelen-
rijders" vorige week maandag-
avond ter gelegenheid van het zil-
veren jubileum hield, werd Johan
Pardij s gekozen tot "Toerfietser
van het jaar".

Hij dankt deze verkiezing aan het feit
dat hij altijd nauw betrokken is bij al-
le activiteiten van de vereniging. Daar-
naast maakt hij regelmatig toertoch-
ten. Ondanks het feit dat hij jaren ge
leden een zwaar ongeval heeft gehad,
waarna de sportartsen verklaarden
dat hij de sport wel kon vergeten, liep
hij de afgelopen jaren in totaal elf keer
de wandelvierdaagse in Nijmegen.
"Johan Pardijs is een man met door-
zettingsvermogen die nimmer bij de

pakken gaat neerzitten, een voorbeeld
voor velen", zo sprak voorzitter Henk
Ebbink die Johan Pardijs onder luid
applaus een beker en bloemen over-
handigde en hem tevens huldigde
voor zijn 25jarig lidmaatschap.

Deze avond werden nog een aantal
personen vanwege hun 25-jarig jubile-
um in het zonnetje gezet te weten:
Wim Bargeman, Adriaan en Marinus
Eskes, Bennie Harmsen, Wilbert Hor-
sting en Marinus Groot Jebbink

Ook deelde voorzitter Henk Ebbink
mede dat er dit jaar een nieuwe tocht
aan het programma zal worden toege-
voegd namelijk de "Ronde Bronck-
horst". Hany Eggink en Freek Willem-
sen werden als bestuurslid herkozen.

Fotografiecursus in bibliotheek
Maandag 28 februari start er in de
bibliotheek een basiscursus foto-
grafie. De cursus duurt 8 weken en
wordt gegeven van 1930 - 2130 uur
door fotograaf Geert de Groot.

In deze cursus wordt de werking van
het fototoestel, de soorten films, be-
lichting, belichtingsmeters, flitstech-
niek en beeldcompositie geleerd, kort-

om de techniek achter het maken van
foto's. Op een zaterdagmorgen gaat de
groep gezamenlijk de theorie in prak-
tijk brengen. De eerste les moeten de
cursisten hun camera meebrengen.

Men kan zich aanmelden bij ROG
Aventus, Waterstraat 33 te Zutphen
tel. (0575) 51 38 44 of e mail:
educatiewaterstraat@aventus.nl

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii zijn daarin uw partner.

d rukker i j We e ver s

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Magneetmassages en Workshops
Organic Move, Massagepraktijk
voor kinderen en volwassenen
geeft op l en 2 maart de gehele dag
gratis magneetmassages. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Heeft u
interesse dan kunt u zich hiervoor
nog aanmelden.

WORKSHOP BODY EN BRAINGYM
Marlies Aartsen verzorgt op zaterda-
gen 12, 19 maart en 25 juni om 9.30-
12.00 uur een workshop bestaande uit
bewegingsoefeningen met als doel sa-
menwerking tussen hersenhelften en
het lichaam te bevorderen en in ba-
lans te brengen. Dit heeft direct in-
vloed op het gehele welzijn en presta-
tie van de persoon. Het zijn goede
oefeningen bij leer-, reken- en schrijf-
problemen, concentratiestoornissen.
Kosten: per workshop (kleine groep-
jes), incl. stencil, thee en lekkers, per
persoon 27,50 euro.

WORKSHOP THERAPEUTIC
TOUCH / ENERGIE-BEHANDELING
Energie leren voelen bij jezelf en ande-
ren, geven en ontvangen van energie-
behan-deling aan elkaar dat is de
workshopinhoud op zaterdagen 12,19
maart en 25 juni om 13.30-16.00 uur.
De behandeling geeft vaak veel ont-
spanning, verdeling van energie over
het hele lichaam, overtollig energie
wordt afgevoerd, pijnvermindering,
meer ruimte gevoel, doorstroom.

Iedereen zou deze techniek moeten
leren om een ander te kunnen helpen
op eenvoudige wijze. Ideaal toepas-
baar door mensen in de zorg / en door
mantelzorgers.

Kosten: per workshop, incl. stencil,
thee en lekkers, per persoon 27,50
euro. Informatie Organic Move, M.
Aartsen, Vorden tel. (0575) 55 62 17.

Al gekeken op

www.contact.nl
voor het allerlaatste

nieuws?



Varkensschnitzel
Naturel of gepaneerd
Kilo LDERS 10.98

Grolsch bier
2 kratten a 24 flesjes
a 30 cl. 2 kratten

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!
G O E D K O P E R

Stokbrood
Wit.

Vers uit eigen oven.
Ca. 400 gram

ELDERS 1.15

E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Lay's/Smiths
Uitdeelzak
D'verse smaken.
Zak a 15 zakjes

ELDERS 2.35
Uitdeelzak

G O E D K O P E R

69

PLUS
Champignon-
of peperpaté

Pakje 140 gram

99
NORMAAL 1.25

99

BESTSELLER' BESTSELLER! BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R G O E D K O P E R G O E D K O P E R

NORMAAL 1.49

PLUS
Scharreleieren
Groot.
Doos 10 stuks O89 Mager

rundergehakt
Kilo

Grote bloemkool
Per stuk

99

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijd
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7742 er Loehem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.piussupermarkt.nl
08/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootveroruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

U S Opgeteld de beste!
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