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75 jarig jubileum "De Knupduukskes
Gymvereniging "Sparta" aan de basis van deze folkloristische dansgroep

De Vordense gymvereniging "Spar-
ta" stond in 1929 aan de wieg van
de folkloristische dansgroep "De
Knupduukskes", die volgende
maand haar 75 jarig jubileum gaat
vieren. Ter afwisseling van de oefe-
ningen aan de rekstok, de ringen,
het paard en de lange mat, beslo-
ten de gymnasten het publiek tij-
dens de jaarlijkse uitvoering te ver-
maken met een aantal "ouderwet-
se dansen". Dansen als de Veleta,
Rozenwals, Spaanse Wals, Duitse
polka, de Drikusman, allemaal
zeer gewild op bruiloften en partij-
en werden nu in de gymzaal uitge-
voerd. Voor turner Ap Lettink re-
den genoeg om de aanzet te geven
tot de oprichting van een groep,
die zich "De Boerendansers" ging
noemen.

Wim Dolphijn, voorzitter van "De
Knupduukskes" weet precies hoe het
boerendansen is ontstaan. Zegt hij: "
In de vorige eeuw, of misschien wel
vorge eeuwen, kwamen er regelmatig
marskramers vanuit Duitsland naar
Nederland om hier hun waren aan de
man te brengen. Sommigen introdu-
ceerden een aantal dansen. Niet ieder-
een deed dat op dezelfde wijze. Zo
werd in Haaksbergen een dans geïn-
troduceerd die later bekend zou wor-
den als "Wie goat met zien allen noar
Hoksebarge toe", zo zegt Dolphijn.
"Soms werd die dans in een andere
plaats met een "hupje" uitgevoerd en
dat gaf dan weer een andere effect aan
in wezen dezelfde dans", zo vult Johan
Wijnbergen aan, de man die na de ju-
bileumviering van "De Knupduuks-
kes'' de voorzittershamer van Wim
Dolphijn gaat overnemen. Tijdens de
oorlogsjaren werd er niet gedanst,
daar was dan ook überhaupt geen aan-
leiding voor! In 1945 werd de draad
weer opgepakt en werd tevens de
naam "Boerendansers" omgedoopt in
" De Knupduukskes".

HOOG IN HET VAANDEL
Eigenlijk paste de naam "Boerendan-
sers" ook niet meer bij de realiteit. Ina
Eskes, de vrouw die al bijna tien jaren
het secretariaat van "De Knupduuks-
kes" voor haar rekening neemt, legt
uit hoe dat komt: " De boerenbevol-
king had geen tijd, er moest immers
gewerkt worden. Vooral met uitstapjes
naar het buitenland gaf dat proble-
men, men kon niet van huis", zo zegt
ze. Momenteel heeft de 40 leden tel-
lende vereniging slechts één persoon
die uit de agrarische sector afkomstig
is. In de vijftiger, zestiger jaren waren
het veelal middenstanders die de
"dienst" uitmaakten.
In 1952 kreeg "De Knupduukskes" van
de burgerij een vaandel cadeau. Deze
werd aangeboden door de toenmalige
burgemeester A.E. van Arkel, een man
die tijdens zijn ambtsperiode in Vor-
den, op zijn beurt "De Knupduukskes"
hoog in het vaandel had staan. In juli
van datzelfde jaar trokken de dansers
uit Vorden voor de eerste keer Europa
in. Met de trein naar Italië, naar Peru-
gia. Het hele dorp liep uit en wachtte
bij terugkomst het dansgezelschap
weer op. Ina Eskes: " Reizen naar het
buitenland was in die tijd dan ook
heel iets bijzonders. De reizen werden
georganiseerd onder auspiciën van de
" Federatie voor folklorische groepen,
district Oost", waarbij "De Knup-
duukskes" zijn aangesloten.
Na 1960 mocht de vereniging op eigen
houtje reizen organiseren. En dat ge
beurde dan ook met de regelmaat van
de klok: Portugal, Skandinavische lan-

Johan Wijnbergen, Ina Eskes en Wim Dolphijn

den, Engeland, Hongarije, Italië, Zwit-
serland, Frankrijk. Waar zijn "De
"Knupduukskes" eigenlijk niet ge-
weest? Ina EskeS:"* Waar vroeger een
buitenlandse trip als iets unieks werd
ervaren, wordt er thans in Vorden ge
zegd "De boerendansers bunt ok weer
vot"!

De kleding die de groep draagt, da-
teert uit rond 1900. Deze werd gedra-
gen op zaterdagavond na het werk, als
men bijvoorbeeld bij de buren op be-
zoek ging. Voor de zondag kwamen
daar de schoenen bij en eventueel de
zwarte schot en de knipmuts. De kle-
ding is zoveel mogelijk authentiek na-
gemaakt, aangezien het echte oude
niet meer te gebruiken is. " Er is ook
wel heel wat verschil in de kleding,
want net als nu, was het toen ook on-
derhevig aan mode en smaak", aldus
Ina Eskes.

se Quimper gehouden zal worden.
Hier gaat een "gelegenheidsgroep"
naar toe, dat wil zeggen een groep van
circa 45 personen met leden die af-
komstig zijn ui de volgende verenigin-
gen: "Wiej Schotst Vedan", uit Bar-
chem, " 't Olde Getrouw" uit Varsse
veld, de "Meulenvelders" uit Does-
burg, de " Speelluden" uit Westervoort
en "De Knupduukskes" uit Vorden. De
Vordense groep heeft in het verleden
al een paar keer aan deze Europeade
meegedaan zoals bijvoorbeeld in 1981
(Zwitserland) en 1983 (Wenen) etc.

ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD
De leden van de jubilerende " De
Knupduukskes" komen niet alleen uit
Vorden. Ze zijn ook afkomstig uit om-
liggende plaatsen zoals Zutphen, Lo-
chem, Ruurlo en Hengelo. Mensen een
plezier doen, zoals optredens in be-
jaarden tehuizen dat geeft de dansers
grote voldoening. Wim Dolphijn:" We
hebben het bij de olde dansen en kle
ding altijd over de O.V.T ( Onvoltooid
Verleden Tijd). Bij de meeste leden zit
het dansen in het bloed. " We vinden
het erg leuk de oude boerendansen te
doen, maar bij bruiloften en partijen
blijkt ook dat we sowieso graag dan-
sen, alleen overheerst wel "de liefde
voor het oude", zo formuleert Ina.
De gemiddelde leeftijd van de leden
ligt rond de 55 jaar. Het oudste lid,
Ome Henk Pardijs, is al 91 en komt op
de woensdagavond ( repetitieavond)
nog maar al te graag een kijkje nemen
en laat zich dan tevens het borreltje
uitstekend smaken. Het bestuur van
"De Knupduukskes" is over de toe
komst van de folkloristische dansgroe
pen niet al te vrolijk gestemd. Wim
Dolphijn: " Door de verdergaande ver-
grijzing zal het ledental in zijn alge
meenheid afnemen, waardoor samen
werkingen met andere verenigingen
niet kunnen uitblijven", zo zegt hij.
Een goed voorbeeld daarvan is wel de
jaarlijkse Europeade die dit jaar in de
periode van 20 t/m 26 juli in het Fran-

RECEPTIE
Het bestuur van " De Knupduukskes"
is als volgt samengesteld: Wim Dol-
phijn, voorzitter ( na het jubileum
wordt hij dus opgevolgd door Johan
Wijnbergen); Ina Eskes, secretaris; An-
nie Wesselink, penningmeester en
Wim Stokkink en Hanny Meulenbrug-
ge. De groep wordt tijdens de repetitie
avonden en de optredens op accorde
on begeleid door Wim Dolphijn, Nel-
lie van Hardeveld, Gerrie Ruesink en
Hans Vruggink. De harmonica waarop
Hans Vruggink speelt is al 45 jaar oud
en is eigendom van de "Knupduuks-
kes".
Het 75 jarig jubileum wordt op zater-
dag 14 mei gevierd met van 15.00-
17.00 uur een receptie in zaal" De Her-
berg", gevolgd door een gezellig sa-
menzijn van de leden. Op deze dag zal
ook de " Scheesseler Trachtengruppe"
uit Duitsland (omgeving Hamburg)
aanwezig zijn. Deze dansers waren 15
jaar geleden tijdens het 60 jarig be
staan ook te gast in Vorden. Zij zullen
ook nu tijdens hun bezoek samen met
de Vordense groep enkele optredens
verzorgen. Op 28 juni vindt er op het
gazon bij de N.H. kerk een gezamen-
lijk optreden plaats van "De Knup-
duukskes" en "Sursum Corda". Dit
vanwege hun beider 75 jarig jubileum
( Sursum Corda in november aan-
staande)
Wim Dolphijn die bij zijn aanstaand
afscheid bijna zeventien jaren voorzit-
ter van "De Knupduukskes" is ge
weest, heeft tot slot van het gesprek
nog een "gouden tip" voor zijn opvol-
ger Johan Wijnbergen: " Laat de men-
sen in de vereniging datgene doen wat
ze leuk vinden. Verder hoefje als voor-
zitter niks anders te doen dan de har-
monie in de vereniging te bewaken"!
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Gerda te Velthuis ere-lid
van "De Knupduukskes"
Gerda te Velthuis is tijdens een bij-
zondere vergadering van de folklo-
ristische dansgroep "De Knup-
duukskes" benoemd tot ere-lid.
Voorzitter Wim Dolphijn schetste
in zijn toespraak de verdiensten
die Gerda voor de dansgroep heeft
gehad. Zo is zij onder meer jaren-
lang penningmeester van deze
dansgroep geweest. Ook heeft Ger-
da te Velthuis een belangrijke bij-
drage geleverd aan een boek over
de folklore, dat is uitgegeven door
de "Federatie voor folkloristische
groepen", waar ook "De Knup-
duukskes" bij is aangesloten. Ger-
da heeft voor dit boek diverse pa-
tronen getekend.

Wim Dolphijn:" Gerda maakte niet al-
leen kleding, maar had thuis ook al-
tijd kasten vol met folkloristische kle
ding. Meldde zich een nieuw lid aan,
geen problemen wat kleding betreft.
Even bij Gerda in de kast kijken, er was
altijd wel een "passende" broek, jas of

rok bij". Voorzitter Dolphijn zei voorts
dat hij altijd een bijzondere band met
de familie te Velthuis heeft gehad. "
Gerda is de aanleiding geweest dat ik
mij destijds als lid bij "De Knupduuks-
kes" heb aangemeld.
De dansgroep zou op gegeven mo-
ment een festival in Italië gaan bezoe-
ken. Echter men kwam een muzikant
tekort. Hoewel ik in Ruurlo woonde (
en nog steeds) vroeg Gerda mij of ik de
dansgroep op de accordeon wilde be
geleiden. Dat wilde ik wel, paar keer
oefenen, echter wat gebeurde, het ge
hele festival in Italië werd afgeblazen.
De had er intussen zoveel plezier aan
beleefd dat ik mij spontaan als lid bij
"De Knupduukskes" heb aangemeld",
aldus voorzitter Wim Dolphijn.

Het erelidmaatschap dat Gerda nu
ten deel is gevallen, is haar tweede on-
derscheiding. Toen zij jaren geleden,
50 jaar lid was van "De Knupduuks-
kes" kreeg zij het "Gouden klompje"
aangeboden.

Wildenborch wint eigen
klootschiettoernooi
Het toernooi dat de klootschietver-
eniging "Wildenborch" zondagmid-
dag organiseerde verliep voor de
klootschieten uit het buurtschap
uiterst plezierig, want in bijna alle
klassen eindigden teams van "Wil-
denborch" op de eerste plaats.

Er was een parcours uitgezet met een
lengte van 5 kilometer, dat begon en
eindigde bij de Kapel waar Harry te
Lindert en Harry Dinkelman na af-
loop aan de volgende teams de prijzen
uitreikten: Heren: l Wildenborch I in
totaal 46 schoten en 94 meter; 2 Stok-
kink 1,47 schoten en 62 meter; 3 Duns-
borg 47 schoten en 30 meter. Dames: l
Wildenborch I, 77 schoten en 52 me
ter; 2 Wildenborch II, 94 schoten en 21

meter. Gemengde klasse: l Wildenborch
I, 70 schoten en 26 meter; 2 Wilden-
borch II, 89 schoten en 13 meter. Vrije
klasse: l Wierssebroekweg 49 schoten
en 59 meter; 2 Delden 55 schoten en
21 meter.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 april 10.00 uur Bijzondere dienst jeugdkerk en
merv. A, Dalvoorde 19.00 uur Zangdienst, J. Simmering
uit Heelweg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 april 10.00 uur de. B. Seelemeijer Steenderen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 april 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur
Zangdienst in de Herv. Kerk, J. Simmering uit Heelweg

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 april 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K.kerkVierakker
Zaterdag 23 april 17.00 uur Eucharistieviering Herenkoor.
Zondag 24 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. herenkoor.

Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en
omstreken. Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om ie-
dereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens af-
spraak 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, Warnsveld. Tele-
foon (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
23-24 april D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Qoyerhoekseweg 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; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma, t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer
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) 63 32 22.

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (GId.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 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-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).

Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Pedicure
Mevr. Kamphorst tel (0575) 55 34 72; mevr. Moktónk-
Kasteel, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roelofe (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 Jebbink 4a, tel (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
TeL 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 1330-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 930
uur t/m 1730 uur. Zaterdag van 930 uur t/m 15.00 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 Gezoreineidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder teL nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
- Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, teL 553405, openingstg-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail wefcapiouderen-
vorden <§hetnetnL website www.welzynouderenvordenjnl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
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 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.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 (aanvraagformulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VTT
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
info@portaalwegwijzer.nl

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij grote
spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)riool-
systeem kunnen alle inwoners 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.

?i|ii uitsluitend besten
culieren en ven ii n hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarieven
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2.50 administratiekosten in re-

• Uw oude trouwring ver-
maken in modern sieraad
v.a. € 25.- Atelier Henk Eg-
gersman. Burg. Galleestraat
8, Vorden 55 07 25.

•

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. (0575)461670
of 46 37 43.

• Aankomen, afslanken
en/of meer energie? Begin
nu, dan loopt u straks met
plezier in zwembroek of bikini!
Gratis persoonlijke begeleiding
en advies. Ruime ervaring.
Bel Jema Bruggink, tel. (0575)
46 32 05.

• Te koop gevraagd: Ouder-
wetse wandkoffiemolen
Mob. (06)55143833.

• Denk ook eens aan onze
huktverzorgingsproducten.
Ook heel leuk als origineel
cadeautje! Op afspraak kunt
u alles grais uit proberen. Ik
ben erg benieuwd naar uw
mening. Nieske 06-5432669
Herbalife.

0 Succesvol (bij)verdienen
met HERBALIFE.
www.baasoverjezelf.nl

• Gezocht: woonruimte in
gemeente Bronckhorst Br. o,
nr. V8-1 Bureau Contact
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Wie kan mij helpen aan een
exemplaar van "Boerderij-
en Veklnamen in Vorden"?
(R. Kater e.a.; uitg. Staring
Inst) Prijs n.o.tk 0343-43 02
31 j.garsen@wanadoo.nl

• Te huur gevraagd: zelf-
standige woonruimte, liefst in
buitengebied. Voor zelfst man
(49 jr.), niet rokend. Huurprijs
in overleg. Gouden tip € 150,-
Voor info: 06 - 10506400 of
email hember@hetnet.nl.

• Stuntprijzen! Zonne-
hemete/banken vanaf € 125,-
nieuw in doos. Rechtstreeks
verkoop vanaf magazijn. 12
modellen, kijken na telefoni-
sche afspr. (06) 53 31 77 90,
Halle.

• Stoelmassage en voet-
reflexbehandeling ervaren.
Als u zorgt voor 8 è 12 perso-
nen komen wij bij u thuis.
Meer info: Tel. nr. (0575) 55
1989oftel. nr. 06-517867
11.

• Er even helemaal tus-
sen uit en wordt een an-
der mens! Wandel mee in
het indrukwekkende natuur-
gebied van Tsjechisch Bohe-
men. Gezellige pensions met
goede keuken. Ook voor
minder geoefende wande-
laars. Met bagagevervoer. HP
€ 395. Kleine groepen met
begeleiding. Gemakkelijk te
bereiken met auto en trein.
(700 km) Vertrekdata: 7 mei,
4 juni, 16 juli en 6 aug. Gea
Voettochten Info O575
451718 / O6 51254578
www.voettochten.net

• Gevraagd: Privé les
Duits. In woord en geschrift.
Ina Knoef 0575 - 55 27 93.

• Gratis een Stoelmassage
en een voetreflexbehande-
ling ervaren. Kom dan naar
de koopzondag 1 mei te Bor-
culo. Meer info: Tel. nr. (0575)
55 19 89 of telnr. (06)517 867
11.

Besse//?>f

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

Vlaai v/d week

Cassisbavaroisevlaai
6-8 pers. € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren broden € 4,OO

Weekend-aanbiedingen

Hazelnootschuimtaart
6 pers. € 7,95

luchtige hazelnootschuim met slagroom

Weekendcake
met appel € 3,50

lekkere frisse voorjaarscake

• Zat. 23 april 13.00- 16.00
verk. nieuwe collectie
meisjes kleding mt. 92 t/m
140 gemaakt van Roos
patr.+stof Stationstraat 18
Ruurlo.

• (H)eerlijke chocolade ha-
gelslag en pasta nu € 1,60
bij Wereldwinkel Vorden.

0 Gezocht: oppas in huis
door de week voor twee klei-
ne kinderen voor jong gezin
dat in het buitengebied van
Vorden komt te wonen. Gaar-
ne reactie op nummer 06-55
30 88 73.

• Huishoudelijke en per-
soonlijke hulp, ook voor
P.G.B.-houders. Factuur ge-
accepteerd door uitkerende
instanties en belastingdienst.
Voor info: Tootas@wanadoo.nl

• Opnieuw beschikbaar
per direkt zit-/slaapkamer
met gez. gebruik van badkamer
en volledig pension, tel.
(0573) 45 37 60.

www.contact.nl
voor het allerlaatste
plaatselijke nieuws

s i computers
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info(o>decorsign.nl

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

il Dagmenu's
|.| 2O t/m 25 april 2OO5

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

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

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

Woensdag 20 april
Mosterdsoep / spies de rotonde, kruidenboter, aardappelen
en rauwkostsalade

Donderdag 21 april
Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente / bavarois met
slagroom

Vrijdag 22 april
Knoflooksoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en
rauwkostsalade

Maandag 24 april gesloten

Dinsdag 25 april
Wienerschnitzel met frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (OS75) 55 15 19
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.

^ •̂v^* Smakelijk eten!! Blstro De Rotonde team



Opnieuw verwonderd...
opnieuw vertederd...
opnieuw ontroerd...

Wij zijn blij en gelukkig met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Lois
12-04-2005

Robert en Saskia Gerritsen-Vreman
Jesse en Lars

Sint Janstraat 15
7256 BA Keijenborg
Tel. (0575) 46 49 97

Wilt u beschuit met muisjes komen eten, laat het
ons dan even weten.

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter ^
en mijn zusje *

geboren op 14 april 2005.
Annick is 50 cm lang en weegt 30330 gram.

Jos, Christine en Thijmen
van Dijk - Walgemoet

Biesterveld 14
7251 VS Vorden
0575 - 55 39 69

Vandaag mag iedereen het horen,
ons broertje is geboren!
Bodhi is lief en klein,
vanaf nu zullen wij de grote zussen zijn!

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze zoon

Hij is geboren op 14 april 2005 om 12.44 uur,
weegt 4745 gram en is 55 cm lang.

Erwin, Daniëlle, Amber & Sterre (

Het Hoge 27
7251 KT Vorden
(0575) 55 42 93

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze

Thijs Harmen Riek
Thijs is geboren op 17 april 2005 om 14.00 uur, hij
weegt 4600 gram en is 56 cm lang

Marco Arfman
Marian Arfman-Ruiterkamp

Lindeseweg 24
7251 NS Vorden
0575 - 55 62 84

Ze is het gevecht met een slopende ziekte aange-
gaan. Helaas heeft zij deze oneerlijke strijd niet
kunnen winnen. Wij zullen haar missen, zij laat een
lege plek achter in onze straat.

Gerrie Steman

Ernest, Michèl en Marissa we zullen er zijn voor
jullie.

A. Lichtenberg
fam. Dijkman
fam. Lucassen
fam. Lohuis

fam. Holtrigter
fam. Raap
fam. Louw
fam. Huitink

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van be-
langstelling en medeleven te hebben ondervonden
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Berta Johanna Hiddink-Hietveld

Hiervoor zeggen wij u onze hartelijke dank.

Fam. Hiddink Vorden
Fam. Korenblik Laren

April 2005

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Herman Zweverink

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost welke
ons dit heeft gegeven.

Hanneke Zweverink-Meerbeek
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 2005

Aandacht is trouw.
Ze blijft komen.
Ze houdt de lange duur vol,
ze komt ook in moeilijke tijden.

Aandacht is aanwezigheid.
Ze kent de waarde van er zijn.
Ze weet stil te zijn.
Ze is eenvoudig.

Aandacht heeft onze wonden.
Aandacht versterkt onze
innerlijke kracht.
Aandacht schept gemeenschap.

De aandacht, in welke vorm ook, die wij van jullie
hebben ontvangen tijdens de laatste moeizame ja-
ren en het overlijden van mijn man, onze vader en
opa heeft ons gesterkt. Dat hij door zoveel mensen
in hun hart is gesloten geeft ons de moed om ver-
der te gaan.

Namens de kinderen en kleinkinderen,
Goosien Kloosterman-Wuestenenk

Demonstratie
Reflecta en Fontana kaarttechnieken

In onze vernieuwde hobby hoek

Zaterdag 23 april
10.30 -16.00 uur

Noteert U ook alvast de datums voor de
volgende demonstraties;

21 mei; Scrapbooking
28 mei; Pergamano door de Matha Ospina

4 juni; Aleene's acrylverf

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK SUETERS

! DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

«lef

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ledere week kijkt men uit naar de kerkdiensten en
doktersdienst in weekblad Contact

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

"Goedkoper kunnen we 't
niet maken, wel makkelijker

Deze week niet alleen 'n voordelige schnitzelprijs,
maar ook originele en makkelijke schnitzelrecepten.
Ze staan in ons magazine 'Koken met de Keurslager1

dat weer gratis voor u klaar ligt in onze winkel. Kijk
voor schnitzelrecepten ook op www.keurslager.nl

Keurslagerkoopje
Gepaneerde schnitzels

4 stuks €

Vleeswarenkoopje

Gekookte worst
Speciaal aanbevolen

Hamburgers 4 stuks €
Weekaanbieding

Kipsaldde 100 gram €

Special

Filet pancetta 100 gram €
Vleeswarenspecial

Filet americain 100 gram €
Weekaanbieding
4 gehakt cordon bleus
Vleeswarentrio
100 gram Achterham +
100 gram Hausmacher +
100 gram SflijWOrSt

samen voor de prijs van : €

Groente voordeel deze week:
Gesneden Prei soo gram €

Jimp slank salade 100 gram €

4JO
A78

100 gram € ̂ / •

1?"
1?
1?°
i?
2598

\f • -

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

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,so • afhalen € 6,00

van dl. 19 april t/m vr. 22 april

Keuze uit:
• Gepaneerde visschnitzel met
dillesaus of

• Gepaneerde varkens schnitzel
• Rauwkost, Friet en LJsje

Elke zondagavond
u>arm 8i koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar.'

Tot ziens bij 't Olde Lettink

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 lüjerkamp)

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



(Advertorial) 50 kilo afgevallen bij EGA
afslankclub kan dat?

Fugro
Om het koperen jubileum van de
beursnotering van Fugro te vieren
zijn we al te laat. Fugro (www.fu-
gro.com) werd immers op 7 april
1992 genoteerd aan de Amsterdam-
se effectenbeurs, en dat betekent
dat we het dertienjarig jubileum
net gevierd hebben.

Fugro is een nichespeler in de oliein-
dustrie. Het bedrijf verzamelt en inter-
preteert gegevens over het aardopper-
vlak en de zeebodem. Vervolgens geeft
Fugro adviezen ten behoeve van olie
en gasindustrie, mijnbouw en bouw.
Het bedrijf werd op 2 mei 1962 opge
richt onder de naam NV Ingenieursbu-
reau voor Funderingstechniek en
Grondmechanica "Fugro", waarmee u
direct weet waar de naam vandaan
komt. Het was net in de tijd van de
ontwikkeling van de sondeerconus,
waarmee zeer nauwkeurige bodem-
metingen konden worden verricht, en
van de eerste zoektochten naar olie

onder de Noordzee. In de jaren daarna
werd Fugro de wereldwijde marktlei-
der op het gebied van geotechniek. De
ontwikkeling van dat marktleider-
schap is niet over rozen gegaan. Meer-
dere malen was het nodig om te reor-
ganiseren en ervoor te zorgen dat de
eigen vermogenspositie versterkte.
Ondertussen fluctueerden de resulta-
ten van Fugro mee met de olieprijs.
Toen deze in 1986 volstrekt onver-
wachts instortte (in één dag van USD
30 naar USD 10 per vat) daalden de op-
drachten voor Fugro binnen een paar
maanden tot nul. Het bedrijf ging bij-
na failliet. Desalniettemin greep Fu-
gro de kans om in 1987 grote concur-
rent McClelland, groot in onderzoek
in de Goh0 van Mexico, over te nemen.
Het bedrijf werd toen ineens 's-werelds
grootste ingenieurscombinatie in de
geotechniek. Vijfjaar later vond de
beursintroductie plaats, waarbij de
zittende aandeelhouders IFIC Galand
en Heidemij (Arcadis) een deel van
hun belang verkochten.

Aandeelhouders hebben sinds die
beursintroductie in 1992 heel wat
meegemaakt. Vrijwel direct kreeg het
net voor zeventig miljoen dollar door
Fugro overgenomen John E. Chance &
Associates te maken met een kopers-
staking in de Goh0 van Mexico. De gas-
prijs behaalde een historisch diepte
punt en de oliemaatschappijen stop-
ten van de ene op de andere dag met
hun activiteiten daar en zochten hun
heil in de voormalige Sovjet Unie.
Chance verdiende in de Goh0 van Mexi-
co elk jaar tien miljoen dollar en in
1992 ineens nul. De hele financiële
wereld rolde over Fugro heen: was dit
niet voorzien geweest bij de introduc-
tie? Waren beleggers opgelicht? Het
bestuur van de Amsterdamse Effecten-
beurs deed een onderzoek en wisselde
intensief van gedachten met Fugro en
emissiebank Pierson. Uiteindelijke

conclusie was, dat er niets te voorzien
was geweest. Het duurde wel een tijd
voordat de koers weer hersteld was.
Eind 2003 herhaalde zich de geschie
denis. In november 2003 nam Fugro
een van de grootste rivalen, Thales
GeoSolutions over. Dit bedrijf was een
echte prijsvechter met minimale
winstgevendheid. Maar Fugro dacht
na reorganisatie er goed mee verder te
kunnen. Nog geen twee maanden la-
ter kwam Fugro met een winstwaar-
schuwing: het bedrijf had last van te
genvallers in het laatste kwartaal en
een zwakke dollar. De koers daalde in
een dag met 20%.

Fugro is een interessante nichespeler
in een markt die volop in beweging is,
en die enorme fluctuaties kent. Dalen-
de olieprijzen maar vooral het investe
ringsklimaat bij oliemaatschappijen
dreunen direct door in de resultaten.
Fugro doet juist onderzoek naar nieu-
we velden, terwijl de meeste bedrijven
geld uitgeven voor boringen en exploi-
tatie van bestaande velden. Maar het
lijkt voor de hand te liggen dat er ge
zocht moet worden naar nieuwe voor-
raden, en dan komt wereldleider op
het gebied van survey, seismisch en
bodemonderzoek Fugro wel weer aan
bod. Zeker zolang er een aanhouden-
de vraag naar olie is.

Bron: IRIS (Institute for Research and In-
vestment Services), een gezamenlijke onder-
neming van de Rabobank en de Robeco
Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 591710
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Van de kerken in Vorden,
Wichmond en Vierakker
Het vroegere kloosterleven; Egypte
als bakermat. De opkomst van het
monnikendom is typerend voor
het christendom in de vierde eeuw
van onze jaartelling. Toen de kerk
in deze periode onstuimig groeide,
nam ook het gevaar van verwereld-
lijking toe.

De monniken trachtten hun levens-
wijze naar het bezielde geloof van de
oudste christengemeenten te herijken.
De monnik, als opvolger van de marte
laar, werd de nieuwe christelijke held.
Begonnen in Egypte als een beweging
van eenlingen - anachoreten - ont-
wikkelde het monachisme een organi-
satievorm, waarin men zich onder lei-
ding van een overste -abbas- aan het
sterven naar de volmaaktheid wijdde.
Spoedig drong dit nieuw elan ook in
het westen door, en vormde daar de
basis voor veel orderegels. Hun beteke
nis voor de West-Europese cultuur is
nauwelijks te overschatten. Ook de

missionering van onze eigen streek ge
schiedde door (Angelsaksische en Ier-
se) monniken. Nu, in het overwegend
Islamitische Egypte, maken de inmid-
dels Koptisch-Orthodoxe kloosters een
nieuwe periode van bloei door. Op
donderdag 21 april wordt door Cees
van Dam in Withmundi (achter de NH
kerk te Wichmond) een avond ver-
zorgd over het bovenstaande. Br. Drs.
Cees J.H.M van Dam is lid van de
Congregatie der broeders van de H.
Aloysius Gonzaga (enigszins vergelijk-
baar met de fraters van Utrecht), een
congregatie van religieuze broeders,
die onderwijs als apostolaat heeft. Hij
is interdisciplinair onderwijskundige
met het onderwijs in ontwikkelings-
landen als aandachtsgebied, en gespe
cialiseerd in de Arabische wereld, met
name Egypte.

Informatie: Lieneke van Ruller, tel. 55
3635.

Wat is politiek?
En hoe werkt het?
Politiek gaat over mensen, dus over u!
Daarom bent u óók verantwoordelijk.
Wat kunt u voor invloed uitoefenen
en op welke manier. Graag wil ik u iets
aanreiken en met u van gedachten
wisselen over politiek. Uw ideeën zijn
wel degelijk de moeite waard. U bent
een schakel in onze democratie."Poli-
tiek is niet stoffig of saai."
Integendeel.
Dit zijn de inleidende woorden van
mevrouw H. Linden uit Steenderen.
Zij gaat ons vertellen hoe je als man of
vrouw invloed kunt uitoefenen in
de plaatselijke/provinciale politiek.
Graag nodigen we u uit om deze
avond aanwezig te zijn. Dinsdagavond
26 april a.s. om 19.45 uur in het Dorps-
centrum. Hartelijk welkom.

Ja dat kan Jacqueline Vermeulen
uit Bemmel is bij de E.GAafslank-
club in Bemmel van Dorien Ver-
nooij zoveel afgevallen.

E.GA Internationale club voor betere
voedingsgewoonten zit in heel Neder-
land ook bij u in de buurt.
Niet iedereen durft haar/zijn verhaal
op te schrijven, Jacqueline dus wel, en
stuurde haar verhaal naar mij op.
Haar verhaal heeft ook in de regio Nij-
megen e.o. gestaan.
E.GA. bestaat dit jaar 25 jaar en heeft
als doel het begeleiden van mensen
om van hun overgewicht af te komen.
En dat uitsluitend op basis van dage
lijks gezonde voeding.

De maaltijden zijn heel afwisselend
en u lijdt beslist geen honger. Het
spreekt vanzelf dat u zich goed aan en-
kele afspraken uit de eetwijzer en van
de cursusleidster houdt.
Houdt u zich aan de regels, dan valt u
gegarandeerd af, als u maar wilt.

JACQUELINE VERTELT HAAR VER-
HAAL
Al vaker had ik de advertentie van de
E.GA in de krant zien staan, maar
dan dacht ik: "Wat moet ik daar
mee?". Zo'n afslankclub waar je voor
ieders ogen op een weegschaal moet
staan, zodat iedereen ziet hoeveel je
weegt! Vreselijk niets voor mij. Maar je
weet heel goed dat je veel te zwaar
bent en dat je daar echt wel wat aan
moet doen, een knieblessure opgelo-
pen tijdens een skivakantie, die me 16
weken veel last bezorgde zette de
knop om". Ik nam me voor: nu ga ik er
echt iets aan doen. Ik ben weer op ei-
gen houtje begonnen, met veel moeite
een paar kilo eraf, maar ook weer het
gevoel dat ik niet ging redden.
Op het werk sprak ik met een collega
die ook altijd vrij fors was en die er
opeens wel erg goed uit zag, op mijn

vraag hoe ze dat toch voor elkaar ge
kregen had antwoordde ze dat ze bij
de E.GA zat en waarom ik dat niet
ging doen, de E.GA. zit toch ook in
Bemmel?De vooroordelen die ik over
een afslankclub had wees ze me la-
chend van de hand. Thuisgekomen de
krant op gezocht en meteen Dorien
Vernooij gebeld en dinsdagmorgen
was het zover, met lood in de schoe
nen ging ik naar binnen, daar stond
de weegschaal met een rij dames op
kousenvoeten ervoor, maar....niemand
hoorde het gewicht. Dorien vertelde
dat op een discrete manier.
Ik kwam in een gezellig clubje terecht
en kreeg nog een punt E.GA. vlaai
ook. Terwijl iedereen zat te smullen
kun je vragen stellen en de leidster
verteld haar verhaal en geeft tips .Het
viel in het begin niet mee, het is best
een gepuzzel, maar na een paar we
ken weet je niet beter. De eerste week
verloor ik 5 kilo, de weken die volgden
viel ik gemiddeld 1.5 kilo af.
Als je niet smokkelt en je aan de eet-
wijzer houdt lukt het prima. Het is wel
eens moeilijk om dingen af te slaan als
je visite hebt, maar als je er voor 100%
achter staat lukt het je.Honger lijden
is er niet bij, je eet goed en veel. Nu is
er 50 kilo af, nooit gedacht dat maat
42/44 voor mij nog eens haalbaar zou
zijn.

Bedankt Dorien, zonder jou had ik dit
nooit gered, zoals jij elke week vol en-
thousiasme de club leidt met goede
raad, maakt dat we elke week met veel
plezier naar de club komen.
Jacqueline zit bij E.GA. in Bemmel,
hier in de omgeving Vorden kunt u te
recht bij de E.GA. afslankclub van Pau-
la Sanders in Wichmond op de maan-
dagochtend en avond.

U kunt voor inschrijving en informa-
tie bellen :telefoon 0575-441801.
www.eganederland .nl

Filmavond
geloofsopvoeding
De commissie Vorming en Toerus-
ting, vanuit verschillende kerken
in Vorden en Wichmond/Vierak-
ker, organiseert dit seizoen drie
avonden rondom geloofsopvoe-
ding. Leiding aan deze bijeenkom-
sten wordt gegeven door ds. Jan
Kool en jongerenwerkster Anneke
Dalvoorde. De avonden kunnen
ook afzonderlijk van elkaar be-
zocht worden.

Alweer de laatste avond in deze serie
vindt plaats op woensdag 20 april a.s.
Dit wordt een filmavond. Deelnemers
gaan een film bekijken, die gerela-
teerd is aan het onderwerp geloofsop-
voeding, en bespreken deze film kort
na.

De titel van de film voor deze avond is:
"Etre et avoir"
De film dateert uit 2002 en is een met
prijzen overladen (en zeer goed be
zochte) documentaire over een school

op het Franse platteland. Georges Lo-
pez bestiert in zijn eentje deze school
van dertien leerlingen, die in leeftijd
variëren van vier tot twaalf jaar.
Regisseur Philibert draaide tien weken
in het lokaal van Lopez, de zoon van
een Spaanse immigrant. Hij begon
midden in de winter en eindigde op
de laatste schooldag.
Op die dag neemt meester Lopez voor-
goed afscheid van de kinderen. Hij
gaat met vervroegd pensioen.
Technisch een bewonderenswaardige,
inhoudelijk een hartveroverende film.
Thema's die te vinden zijn in deze do-
cumentaire: bezieling en visie op om-
gang en opvoeding van kinderen.

Ouders en opvoeders van kinderen in
de leeftijd van O t/m 12 jaar zijn van
harte welkom op woensdag 20 april
aanstaande. De avond wordt gehou-
den in De Voorde in de Kerkstraat te
Vorden (achter de Hervormde Kerk) en
duurt van 20.00-22.00 uur.

Voetbal

Ratti dames
Afgelopen zondag togen de dames van
Ratti opgewekt naar Wijchen. Een
eind rijden, dat wel, maar daar had-
den we iemand voor ingeschakeld, zo-
dat wij ons 100% konden concentre
ren op de wedstrijd. De thuiswedstrijd
hadden wemet 2-1 gewonnen, maar of
ons dat nu ook zou gaan lukken...?
We vertrokken met 10 speelsters van
ons zelf en 2 jeugdspeelsters. We mis-
ten dus een behoorlijk aantal speel-
sters.

Rachel Oosterlaken mocht deze keer
plaats nemen onder de lat en na 5 mi-
nuten kon ze de eerste bal al achter uit
het net vissen. We kwamen al gauw

met 3-0 achter te staan. Na ongeveer
20 minuten heeft Wencke Olthuis de
rol als doelverdedigster overgenomen
vanwege een knieblessure. Het gevolg
was dat we voorin de snelheid van
Wencke kwijt waren en dat was goed
te merken.
Voor rust kwam Ratti nog wel een keer
aan scoren toe via een mooi doelpunt
van Ferrie Brummelman. Ruststand
was 5-1.

Na de rust kwam jeugdspeelster Mi-
chelle Meijerink er in. De dames de
den ontzettend hun best, maar kon-
den geen aansluiting vinden bij AWC.
Zij tikten goed samen, creëerden kan-
sen die ze vervolgens ook goed afrond-
den. Uiteindelijk was de eindstand 13-
1.
Volgende week zondag 17 april spelen
de dames uit tegen DW.

In verband met Koninginnedag:

Oudpapier inzameling op 23 april!
Op Koninginnedag wordt geen oudpapier ingezameld. In plaats daarvan zamelen
SV Ratti in Vorden en Muziekvereniging Jubal in Vierakker en Wichmond het
oudpapier in op zaterdag 23 april.

,— Voor meer informatie kunt u contact
• . M 'j»3k

opnemen met de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu; telefoon 0575 - 545 646,
van 09.00 -12.30 en van 13.00 -16.00 uur
of kijk op www.berkelmilieu.nl

gemeente Bronckhorst



Contactjes
zijn uitsluitend beste;
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
ge/ette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder n r. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,50 adrninistratiekosi

• Jachthondenclub "Ban-
ninkhof" Wij trainen op onze
hondenclub jachthonden om
mee op jacht te gaan of
jachtproeven / mapproeven
mee af te leggen. Elke zater-
dag geven wij vanaf 16.00
uur jachtcursus voor de
pups o.l.v. een gediplomeerd
instructeur. Adres Banninkstr.
28 te Hengelo (Gld). Voor
meer info Wim Groot Nue-
lend, tel 0575 - 55 39 70 of 06
• 13 58 32 67.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314) 62 19 59.

• Zaterdag 23 april voor-
jaarsconcert van Jubal en
het leerlingenorkest in het
Ludgerusgebouw te Vierakker.
Aanvang 20.00 uur.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 516 01 516.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575)5511 11 of (0543)
51 98 46.

• Vorden 60 jaar bevrijd.
Verhalen van Vordenaren over
de jaren 40-45 in de Vorden-
se Kronyck-jubileumeditie. Bij
Bruna.

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.

Aan de old- en young-
timer bezitters
Vorden en omstreken

Wij zijn voornemens om lx per
maand een gezellige tourtocht te
houden met onze oude auto's van
l a 2 uur in de omgeving.
Gedurende de zomermaanden elke
l' dinsdag van de maand.
De eerste rit is gepland op 3 mei
start om 19 uur op het marktplein
in Vorden.

U bent hierbij van harte uitgeno-
digd. Alles is geheel vrijblijvend.
Het is een genoegen om meerdere
oude auto's bij elkaar te zien
rondrijden en voor ons zelf
gezelliger om met autoliefhebbers
in contact te komen.

Tot ziens op 3 mei a.s

WIMPEL EN WIN TIJDENS
DE EXPERT WIM EKEN!

Maak kans op spectaculaire prijzen
met een totale waarde van 100.000,"!

Onze koningin viert dit jaar haar 25ste jubileum. Expert
gaat dit groots vieren. Daarom dagen we je uit om
mee te doen met een Waanzinnige wimpelwedstrijd.
Je maakt dan niet alleen kans op 1 van de 10 SONY
LCD-TV's t.w.v. 1999,- maar je maakt ook kans op
MP3 spelers, digitale fotocamera's, Home Cinemasets,

laptops, DVD-spelers, wasautomaten, drogers, espresso
apparaten, friteuses en nog veel meer. Het hele prijzen-
pakket heeft een totale waarde van 100.000! Haal snel
de gratis oranjewimpel in huis. Kijk voor alle informatie in
onze folder die je deze week ontvangt, informeer in de
winkel of ga naar www.expert.nl.

expert (W)ARENPSE
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO GLD. - TEL (0575) 46 25 11 - FAX (0575) 46 30 89



Donderdag in Warnsvéld:

GRATIS* RUTT REPAREREN
Stoelmassage en voetreflex-
behandeling ervaren

•GRATIS VOORRUIT REPAREREN
EN RUIT INSPECTEREN VANAF
WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in zijn geheel uit. De
huidige gelaagde ruiten doen dat wel-
iswaar niet, maar scheuren veelal in
een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar! Dat betekent
uiteindelijk toch weer een tijdrovende
ruitvervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico van
normaal € 136,-. Echter, bij een WA-
Plus, WA-Extra, Casco of All-Risk verze-
kering is harsreparatie van de ster vrij-
wel altijd zonder kosten. Sterreparatie
is daarom veel aantrekkelijker dan
vervanging! Verzekeraars hebben dan
ook voorkeur voor harsreparatie bo-
ven vervanging.

DOORSCHEURKANS STERRETJES
MINSTENS 50%: GA VEILIG OP
VAKANTIE!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen, mede door intense zon-
nestraling veroorzaakt. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie
wordt voor 40% bepaald door een goe-
de, verlijmde voorruit. Een zwakkere
voorruit betekent dus een zwakkere
auto. Breuken in het glas verzwakken
de voorruit. Door hitte (zon!) of kou (af-
koeling door plotselinge regenbuien)
ontstaan er extra spanningen in het
glas. Ook het dichtgooien van een
deur (luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. Door al die spanningen is
de kans op doorscheuren van een
barstje of ster ruim 50%, zo blijkt uit
technisch onderzoek! De ruit op va-
kantie laten vervangen is lastig en de
afwikkeling met verzekeraars (buiten-
land!) is ingewikkelder! Tijdige repara-
tie van een ster is daarom zeer aan te
raden. Bent u voor ruitschade verze-
kerd en wordt u doorverwezen naar
een ruitschadespecialist, dan kunt u
bij Automark terecht. Automark werkt
in principe voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzeke-
raar. Voor de klant zijn er geen kosten
of moeite verbonden aan ruitrepara-
tie. De klant betaalt geen eigen risico
en heeft geen no-daim verlies (behalve
particulier verzekerden bij Centraal
Beheer). Automark gebruikt voor repa-
ratie de meest moderne harsinjectie
methode. Bij ruitreparatie moet de
laatste groene kaart worden meege-
bracht voor de juiste verzekeringsge-
gevens.

GOEDKOOP KENTEKEN
GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten kost tegenwoordig slechts

€ 15,- per auto, inclusief twee waar-
schuwingsstickers. Voor € 5,- extra
wordt een speciale reflectielaag over
de gravures aangebracht, waardoor de
gravures bij regen en 's avonds goed
zichtbaar blijven. Graveren helpt te-
gen diefstal: wil een dief een gestolen
auto verkopen, dan moet hij alle rui-
ten met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

GRATIS VOORRUIT-INSPECTIE OP
DE PARKEERPLAATS VAN
WINKELCENTRUM DREIUMME
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Warnsvéld voor een
actie Ruit Repareren / Kenteken Grave-
ren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis geïnspec-
teerd en krijgt men een deskundig en

vrijblijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. Men hoeft niet van te
voren een afspraak te maken: voor
Voorruitinspectie of Ruitreparatie
meldt men zich direct bij de repara-
teur. Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, Casco en All-Risk verzeker-
den geheel zonder kosten. Voor de
juiste verzekeringsgegevens moet bij
reparatie wel de laatste groene kaart
worden meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt!
Let op: deze aanbieding geldt niet voor
particulier verzekerden van Centraal
Beheer. Donderdag 21 april kunt u te-
recht van 09.00 tot 1730 uur op de par-
keerplaats van Winkelcentrum Drei-
umme. Bij regen kunt u rustig in de
auto blijven zitten. Let op de gele tent
van Automark

EXCTTYNG Kinky & Vips
Kinky Party en Vip D] Wouter de Jong (Milan GTST)

Een speciale editie van Excityng
met in het City Theater Wouter de
Jong als Vip DJ en in Club de Reau
een Kinky party. Wouter kreeg
vooral bekendheid met zijn rol als
Milan Verhagen in Neerlands po-
pulairste soap GTST. Net als een
aantal bekende collega's zoals
Wïnston Post en Johnnie de Mol is
ook Wouter besmet door het DJ vi-
rus en zal zijn beste kunsten verto-
nen in het City Theater van City Li-
do te Groenlo. Resident deze
avond, zaterdag 23 april a.s., zijn
Milo en Indigo die speciaal in een
Battle gaan.

Club de Reau zal geheel Kinky gaan:
Een exclusief hemelbed en danskooi-

en. In het hemelbed zullen meerdere
acts plaatsvinden met o.a. twee Kinky
Super Babes en een Kinky Toy Boy. In
de kooien doen de babes dansacts met
kettingen en boeien. Ook hier zullen
mensen uit het publiek geboeid de
kooi ingaan en met de act kunnen
meedoen. Verder zullen de Kinky Su-
per Babes en de Kinky Toy Boy diverse
interaktieve games en acts met het pu-
bliek doen en geven ze diverse Kinky
gadgets weg.
Verder laat in Club de Reau Daniël de
beste Urban en Latin horen, het feest-
café Barrio Basso gaat uit zijn dak
door de klanken van Mark, herkenba-
re en dansbare 70s/80s en 90s ervaar je
in The Soulkitchen gemixed door DJ
Oliver.

Opbrengst collecte
Simavi
Geef scholen in Azië en Afrika schone
toiletten" was het thema van de lande-
lijke collecte van Simavi, die werd ge-
houden van 3 t/m 9 april. Met de op-
brengst financiert het inmiddels 80-ja-
rige Simavi porjecten in Afrika en Azië
ter verbetering van de gezondheid van
de allerarmsten. Bij het bereiken van

een betere gezondheid spelen schoon
water, een goed toilet en hygiëne (zo-
als handen wassen) een belangrijke
rol. Daarom steunt Simavi de aanleg
van sanitaire voorzieningen, bijvoor-
beeld bij scholen.
De collecte in Vorden levert met een
opbrengst van € 1108,61 een belangrij-
ke bijdrage aan het werk van Simavi.
Simavi dankt iedereen die een bijdra-
ge in de collectebus heeft gedaan of

zich als vrijwilliger voor de collecte
heeft ingezet
Bent u de collectant misgelopen en
wilt u Simavi toch steunen? Uw bijdra-
ge is welkom op giro 300100 ten name
van Simavi in Haarlem. Hartelijk
dank

Jeugddienst in
DeVeldhoek
Zondag 24 april is er een Jeugddienst
in De Veldhoek bij Hengelo. De goede
herder kapel is te vinden aan de scha-
pendijk. In de dienst zal door de heer
H. dijkman uit Vorden uitleg gegeven
worden over het thema: de man tus-
sen de mirten. De heer Dijkman kan
ons vertellen om wie het hier gaat. Na-
tuurlijk wordt er ook gezongen.
Er wordt naar gestreefd om zoveel mo-
gelijk bekende liedjes te zingen. Men
wordt uitgenodigd om 10.15 uur aan-
wezig te zijn in de dienst.

'P ti d v d c n s p o r t

Ponydub

Huub Martens van Pro Huma heeft
een praktijk voor stoel massage,
ontspanning en hotstonemassages
in Borculo.

Jolande Loman van Balans heeft een
praktijk voor voetreflexologie in Vor-
den. Beiden werken regelmatig sa-
men, want zij vullen elkaar perfect
aan.
Wilt u nu eens een Stoelmassage en
een voetreflexbehandeling ervaren
dan kan dit. Tevens geven zij ook diver-
se workshops. Huub en Jolande ko-
men dan bij u thuis als u zorgt voor 8
a 12 personen. Zij vertellen u dan wat
over hun vak en laten u een behande-
ling ervaren. Tevens krijgt de gast-
vrouw een cadeaubon naar keuze.

Een pefecte manier voor een gezellige
avond en om eens te voelen wat Stoel-
massage en voetreflexologie met u
doet.

OP KOOPZONDAG DEMONSTRA-
TIES STOELMASSAGE EN VOETRE-
FLEXOLOGIE
Tijdens de koopzondag op l mein in
Borculo heeft ook Pro Huma Professio-
nal Massage aan de Spoorstraat 16a de
deuren geopend. Belangstellenden
kunnen er terecht voor demonstra-
ties, met name op het gebied van Stoel-
massage en voetreflexologie. Huub
Martens van Pro Huma werkt deze dag
samen met Jolande Loman van Balans
uit Vorden.
Bezoekers kunnen deze dag venzelf-
sprekend alle mogelijke vragen stellen
over de verschillende massagevormen.
En u kunt profiteren van de kortingen
die Pro Huma en Balans bieden.

INFORMATIE
Voor meer info over deze avonden en
de prijzen kunt u bellen met Pro Hu-
ma, tel. 06-51 786 711 of Balans tel.
(0575) 55 19 89.

Mega Après Skiparty in
Witkamp
Op zondag 24 april is er een Mega
Après Ski Party in Witkamp te La-
ren. Vanaf 19.00 uur staan DJ Jero-
nimo en Het Feestteam klaar om er
een gigantisch feest van te maken.
Ook zal er qua aankleding vet wor-
den uitgepakt en zijn er weer diver-
se leuke acties.

Het Feestteam bestaat uit de jongens
die je ook kent van Altijd Lazerus. Be
gonnen in de Skihut in Rotterdam,
crossen deze twee feestbeesten al een
paar jaar kris kras door Nederland. Vo-
rig jaar stond het Feestteam ook al in
Witkamp.

Altijd Lazerus ken je natuurlijk van de
knaller "Verdomd Alleen", "Waarom
Fluister Ik Je Naam Nog", "Viva Espa-
na" en het "Feestteam". Nummers die
stuk voor stuk langskomen als je lek-
ker in de Beachclub bent. Deze avond
gaan de jongens samen met de super-
populaire Witkamp DJ Jeronimo voor
een avondvullende Skihutparty. Dat
wordt genieten, knallen en hossen op
een van de leukste parties in Wit-
kamp.
De voorverkoop loopt bij Le Figaro in
Lochem en Witkamp zelf. Zorg dat je
erbij bent! Meer info via www.wit-
kamp.com.

Wimpel en win tijdens de
Expert Wimpelweken!
Koninginnedag is van oudsher een
dag waarop heel Nederland aan
het feestvieren slaat. En Koningin-
nedag wordt dit jaar helemaal bij-
zonder, omdat Koningin Beatrix
precies 25 jaar onze vorstin is. Ex-
pert gaat dit groots vieren en daagt
u uit om mee te doen met de waan-
zinnige Expert Wimpelweken. Een
wedstrijd met een totaal prijzen-
pakket t.w.v. 100.000 euro. Dat wilt
u toch niet missen?

Expert is in Nederland marktleider in
home-elektronica. De inkoopcombina-
tie heeft in Nederland ruim 200 win-
kels en verspreid over de wereld 7400
vestigingen. De vakzaak in beeld, ge-
luid, telecom, pc's en huishoudelijke

apparatuur heeft de Expert Wimpel-
weken opgezet, waarmee klanten
kans maken op onder andere super-
platte LCD-tv's, laptops en digitale fo-
tocamera's. De totale prijzenpot voor
de Expert Wimpelweken bedraagt
100.000 euro.

Om mee te doen aan de Expert Wim-
pelweken kunt u vanaf 18 april gratis
een oranje Expertwimpel ophalen bij
Expert Arendsen te Hengelo Gld. De
bedoeling is dat u iets origineels doet
met die wimpel, er een digitale foto
van maakt en 'm opstuurt via www.ex-
pertjü. Voor meer informatie over de
Expert Wimpelweken en de actievoor-
waarden kunt u terecht op www.ex-
pert.nl.

if'D'A

CH VORDEN 16 APRIL
Ie pr B dressuur cat E Marije Caster-
mans met Tia Maria 172 pt, 4e pr LI
dressuur cat E Jorien Bats met Salva-
dor 163 pL

ledere 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 Welzijn Ouderen Vorden, Nieuw-
stad 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.

APRIL
19 N.B.V.P vrouwen van nu Prov. Ont-

moetings dag in Arnhem.
20 N.B.vP. 's avonds in de Herberg,

verzorgt door het Eendagsbestuur.

20 Voorjaars contactmiddag Welfare
Rode Kruis in de Wehme.

20 HVG Wichmond mevr. van Rulla.
20 Vordense bridgeclub dorpscentrum.
20 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
21 Klootschietgroep de Vordense Pan.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum.
23 HSV de Snoekbaars, seniorwedstrijd.
23 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in De Wehme, info 552003.
25 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
26 Chr. Vrouwenbeweging Passage,

mevr. R. Linden, Politiek.
27 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
27 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
27 Sjoelmiddag, Ludgerusgebouw
28 Klootschietgroep de Vordense Pan.
28 PCOB Vorden in het Dorpscen-

trum: Seniorenorkest "Sarabram"
uit Doetinchem met lichtklassieke
muziek.



Roosvicee Multivit
diverse smaken, pak 1500 ml of
multipack 3 x 200 ml, vanaf

Edah fris
zonder prik
diverse smaken,
fles 1500 mi -W

Frico Halfvoller
jong of jong belegen
gesneden kaas,
pakje 175 gram,
vanaf 4.7T

Shoarmavlees

Barendrecht, van Beuningenhaven 4 - Best, den Ekker 18 - Borger, Grote Brink 11 - Boxmeer, Burg. Verkuijlstraat 11- Boxtel, Van Hornstraat 16-18 - Bussum, Laarderweg 150 - Cuijk,
Maasburg 24 - Culemborg, Vianensestraat 3 - Dordrecht, Van Eesterenplein 23, W.C. Sterrenburg, Van Oldenbarneveltplein 50, Krispijnseweg 68 - Eelde, Stoffer Holtjerweg 1 - Eerbeek,
Stuyvenburchstraat 107a - Emmen, Statenweg 51 - Ermelo, Burg. Langmanstraat 2 - Harlingen,Kimswerderweg 48 - Heesch, Schoonstraats - Hengelo, Raadhuisstraat 53 - Huizen,
Oostermeent Oost 62 - Krimpen a/d Ussel, Raadhuisplein 116 - Leerdam, Westwal 14 - Lelystad, Neringweg 391 - Lunteren, Molenparkweg 7 - Naarden, Evert de Bruynstraat 78 -
Nederweert, Prof. Hobusstraat 33 - Nuenen, W.C. Kernkwartier - Olrschot, W.C. de Poort - Oostvoome, Rakkerweg 15 - Panningen, Kepringelehof 3 - Putten, Postweg 4 - Rijssen,
Boomkamp 32 - Rozenburg, Laan van Nieuw Blankenburg 234 - Schiedam, Nieuwlandplein 10-17, Hof van Spaland 68 - St. Anthonis, Molenstraat 1 - Sint-Oedenrode, Hertog
Hendrikstraat 1 - Stadskanaal, Oude Markt 1- St. Michielsgestel, Petrus Oondersplein 20-22 - Swalmen, Dr. Crasbornplein 9 - Tubbergen, Waldeckstraat 6 - Uden, Losplaats 2 - Utrecht,
Hamarskjöldhof 18, Smaragdplein 216-218, Plantage 15 - Valkenswaard, Leenderweg 120 - Vught, Moleneindplein 109 - Winterswijk, Dingstraat 1- Zeist, W.C. De Clomp 3104

Aanbiedingen en prijzen zijn alleen geldig in de
genoemde winkels van zaterdag 16 t/m
zaterdag 23 april 2005. Zet- en drukfouten en
prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikan-
tenmaatregelen voorbehouden. Aan personen
jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende
drank verstrekt, www.edah.nl

Edah servicelijn: van maandag t/m vrij-
JJjJjJ* dag van 9.00 uur tot 17.00 uur kunt u

gratis bellen met onze service-afdeling.

Lekker goed, laagste prijzen. Edah



Bij Bert Wagenvoort en Ben Lichtenberg
leidde vriendschap tot "Maatschap" in het
boerderijproject Kieftskamp!
Wanneer je in het buurtschap Linde
aan de Lieferinkweg het erf van het
boerderij project Kieftskamp oprijdt,
de auto uitstapt, dan wordt de bezoe-
ker al direct geconfronteerd met een
alleraardigst tafereeltje. Zes paar ogen
kijken je verbaasd aan met een blik
van "wat komen jullie hier doen". De
kalfjes, nog maar enkele weken oud,
zijn even buiten en gaan vervolgens
aan het eind van de dag terug naar de
zogenaamde werktuigenberging,
waar het hooi, stro en de machines
worden opgeslagen die bij de boerderij
behoren. Direct daarnaast is de ruim-
te voor de pas geboren kalveren. Die
verblijven daar, na hun geboorte, de
eerste drie maanden, alvorens ze ver-
plaatst worden naar een andere loca-
tie, waar alle jonge dieren zijn onder-
gebracht.

"Nadat wij hier op 6 december 2004
zijn begonnen, zijn er al 60 kalveren
geboren. De afgelopen drie weken
zelfs 40. De " pasgeborenen" krijgen
een naam (behalve de twee stierkalve-
ren) en worden geregistreerd", zo zegt
Bert Wagenvoort die samen met zijn
vriend Ben Lichtenberg een "maat-
schap" heeft gevormd. Zij runnen sa-
men dit biologisch melkveebedrijf.
Bert en Ben zijn al van jongs af aan be-
vriend met elkaar. Dat dateert uit de
tijd dat beiden lid waren van de pony-
club van de rijvereniging "De Graaf-
schap".

Bert Wagenvoort: " Ik was toen 14 jaar
en Ben elf. We trokken in die tijd veel
met elkaar op, maar hoe gaat het in
het leven, op gegeven moment gaat
elk zijns weegs. In mijn geval was dat
werken op de boerderij van mijn ou-
ders aan de Riethuisweg. Na de Mavo
en de landbouwschool gevolgd te heb-
ben, was het eerst nog de vraag of ik
wel boer kon worden. Ik had namelijk
last van stoffenallergie. Gelukkig ging
dat over. Behalve de dagelijkse werk-
zaamheden op de boerderij, een perio-
de met veel ambities voor paarden",
zo zegt Bert Wagenvoort.

JEUGDJAREN
Hij leefde zich in zijn vrije tijd naar
hartelust uit met zijn grootste hobby
in de paardensport: het "military rij-
den", een onderdeel van de sport
waarin hij uitblonk. Het bezig zijn
met paarden doet Bert nog steeds: fok-
ken van paarden, instructiecursussen
geven, springlessen e.d.. Intussen was
ook Ben Lichtenberg, net terug van
een vergadering, aan de gesprekstafel
aangeschoven waar hij met een glim-
lach luisterde naar de verhalen van
zijn vriend en collega. " Ja die jeugdja-
ren waren prachtig, samen in de wee-
kends gaan stappen. Echt een "oude
jongens- krentenbroden tijd" zo zegt

Ben Lichtenberg en Bert Wagenvoort

hij. Daar waar Bert Wagenvoort op de
boerderij van pa Wim ging werken,
koos Ben Lichtenberg voor een andere
richting; bestuurskunde studeren aan
de Universiteit in Nijmegen. Zegt hij:"
Ik heb toen onder meer twee jaren sta-
ge gelopen bij de landbouwschool in
Den Haag. Daar heb ik meegewerkt
aan het opzetten van twee projecten,
één project voor de tuinders in het
Westland en een akkerbouwproject in
Groningen," zo zegt Ben üchternberg.
Ook bij hem kroop het bloed waar het
niet gaan kan, op gegeven moment
nam hij de boerderij van zijn vader
Teun over. Een mooi bedrijf, echter
richting toekomst wel beperkingen
om " door te ontwikkelen", vandaar
dat hij er nog een tweede boerderij in
Vorden bij pachtte.

In de loop der jaren groeiden de
jeugdvrienden van weleer, weer naar
elkaar toe, waarmee bedoelt dat zij op
allerlei gebied gingen samenwerken
in de vorm van gezamenlijk jongvee,
gezamenlijke weilanden en gezamen-
lijke machines. Daarbij samen veel fi-
losoferen over hun toekomst. Ben Wa-

genvoort: " We kwamen in een situa-
tie dat uitbreiden noodzakelijk was.
Bert en ik verkeerden nagenoeg in een
redelijk vergelijkbare situatie. De was
pachter van de grond, toebehorend
aan het Geldersch Landschap en Bert
pachtte de grond van Natuurmonu-
menten. Het boeren werd er met al
zijn regelgevingen niet gemakkelijker
op", zo zegt hij.

BRAINSTORMEN
Zoals algemeen bekend is het aantal
agrariërs de laatste jaren drastisch te-
rug gelopen. Waren er in de jaren
tachtig op Vorden/ Kieftskamp nog cir-
ca 20 boeren die grond van het Gel-
dersch Landschap in pacht hadden,
halverwege de jaren negentig waren
er nog slechts vier. Gezien de klein-
schaligheid van drie bedrijven zag het
er naar uit dat ook die zouden verdwij-
nen. Inmiddels waren Bert Wagen-
voort en Ben Lichtenberg al met het
Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen aan het brainstormen om
hun bedrijven tot één gezond melk-
veebedrijf samen te voegen. Een be-
drijf op ecologische leest geschoeid.

In eerste instantie financieel onhaal-
baar. Dat veranderde toen "Brussel"
zich bereid toonde een bijdrage te le-
veren. Toen op de huidige locatie de fa-
milie Roeterdink besloot met de boer-
derij te stoppen, konden de plannen
concreet gemaakt worden en werd de
"maatschap" beklonken. En thans is
het "boerderijproject Kieftskamp"
sinds jongstleden eind december een
feit. Er is een modern biologisch melk-
vee bedrijf gerealiseerd. Tevens is er 17
hectare landbouwgrond vrij gekomen
met hoge natuur wetenschappelijke
waarde, waar het beheer gericht zal
zijn op het verhogen van de natuur-
waarde.

Een belangrijk onderdeel van het pro-
ject is de bouw van een nieuwe in het
landschap passende melkveestal van
1900 m2. Het gehele project is uitein-
delijk mogelijk gemaakt dankzij de fi-
nanciële steun van de Europese Unie,
de provincie Gelderland, de pachters
en verpachter. Bert en Ben hebben in
de stal ligboxen met in totaal 110 koei-
en. Dertig koeien vinden een plaats in
de potstal. In totaal dus 140 melkkoei-

en. Er is een moderne werkplaats,
waar gelijktijdig 24 koeien gemolken
kunnen worden. Onder de melkplaats
is de subway, waarin de techniek is on-
dergebracht.

VERLOSKUNDIGE
Bert Wagenvoort die onder meer een
cursus verloskundige heeft gevolgd
vertelt vol trots dat tot dusver bij de ge
boorte van de kalveren, slechts twee
keer de hulp van de dierenarts nodig
is geweest! Zegt hij:" Wanneer de koei-
en bevalling verschijnselen beginnen
te vertonen, meestal vijf dagen voor
het afkalveren, gaan de koeien apart
in de potstal. Wij houden ze dan
nauwkeurig in de gaten (indien no-
dig ook s' nachts) en letten daarbij op
of de uiers gezond zijn", aldus Bert
Wagenvoort.

Op zijn bedrijf aan de Riethuisweg ko-
men voortaan continu 15 drachtige
koeien ( "die houden daar vakantie",
zo grapt Bert) alsmede zeker 60 tot 65
stuks jongvee vanaf zeven maanden
tot het moment van afkalveren. Maat-
schap Lichtenberg/ Wagenvoort acht
de kans groot dat er met hun boerde
rijproject iets moois tot stand zal geko-
men. Zo krijgt het project ook een edu-
catieve functie. Zo zullen er voor
schoolklassen, studiegroepen, particu-
lieren e.d. rondleidingen worden ge
houden.

Ben Lichtenberg, onder meer voorzit-
ter van LTO Gelderland: " Wij zijn na-
tuurlijk niet over één nacht ijs gegaan.
We hebben bewust voor ecologie geko-
zen. We wisten op voorhand dat er bij
de uitoefening van dit bedrijf, er be
paalde beperkingen aan zouden kle
ven. Daar staat tegenover dat je voor
het stukje natuurbeheer wat we doen,
een vergoeding krijgen. Wij zien er
dus wel brood in. Als hedendaagse
boer moet je je onderscheiden. Boven-
dien zijn Bert en ik vindingrijk. Ten-
slotte zijn er meerdere wegen die naar
Rome leidden", zo zegt Ben Lichten-
berg.

Opendag
Zaterdag 23 april kan het pu-
bliek een kijkje komen nemen
bij de nieuwe melkveestal op
landgoed De Kieftskamp aan de
Lieferinkweg 2. De officiële ope-
ning voor genodigden vindt vrij-
dag 22 april plaats. De opening
wordt verricht door mevrouw
J.M.G. Schreijer- Pierik (lid van
de Tweede Kamerfractie van het
CDA) en mevrouw J. Pijl, direc-
teur Geldersch Landschap en
Geldersche Kasteelen.

DJ. Festival noodgedwongen verplaatst
naar kasteelweide
"Club 555" die op bevrijdingsdag (5
mei) vanaf het balkon van " De Her-
berg" een DJ. Festival zou gaan or-
ganiseren, is behoorlijk gedwars-
boomd in haar plannen en moet
nu die avond noodgedwongen uit-
wijken naar de weide bij kasteel
Vorden. Wendie Vrieler die samen
met Hannie Hendriksen, Thomas
Kniewallner, Volkert Maarseveen
en Hendy Koele de "Club 555"
vormt, is behoorlijk teleurgesteld.
Zegt zij: " De bedoeling was om op
het marktplein, tegenover "De Her-
berg" allerlei activiteiten te laten
plaats vinden. Daarnaast een " aan-
gekleed" terras met hapjes, drank-
jes en andere versnaperingen.

Een prachtig programma dat ons in
de voorbereiding veel tijd en werk
heeft gekost. Helaas heeft een bewo-
ner in de Dorpsstraat bij de politie zijn
bezorgdheid uitgesproken. De man
was bang dat er misschien door de toe
loop van veel publiek het wel eens zou
kunnen gebeuren dat de ruiten bij
hem zouden worden ingegooid! De
politie heeft deze "klacht" serieus ge
nomen en omdat zij ook niet weet
hoeveel publiek er op het DJ. Festival
afkomt, heeft zij het hele gebeuren
rondom het marktplein verboden. Na-
tuurlijk verschrikkelijk balen!

Om Vorden toch het DJ. festival te
kunnen aanbieden, hebben we kosten

nog moeite gespaard om een andere
locatie te vinden. Intussen zijn we met
de laatste voorbereidingen bezig om
er nu op de weide bij kasteel Vorden
een geweldige happening van te ma-
ken. Daar wordt een podium gebouwd
van waaruit de D.J.'s hun programma
zullen presenteren. Rondom het podi-
um een leuk en gezellig verlicht ter-
ras. Bij eventueel slecht weer hebben
we een pasklare oplossing middels
grote parasols met een doorsnee van
elk 4 meter. We gaan er natuurlijk van
uit dat het die avond gewoon mooi
weer is", zo zegt Wendie Vrieler opti-
mistisch.
Het programma blijft, zoals in een eer-
der stadium reeds is aangekondigd:

20.00 uur: "The Funk"; 21.00 uur "Des
Cello"; 22.00 uur "DJ Jean"; 23.00 uur
"DJ Ojiintin"; 24.00 uur " DJ Raymond-
K". Tussen de bedrijven door diverse
activiteiten. Zo zullen twee Amster-
damse jochies ( wereldkampioen
straatvoetbal) een half uur durende
voetbalshow opvoeren.. Daarnaast zijn
er activiteiten op het gebied van hair-
styling, lasershow e.d. Het publiek
heeft gratis toegang. Voor de hapjes en
drankjes worden speciale munten als
betaalmiddel in omloop gebracht. Na
aftrek van de kosten gaat de opbrengst
van de munten naar het bekende Giro-
nummer 555. Om daarmee ook letter-
lijk een duit in het zakje te doen voor
de slachtoffers van de ramp in Azië.

Om in de toekomst nog andere dingen
te organiseren heeft de "Qub 555" in-
middels voor een andere constructie
gekozen en is de naam gewijzigd in
"Stichting Hendy & Co".
Judah Bolink heeft een poos geleden
een website gemaakt onder de naam
www.club555.nl Daar staat alle infor-
matie ten aanzien van het program-
ma op 5 mei aanstaande vermeld.

Ook zullen daar tijdig toekomstige ac-
tiviteiten wórden aangegeven. Deze
website is inmiddels al meer dan dui-
zend keer bezocht." Wel een teken dat
het DJ. Festival op voorhand bij het
publiek aanslaat", zo zegt Wendie
Vrieler trots.



Donderdag in Warnsveld:

GRATIS* RUIT REPAREREN
Donderdag 21 april

kunt u terecht op de parkeerplaats

van Winkelcentrum Dreiumme

in Warnsveld en wel

van 09.00 tot 17.30 uur
Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures

's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT: MEER DAN 50%
DOORSCHEURKANS, OOK OP VAKANTIE!
Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen voor
grote spanningen in voorruiten: uitzetting en inkrimping doen
kleine barstjes / sterretjes doorscheuren tot een grote barst
Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer
dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij
de APK tot gevolg hebben, U kunt dit voorkomen door de
voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdi-
ge reparatie voorkomt een dure (eigen risico!) en tijdrovende
vervanging van uw voorruit Een voorruit op vakantie laten

vervangen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buitenland!)
ingewikkelder, laat geen barst in uw vakantie ontstaan!!

*Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van hars-
reparatie is daarom voor bijna alle WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden
zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper dan vervangen! De re-
kening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar.
U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies.
U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel uw laatste
qroene kaart meenemen.

Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden van Centraal
Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere verzekeraars dan bent u wel-
kom bij de Mobiele Service van Automark, specialist in hars reparaties. Meldt
u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plek-
ke een vrijblijvend en deskundig advies.

'"ReflectNaag", "Airtomark", het "STOf'logo, de kleur "geel", de "vorm tent" en

"Safe Sight" zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

JUBILEUMACTIE

50%
70 JAAR

KORTING
op uw geboorte- of huwelljksadvertentfe

als u de kaarten laat drukken bij
Drukkerij Weevers. Vbrden. U kunt ook

bestellen bl] onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.
U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

d rukke r i j Weevers
CEKTIFICMTHOUDEfl

VP
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag

21 april
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

DOE DE TEST!
www.eetjevitaal.nl

Eet je vitaal
13 weken lang
uw voedingscoach
online

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL. (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERSDRUK, TEL (0314)625053

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

Nationaal
Gezondheidsplan

FIT-CARE«4
center SOURCY JHHiV

Voor informatie
bel (0544) 482858 of
kijk op www.sourcycenter.nl
onder Nieuws.

Wat heeft een slager, bakker, groenteman uit
Zelhem er aan om in Vbrden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn collega's over.

Daarom komt
weekblad Contact

met verschillende edities,
wat betaalbaar is. L_

Wij zoeken op

korte termijn een

naaister
voor reparatie
bedrijfskleding

Inlichtingen:

Textielreiniging

Siebelink
Industrieweg 3, 7251JT Vorden
Telefoon (0575) 55 14 65

Witte of Appel

klein €590
tarwe puntjes Citroen vlaai

nu

i95
090

groot€

Echte Bakker
VAN ASSELT

Vordense
stoet

donker meergranen

brood 800 gram

nu
450

€ ••

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31 -33 - Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28



Inloop- en begeleidingscentrum Prisma Ria Haggeman kiest Luuk
bereidt zich voor op officiële opening Notten als winnaar lokale

verkiezing Superbaby van
het jaar bij Etos Barendsen

De laatste hand wordt gelegd aan de inrichting van het nieuwe thuis'
van inloop- en begeleidingscentrum Prisma aan de Ludgerhof in lich-
teiivoorde. In de serre van het nieuwe onderkomen wordt nog met man
en muis gewerkt aan een nieuwe etagevloer grenzend aan de glazen lift,
geheel gesponsord door de bouwonderneming die ook de hele nieuw-
bouw van een 16-tal zeer moderne serre-woningen aan de Ludgerhof rea-
liseerde. Op vrijdag 22 april vindt na bijna twee maanden van voorberei-
dingen, inrichten, en behandelingsroosters goed inpassen, de officiële
opening plaats. Daarbij zullen burgemeester Doek en wethouder Wolte-
rink van Financiën van de gemeente Groenlo-lichtenvoorde bij aanwe-
zig zijn. Op 23 en 24 april houdt Prisma 'Open Dagen'. Belangstellenden
zijn van harte welkom een kijkje komen nemen hl het nieuwe thuis' van
Prisma. De vrijwilligers van Prisma leiden u daarbij graag rond.

Het nieuwe thuis' van Prisma.

Etos Barendsen aan de Zutphense-
weg 3 in Vbrden heeft vandaag be-
kendgemaakt dat Luuk Notten is
uitgekozen tot Superbaby. Dion Eg-
gink en Tess ten Have eindigden op
een welverdiende tweede en derde
plaats.

Door de lokale Etos Super Babyverkie-
zing te winnen, ontvangt Luuk een
'We weten hoe het voelt'-pakket met
allerlei heerlijke verzorgingsartikelen
van Zwitsal. Maar dat is niet alles,
want hij maakt ook kans om deel te
nemen aan de landelijke finale van de
Superbaby van het Jaar Verkiezing, die
Etos dit jaar met het maandblad Kin-
deren organiseert. Tijdens de span-
nende finale op 29 mei 2005 wordt de
winnaar bekendgemaakt.

Dion Eggink en Tess ten Have gaan
met de tweede en derde prijs naar
huis. Dion is de trotse winnaar van het
Jonge gezinnen-pakket en krijgt een
gratis kwartaalabo'nnement op het
maandblad Kinderen, een cd met
slaapliedjes en een lidmaatschap voor
eenjaar van Jonge Gezinnen. Tess gaat
ook niet met lege handen naar huis.
Haar foto wordt beloond met een uit-
gebreid Etos-pakket, met allerlei leuke
Etos voor Kids-artikelen. De winnaars
hebben samen met de trotse ouders
de cadeaupakketten in ontvangst ge
nomen.

ETOS SUPERBABY VAN HET JAAR
De Etos Superbaby van het Jaar Verkie-
zing beleeft dit jaar alweer haar zesde
editie. Uit alle eerste prijswinnaars
van de ruim 430 Etos-winkels kiest een

deskundige jury uiteindelijk vijftien
baby's die gaan strijden om de titel
Etos Superbaby van het Jaar. Op zon-
dag 29 mei 2005 worden, prijswin-
naars gekozen. Het zou ontzettend
leuk zijn als onze lokale winnaar Luuk
op 29 mei ook mag deelnemen aan de
ze landelijke verkiezing en misschien
zelfs de hoofdprijs wint!

REIS NAAR ZELFGEKOZEN
BESTEMMING
De superbaby's strijden om superprij-
zen. De hoofdprijs is een reischeque
ter waarde van maar liefste 750,00 eu-
ro waarmee het gezin zelf een vakan-
tie kan samenstellen. Deze prijs wordt
aangeboden door Holland Internatio-
nal en ATP, The Advanced Travel Part-
ner. Maar dat is niet alles: eert foto-
shoot van de kleine winnaar zal ook te
zien zijn in het maandblad Kinderen.
De tweede prijswinnaar ontvangt een
jaar lang gratis Pampers ter waarde
van 500,00 euro en de derde prijs is
een jaarabonnement op het maand-
blad Kinderen, het peuteropvoedboek
'Slapen, Eten en Luisteren" en clrie leu-
ke leesboekjes van Sem, ter waarde
van 90,00 euro.
De foto's van de landelijke finalisten
zijn vanaf maanden 2 mei te zien op
de website van Etos (www.etos.nl) Be
zoekers van Etos' website kunnen dan
een stem uitbrengen op hun favoriete
superbaby. De resultaten van deze in-
ternetstemming worden meegewogen
tijdens de jurering van de landelijke fi-
nale.

Wij wensen Luuk veel succes bij deze
verkiezing.

Parochie Kranenburg vierde
onverwacht 150 jarig jubileum!

Op 2 en 3 maart j.l verhuisde Prisma
van het oude ziekenhuiscomplex in
het centrum van Lichtenvoorde naar
een modern onderkomen aan de Lud-
gerhof. Het ontvangen van ernstig zie
ke en chronisch zieke mensen evenals
de pijnverlichtende behandelingen en
de behandelingen voor een ontspan-
ning moesten daarbij gewoon kunnen
blijven doorgaan.

Dit was ook van essentieel belang om-
dat Prisma een inloop en begeleidings-
centrum is; en zoals de vrijwilligers
van Prisma het specifiek aanduiden;
'een plek voor mensen om op adem te
komen als het even niet meer gaat'.
Mensen kunnen bij Prisma terecht
voor een ondersteuning in het ziek
zijn , voor rouw en verliesverwerking.
'Een plek waar je jezelf mag en kunt
zijn, voor jong en oud'.
Het nieuwe 'thuis' aan de Ludgerhof is
veel kleiner dan de huisvesting aan de
Dr. Besselinkstraat. Ongeveer 1/5 deel
van het oppervlak dat Prisma in het
oude ziekenhuis had. "Maar alle ruim-
te is functioneler ingericht en daar-
door kunnen we heel veel energiekos-
ten besparen en hebben we de ver-
schillende kamers nog gezelliger kun-
nen inrichten", vertelt bestuursvoor-
zitter Adema.
De drie behandelingskamers zijn met
diversen therapieën, zoals santala-
massage en PET, de Psycho-Energeti-
sche Therapie, gegeven in verschillen-
de dagdelen voortdurend bezet. Ook
het spraakmakende toverbos waar
kinderen even weg kunnen dromen
van de slepende symptomen van hun
ziekte of trauma's, is met de gordijnen
in regenboogkleuren en geschilderde
muur zo 'om te toveren' in een creatie
ve knutsel en tekenruimte of een
ruimte waar bijvoorbeeld rustig gele
zen kan worden uit informatieboeken

van de kleine bibliotheek van Prisma.
"Via fondsen en sponsors, groot en
klein is ons duidelijk geworden dat
veel mensen Prisma een warm hart
toedragen. Inmiddels kent een groot
deel van de oncologen in Nederland
ons zodat ook de kleine (kostendek-
kende) bijdragen die wij soms moeten
vragen door ziektekostenverzekeraars
worden vergoed", vertelt de heer Ade
ma.
"Prisma is een stichting die door de in-
zet van heel vrijwilligers draait; de
specialist-therapeuten (7 in totaal), de
ontvangstdames, het bestuur, kortom
wij allemaal zijn vrijwilligers en pro-
beren er voor onze zieke medemens te
zijn."
De ruimtelijke omgeving, de open ser-
reruimte, het inspirerende uitzicht
van het nieuwe onderkomen zullen
van invloed zijn op de geboden hulp,
evenals het doel van de totale om-
bouw van de voormalige Ludgerkerk
tot 16 serrewoningen gebouwd in hof-
opstelling. Het nieuwe 'thuis' voor
Prisma is ter beschikking gesteld door
de Stichting Heelweg die het gedach-
tegoed van architect Schouten en de
daaraan verbonden, het ontwerp van
de voormalige Ludgerkerk in ere
houdt.
De koppeling van 'respect voor de
kerk' en 'een open samenleving en sa-
menkomst' past bij de functie en de
activiteiten van de stichting Prisma.
Dit is ook de grondvoorwaarde dat
Prisma een huurovereenkomst heeft
kunnen sluiten met de Stichting Heel-
weg en overeenstemmend met het ge
meentelijk beleid.
Vrijdag 22 april opent Prisma officieel
haar deuren met een warm onthaal,
waarna belangstellenden de Open
Dagen op zaterdag en zondag het
werk en het huis van Prisma kunnen
bewonderen.

Onlangs werd hij toeval in de ar-
chieven een document aangetrof-
fen waaruit bleek dat de parochie
Vorden-Kranenburg 150 jaar gele-
den is opgericht. Reden voor een
bijzondere jubileumviering die af-
gelopen zondag 17 april nog inge-
pland kon worden.

Uit het historische document blijkt
dat: " bij besluit op den 22sten april
1885 op canonieke wijze is opgericht

ene parochie, onder de benaming Pa-
rochie van den Heiligen Antonius van
Padua". Het document is ondertekend
door " zijne doorluchtige hoogwaar-
digheid monseigneur Zwijssen" (zo
heette dat toen).

Ook is te lezen dat de met een ganzen-
veer geschreven naam op het laatst is
gewijzigd. Aanvankelijk had de paro-
chie moeten heten" parochie van den
Heiligen Franciscus". In de Christus

Koningkerk zijn kopieën van deze ou-
de documenten tentoongesteld. On-
danks het feit dat het document pas
onlangs is aangetroffen, kon toch nog
op tijd een jubileumviering georgani-
seerd worden. Onder leiding van pas-
toor Fred Hoogenelst en onder leiding
van het 30 Plus koor, vond vandaag
(zondag) de jubileummis plaats. Na af-
loop van de mis werd het jubileum
nog eens extra met een hapje en een
drankje gevierd!



REGIOPAGINA - Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gemeente Bronckhorst

Ontwerp en realisatie internetsites

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

8 mei moederdag
Speciale moederdag brurfchbuffet

van 11.00-14.00 uur € 14,50 p.p.
kinderen tot 10 jaar € 7,50 p.p.

reserveer vroegtijdig

In de kleinschalige particulieren zorgvilla
Huize Dahme. Omringd door warmte en professi-
onele zorg, maar met voldoende ruimte voor pri-
vacy. In een ambiance die allure en respect voor
het leven ademt. In Huize Dahme zijn werkelyk
alle condities geschapen om de overgang vanuit de
thuissituatie zo natuurlijk en aangenaam mogelijk
te maken. Zo is onze werkwijze en meer dan dat:
onze overtuiging...

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).

Grof e groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

VANW.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Tonny Jurriëns

CD" AUTOSCHADE

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

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

REIJRINK
HOTEL RESTAURANT ZAAL.

Koninginnedag
Opening Aspergeseizoen

Geniet van de koningin der groente,
zo puur mogelijk of van onze
gevarieerde aspergegerechten.

Hemelvaartsdag
Dauwtraparrangement

Ontbijt/fietsroute/3 -gangendiner
€ 27,50

Hemelvaartsmenu
3-gangen keuzemenu € 22.50

Moederdag
Brunchbuffet

Feestelijke brunch bestaande uit
diverse koude en warme gerechten.

Van 12.00 tot 14.00 uur.
€ 17.50 p.p.
Kids '/2 prijs

Verwenmenu of a la carte
Culinair genieten in ons restaurant

of op ons gezellige terras.

Voor meer informatie:
Hotel Restaurant Reijrink

Lievelde
Tel. 0544-371287
www.reijrink.nl

STERS
full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

drukkeri j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86
E-mail: info@contact.nl

Nevenvestiging ZELHEM

We e vers druk

Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

AGENTSCHAPPEN

SUETERS
Raadhuisstraat 9a, Hengelo (GM)

Telefoon (0575) 46 11 89

Acquisiteur:
FEUX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Tel: 06-53362300 of 0575-462892

E-mail heesterhof@hotmail.com website www.deheesterhof.nl

Openingstijden ma t/m vr. 13.00 - 17.00 uur za. 8.00 - 17.00 uur

• We hebben voor u alle soorten planten en bomen voor de tuin.

• We verzorgen complete beplantingsplannen tegen een scherpe prijs.

• We helpen u graag bij het maken en uitvoeren van een beplantingsplan.

• De bomen en planten die u bij ons koopt worden gratis bezorgd.

• Kom vrijblijvend eens kijken bij De Heesterhof of maak een afspraak.

Vacature Bemiddelingsmedewerker GOB

Stichting Kinderdagverblijf UKKIE zoekt op korte termijn ten be-
hoeve van haar Gastouderbureau, kandidaten voor de volgende functie:

Een enthousiaste Bemiddelingsmedewerker GOB
voor een contract van minimaal 16 uur per week, die de uitdaging aandurft
om zelfstandig een gezicht te geven aan kwalitatieve Gastouderopvang
binnen Ruurlo en omstreken. De aanstelling zal in de eerste instantie voor be-
paalde tijd zijn.

Algemene kenmerken:
Naast de Kinderopvang die UKKIE al biedt, gaan wij nu onze vleugels uit slaan
en de Sastouderopvang binnen het werkgebied van UKKIE uitbreiden.
In 2006 betrekken wij het Kulturhus in Ruurlo samen met nog 12 andere or-
ganisaties en verenigingen. Allemaal actief in maatschappelijke dienstver-
lening, cultuur of zorg. UKKIE onderschrijft dit concept van harte en ziet
het als een uitdaging om activiteiten gezamenlijk te ontwikkelen. Zo hebben
partijen aan elkaar, maar ook aan de Ruurlose bevolking talloze activiteiten
te bieden.

Uw werkzaamheden bestaan uit:
>• Het werven, selecteren en begeleiden van Sastouders;
>• Het informeren van potentiële Vraagouders;
>• Het tot stand brengen van en bemiddelen tussen Vraag- en öastouders;
>• Er blijvend op toezien dat er gewerkt wordt volgens het kwaliteits-

niveau van UKKIE:
>• Een bijdrage leveren aan de beleids- en werkontwikkeling van het 6OB.

Functie-eisen:
U heeft een MBO werk- en denkniveau en beschikt over de nodige mensen-
kennis. U heeft ervaring binnen de Gastouderopvang en kunt zelfstandig
werken. U heeft zelfdiscipline en geen 9 tot 5 mentaliteit.
U heeft een goed inlevingsvermogen en u beschikt over uitstekende monde-
linge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Daarnaast heeft u de be-
schikking over een auto en een werkplek thuis.

Wij bieden:
Een leuke en uitdagende functie met veel wisselende werkzaamheden. Een
functie die zelfstandig in de organisatie staat, maar waar wel collega's zijn,
waar u op terug kunt vallen. De functie zal vallen in schaal 7 van de CAO-Kin-
deropvang met een minimum van € 1.777,= en een uitloop naar € 2.355,= per
maand op fulltime basis. De inschaling zal afhangen van uw leeftijd en erva-
ring.

Durft u de uitdaging aan, schrijf dan een leuke brief met uw CV naar het
adres van UKKIE: Barchemseweg l°-5, 7261 DA Ruurlo. Heeft u nog vragen,
bel dan gerust naar: -a (0573) 45 35 00 of e-mail naar: info@ukkieruurlo.nl
U kunt uw wens, om aan deze uitdaging invulling te willen geven, voor 9 mei
schriftelijk kenbaar maken bij Yolanda Bensink, vestigingsmanager van UK-
KIE, zij kan u ook nadere inlichtingen over de vacature verstrekken.

NB.: De vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid; bij gelijke ge-
schiktheid gaat de interne kandidaat voor.

Stichting Kinderdagver-
blijf

Beheert en exploiteert
een Kinderdagverblijf met
4 groepen, een plusgroep
en BSO met voor-, en na
schoolse opvang in Ruurlo
(gemeente Berkeiland).
Daarnaast biedt UKKIE
Sastouderopvang.
In de vakanties is het ook
mogelijk om alleen vakantie-
opvang af te nemen.

Stichting Kinderdagver-
blijf UKKIE heeft kwali-
teit hoog in het vaandel
staan.

UKKIE is een organisatie
waar verantwoordelijk-
heid, vertrouwen en open
communicatie een basis
zijn.

Stichting Kinderdagver-
blijf UKKIE
Barchemseweg 1° - 5
7261 DA RUURLO
tel.: (0573) 45 35 00
fax: (0573) 45 47 18
email: info@ukkieruurlo.nl
website:
www.ukkieruurlo.nl

Gast- en Vraagouders zijn
van harte welkom op onze
Informatieavond op
28 april a.s. om 20.00 uur
in de Luifel,
Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

ZORGT U
DAT'T
l DE BUS

KOMT?

Help het geluk 'n handje:
collecteer voor Kinderhulp!

collecteweek 2005 8 t/m 14 mei

Het Nationaal Fonds Kinderhulp zoekt collectanten

voor de landelijke collecteweek in het voorjaar.

Helpt u mee? Bel 0570 611899.

NATIONAAL FONDS KINDERHULP
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22 & 23 april

Last van 'n burn out?
25% korting op banden!

Inclusief montage en balanceren

Gore-Tex
weekend

Deskundig advies en
% introductiekorting op

.9 kleding met Gore-Tex"

Je kunt op 22 en 23 april onze medewerkers het hemd van het lijf
vragen over Gore-Tex® en het nieuwe XCR® membraam en profiteer
nu van 10% introductiekorting. Laat dan meteen vrijblijvend je ban-
den controleren. Zijn ze versleten, dan kun je direct profiteren van
25% korting, inclusief gratis montage en balanceren. Graag tot ziens
tijdens het MotoPort Weekend van de Maand op 22 en 23 april!
* Vraag naar de actievoorwaarden.

MotoPort Zelhem
Brinkweg 15a, 7021 BV Zelhem. Telefoon (0314) 62 18 49.

motoportzelhem('''tip.nl www.motoport-zelhoi
Ma. t/m vr. 8.30-18.00 uur. Vr. koopavond tot 21.00 ULII.

Za. 9.30-17.00 uur.

MÖTÖPOR7

We've got more in store

www.motoport.nl

AUTORIJDCN ZONDER RIJBEWIJS
'Officieel Mini
Cruiser Dealer*

* Reparatie en onder-
houd alle merken
minicars.

'Diverse gebruikte
minicars op voor-
raad.

mn cruisei

Vergroot je wereld

REINDSEN V.O.F.

U N

Jeugddienst Veldhoek
Zondag 24 april vindt er in de Goede Herder Kapel in
de Veldhoek een Jeugddienst plaats. Dhr. H. Dijkman
uit Vorden zal voorgaan in de dienst die als thema
heeft 'de man tussen de mirten'.
De dienst begint om 10.15 uur in de kapel aan de
Schapendij k.

Programma
Oranjevereniging

Hum mei o en Oranje
Traditiegetrouw heeft de Oranjevereniging Hum-
melo ook dit jaar een aantal evenementen georgan-
iseerd rond de viering van Koninginnedag en het
bevrijdingsfeest.
De festiviteiten beginnen al op 22 en 23 april met
toneeluitvoeringen van het toneelstuk 'Zomaar een
veearts' (zie ook elders in dit blad). De voorstelling
begint beide avonden om 19.30 uur en de zaal van
'De Gouden Karper' is een half uur voor aanvang
geopend. Kaarten a € 5,- zijn aan de zaal verkrijg-
baar. Leden van de Oranjevereniging betalen € 1,50
Koninginnedag begint met een optocht. Om 10.45
uur wordt het verzamelen gebrlazen bij 'Het Hart
van Hummelo' en onder muzikale begeleiding van
muziekvereniging 'De Eendracht' gaat de optocht
naar de Greffelinkallee waar de zeskamp voor
junioren (groepen 3 t/m 8) om 11.45 begint. Einde
van het ochtendprogramma 13.15 uur. Basisschool
'De Woordhof organiseert de spelen. Leerlingen van
De Woordhof krijgen een aanmeldingsformulier.
Ouders van kinderen die andere scholen bezoeken
kunnen hun kinderen tot 16 april opgeven bij juf-
frouw Ineke Jansen van De Woordhof.
Aansluitend is er een zeskamp voor senioren. Er
wordt gestreden door ca. 10 teams, die uit 10 person-
en bestaan. In elk team zitten minimaal 3 vrouwen
en 3 mannen. Per onderdeel doen steeds 6 mensen
mee, zodat er 4 'op de bank' zitten. Aan het eind van
de zeskamp moet ieder lid van het team tenminste
aan één onderdeel hebben deelgenomen. Er wordt
gestreden op de onderdelen kratten stapelen, tobbe
dansen, sponzenspel, beachvolleybal, puzzelen en
woordzoeker. De prijsuitreiking is ongeveer 16.15
uur. Tijdens de zeskamp is er gelegenheid tot deel-
name aan het vogelschieten, bijdrage € 7,50 per per-
soon. Voor de kleintjes is er een springkussen. Om
19.00 uur zullen de activiteiten afgelopen zijn.
Op 4 mei vindt vanaf 19.15 uur de kranslegging
plaats bij de oorlogsgraven op de begraafplaats in
Hummelo.
Op 5 mei is er een lampionoptocht met vuurwerk.
Nadere mededelingen ontvangt u in de speciale
Bronckhorst Bevrijdingskrant.
Op 6 mei is er een klootschiettoernooi om de
'Bevrijdingstrofee 2005' voor teams, bestaande uit 6
personen vanaf 12 jaar. Het toernooi begint om 19.00
uur. Na afloop kan er in zaal 'De Gouden Karper' in
Hummelo gedanst worden. De muziek tijdens dit bal
wordt verzorgd door dansorkest 'Los Ferros'.

15% kort i na on alle krabaaien
Kattenbak-

vulling
Klompvormer huismerk

20 gram a 9,95

M/2 voor 16,95
Superspul!

Maar nog veel meer dus
kom gewoon langs!

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP

Huismerk
BHkjeS voor de kat

400 gr. 5 smaken

040 p/st

M 5 voor 100

Huismerk

Kuipjes
voor de kat

0,40 p/st

HU 5 voor U

S t t c h . l n ,

Dierbaar

Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zeihem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067
www.dierenspeciaalzaak.com
www.hondenbrillen.nl

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

Industriepark 17 Zelhem
N 0314-621959 / 06-23232400 /

Tuincentrum
Lid van hot

- jlloemendaal
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

Nieuw:
waterplanten in 78 soorten

Koopzondag
24 april

9.00 -17.00 uur
Elke werkdag koopavond

tot 21.00 uur

organisatiebureau

'TRASINKvor

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, fax0314-381147
E-mail: organisatiebureau@het-rasink.nl

www.het-rasink.nl
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Droomkeuken?

Fraaie tegels?

Complete
badkamer?

Bij BouwCenter HCI wordt uw woonwens werkelijk-
heid. Bovendien verzorgen wij naast deskundig
advies, ook de installatie bij u thuis. Kortom: u kunt
rekenen op een probleemloze service! Tevens biedt
ons uitgebreide programma bouwmaterialen &
hout, natuursteen, sierbestrating, deuren en een
bouwmarkt alles wat u nodig heeft voor het
ver)bouwen van uw woning.

Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhd.nl

JouwCenteriHCI
Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81
Ulft Ettenseweg 39, tel. 0315 69 62 00
Zevenaar Ampèrestraat 3, tel. 0316 52 32 01

Kijk op onze website voor de keuze per vestiging.

Ensemble Amabile

Ineke de geus - sopraan
joost van rheeden - klarinet

vaughan schlepp - piano

Werken van o.a.
Schurbert, Brahms en

Mendelssohn

KASTEEL HACKFORT
Vorden (Cld.)

Zondag 1 mei om
l 5.00 uur

kaarten a €1 5.-
Reserveringen

tel. 026 - 33 33 684

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

Boomkwekerij Visschers
Hesselinkdijk 2

7255 LK Hengelo (gld.)
Tel. 0575 - 46 44 94

06 - 22 29 82 21

Van eigen kwekerij o.a.

Buxus - Laurier - Taxus

(Beuk vanaf €0,45)

Verkoop van tuinplanten elke

vrijdag en zaterdag of na telefonische afspraak

www.boomkwekerijvisschers.nl

Voordeel van de f on
Spurt
Sisal look woltapijt
op 400 breed
kleur naturel

VORDEN
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

OP=OP

N Normaal 40^5

>39-
HELMINK
meubelen

Zolang de voorraad strekt.
Inclusief gratis leggen!

ElBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

EEN KEUKEN KIES JE MET ZORG, JE WILT ER IMMERS JAREN PLEZIER VAN

HEBBEN. WlJ BEGRIJPEN DIT ALS GEEN ANDER. IN ONZE SHOWROOM

VINDT U EEN RUIME VARIATIE IN STIJLEN EN PRIJSKLASSEN.

ONZE ADVISEURS MAKEN GRAAG EEN PERFECT PASSEND ONTWERP NAAR UW

WENSEN. ONZE MONTEURS ZORGEN VOOR HET VAKKUNDIG PLAATSEN

EN...NATUURLIJK WERKEN WIJ ZONDER AANBETALING!

Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl

Badhuis
ïïaak

badkamers & tegels
Dambroek 12
7223 DV Baak
0575 - 441017

Openingstijden:
di - do -v r 10.00-13.00
woensdag 15.00-17.00
zaterdag 10.00-16.00
of afspraak 06-55 343 235

www.badhuisbaak.nl

KUIJKS Mcubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen

Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermeubelen
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12- Industrieterrein "Kamp Zuid'
LichtenvoordeTel.: 0544-371256

Beumweg 17, Vragender
Tel.: 0544-379415/ 06-53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte

www.gzgeveltechniek.nl

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

D i: VERGANKELIJKHEID
VAiN UK f l.EVEN,

I)K IH. ' l lK/AME HERINNERING
VAN NATUURSTEEN.

Wij nodigen u uit voor een bezoek aan
ons bedrijf, waar we u met deskundig

advies te woord zullen staan.

Grafmonumenter

natuursteen

Snelliusstraat 32 7102 ED Winterswijk Tel. 0543 513388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem Tel. 0314 383107

www.decorbeel.nl
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V/akantieXperts*'
AVANTI

Beter in prijs en advies

Stationsstraat 7 • 7021 CJ • Zelhem
Tel. 0314626717

www.zelhem.vakantiexperts.nl

HYPOTHEEK
^ A D V I E S C E N T R U M

Rijntjes

www.hansrijntjes.nl

m a k e l a a r s

N O O T E N B O O M B V
E L E K T R O T E C H N I S C H B E D R I J F

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektro- Lid van
technisch gebied is dit uw vertrouwde adres. UNETO-VNi

Rijksweg 34a, DREMPT Tel: 0313-472933 Fax:0313-472005

H.WrKLANDERMAN
BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBED8IJF Quali
Bijzondere bomen in vele maten

ook vakkundig geplant of verzorgt

Aanleg en onderhoud van tuin en groenvoorziening

Aanleg en onderhoud van bos en natuurontwikkeling

Incl. vakkundig ontwerp voor nieuwe en bestaande tuinen
van stadstuin tot engels-landschapstuin

__— :
Particuliere verkoop

vrijdagmiddag en

zaterdagvereniging
van hoveniers en
grotnvoorzientn

Heurneweg 12, halle, tel. (0573) 461254, fax: (0573) 461537

Thuiszorg

Rijn en j

BVWBBBNDNi

Heeft u thuis zorg nodig?
Thuiszorg Rijn en IJssel gevestigd te Laag Keppel is u
graag van dienst.
Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn in staat
snel op uw zorgvraag in te spelen.
Als A.W.B.Z. erkende thuiszorgorganisatie zijn we
inzetbaar voor:
• Geïndiceerde zorg
• PGB zorg
• Particuliere zorg
Tijdens kantoortijden zijn we te bereiken op 0314-380860
en staan we u graag te woord voor informatie of
documentatie.
Thuiszorg Rijn en IJssel maakt onderdeel uit van
De Gouden Leeuw Groep

Bezoekadres: Rijksweg 91 6998 AG Laag Keppel
Telefoon: 0314-380860.

www.thuiszorgrijnenijssei.nl

'Zo maar een veearts' in Hummelo
Er wordt serieus
gerepeteerd op het
podium in de zaal
van de Gouden
Karper in Hummelo,
want net als in de
voorafgaande jaren,
behoort de opvoering
van een toneelstuk
tot de vaste activiteit-
en die de
Oranjevereniging
'Hummelo en Oranje'
organiseert. Leida
Wenneker, secretaris
van de vereniging en
lid van de toneelcom-
missie, vertelt graag
over de keuze voor
een toneelstuk met
een serieuze inhoud.

"In tegenstelling tot voorgaande
jaren hebben we dit keer niet
voor een blijspel gekozen, maar
voor een toneelstuk met een wat
serieuzere inhoud. Daarmee
komen we tegemoet aan de wens
van het publiek en van de spelers.
In januari zijn we begonnen met
repeteren; dit stuk vereist een
grotere tekstvastheid van de
acteurs dan een blijspel, waarin
nog wel eens geïmproviseerd kan
worden en dat vergt dus toch wel
wat meer van de spelers".
Over ruim een week wordt het
toneelstuk 'Zo-maar een veearts'
opgevoerd. Kort samengevat is
het een in de jaren '50 gesitueerd
drama, waarin de juist afges-
tudeerde huisarts Henk Bos
(Gerrit Luesink) weer thuis komt
en niet aan de hooggespannen
verwachtingen van zijn pleegfam-
ilie blijkt te kunnen of willen vol-
doen. Het dienstmeisje Gerrie
(Stella Elferink) en Dirk, de dorp-
sjongen (Henk Kuperij) zorgen
voor de vrolijke noot in het spel.
Leida Wenneker vertelt dat er
nooit met een vaste 'cast' van
acteurs wordt gewerkt. "Mensen

die graag toneel willen spelen
melden zich aan bij de toneel-
commissie en vervolgens wordt er
een keuze gemaakt wie het best
bij een bepaalde rol past. We
hebben altijd voldoende keuze
voor de vrouwenrollen, maar
eigenlijk altijd een tekort aan
manlijke acteurs. Misschien kun-
nen we met dit berichtje in
Contact daar eens aandacht voor
vragen", zegt Leida hoopvol. "We
werken al enkele jaren met een
regisseur van buitenaf, Ben te
Dorsthorst, maar verder doen we
alles zelf. Het decor, de grime
(Ans Addink) en niet te vergeten
het souffleren (Henny Maal-
derink), dat wordt allemaal
gedaan door mensen uit de eigen
gelederen van de Oranjeverenig-
ing. We financieren alles uit de
bijdragen van de leden en de
opbrengst van entreegeld en deel-
namekosten van de door ons geor-
ganiseerde activiteiten. Er komt
geen cent subsidie bij".
De Oranjevereniging, die zo'n
duizend leden telt, organiseert
naast het jaarlijkse toneelstuk tal
van activiteiten rond

Koninginnedag en het bevrijd-
ingsfeest. Elders in dit blad vindt
u het programma.
'Zomaar een veearts' wordt
opgevoerd op vrijdag 22 en zater-
dag 23 april in de zaal van 'De
Gouden Karper' in Hummelo. De
voorstelling begint om 19.30 uur
en de zaal is op beide avonden
een half uur voor aanvang
geopend. De entree bedraagt € 5,-
leden betalen € 1,50 op vertoon
van hun lidmaatschapskaart. In
tegenstelling tot voorgaande
jaren is er geen voorverkoop. Wel
is er gelegenheid om plaatsen
vooraan te reserveren bij de secre-
taris, mevr. Leida Wenneker, tel.
0314-381724, e-mail: leidawennek-
er@hotmail.com
Op de foto de spelers van 'Zo
maar een veearts'. Staand vlnr:
Maaike Gijsberts, Bas Janssen,
regisseur Ben te Dorsthorst,
Gerrit Luesink.Tonnie Smeitink,
Stella Elferink en Henk Kuperij.
Zittend vlnr: Riekie Baerends,
Ineke Jansen, Co van de Ven; zit-
tend vooraan: souffleuse Henny
Maalderink.

De ruimste collectie Wolky vind u bij
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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)
vr 8.30-12.30 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.
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning

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.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel.(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.

Onroerende-zaakbelastingen
Als inwoner van Bronckhorst betaalt u gemeentelijke belastingen. De ge-
meente verstuurt elk jaar een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen. Met ingang van 2005 staat op het gecombineerde aanslagbiljet
ook de WOZ-beschikking. Welke aanslagen u op uw aanslagbiljet aantreft
(onroerende-zaakbelastingen eigenaarsdeel en/of gebruikersdeel, afval-
stoffenheffing, rioolrecht) hangt af van uw persoonlijke situatie.

Nieuwbouwwijk in Steenderen.

Vanaf 1997 geldt een landelijke rege-
ling voor de waardering van onroe-
rende zaken, de Wet waardering on-
roerende zaken (Wet WOZ). De Wet
WOZ schrijft voor dat gemeenten pe-
riodiek een nieuwe waarde vaststel-
len voor alle panden in de gemeente.
Voorheen gold die WOZ-waarde voor
een periode van vier jaar. Vanaf 2005
is dat nog maar twee jaar. De nieuwe
WOZ-waarde die op het aanslagbiljet
staat, geldt voor de jaren 2005 en
2006 en heeft als waardepeildatum
1 januari 2003. De WOZ-waarde
wordt gebruikt voor onder andere
de onroerende-zaakbelastingen.

Bestemming opbrengst OZB
De opbrengst van de onroerende-
zaakbelastingen is een belangrijke
bron van inkomsten voor de gemeen-
te. Met dit belastinggeld kan de ge-
meente Bronckhorst veel plannen
realiseren. De gemeente gebruikt de
opbrengst voor een groot aantal al-
gemene uitgaven, zoals kosten voor
verkeer en vervoer, onderwijs,
cultuur, sport, openbaar groen,
recreatie en openbare verlichting.

Aanslag OZB
De aanslag onroerende-zaakbelas-
tingen is een belasting die de
gemeente mag heffen voor het in
eigendom of in gebruik hebben van
onroerende zaken in de gemeente.
U ontvangt de aanslag omdat u op de
peildatum 1 januari 2005 bij de
gemeente geregistreerd staat als
eigenaar en/of gebruiker van een
onroerende zaak. De hoogte van de
aanslag onroerende-zaakbelastin-
gen is gebaseerd op de waarde van
uw woning en/of bedrijf en op het
tarief zoals dat is vastgesteld door
de gemeenteraad.

In de oud-gemeenten (Steenderen,
Vorden, Zelhem) verschilden de
tarieven voor woningen en niet-
woningen. De eigenaren/gebruikers
van niet-woningen betaalden een
hoger tarief dan de eigenaren/
gebruikers van woningen. In 2005
gelden nu dezelfde tarieven voor
woningen en niet-woningen. Hier-
door vindt er een verschuiving plaats
in de lastendruk tussen de eigena-
ren/gebruikers van niet-woningen

en eigenaren/gebruikers van wonin-
gen. Voor de eigenaren/gebruikers
van niet-woningen is deze maatregel
gunstig. De eigenaar/huurder van
een woning gaat echter meer beta-
len. Met het gelijktrekken van de
tarieven wil de gemeente de econo-
mische bedrijvigheid (vestiging
van bedrijven, werkgelegenheid)
stimuleren en behouden.

Sinds de vorige peildatum (1 januari
1999) zijn de prijzen van onroerende
zaken flink gestegen. Dit betekent
niet dat u automatisch meer onroe-
rende-zaakbelastingen moet beta-
len. De gemeente wil niet profiteren
van deze waardestijging. Uitgangs-
punt in Bronckhorst is dat de netto
opbrengst uit de onroerende-zaak-
belastingen in 2005 niet hoger is dan
de gezamenlijke OZB-opbrengsten in
2004 van de vijf oud-gemeenten. De
tarieven zijn verlaagd overeenkom-
stig de marktontwikkeling tussen de
vorige waardering (prijspeil 1999) en
de nieuwe waardering (prijspeil
2003). Als uw aanslag OZB 2005
hoger is dan die in 2004 dan kan dit
komen doordat:
• de waarde van uw woning of bedrijf

meer is gestegen dan de gemiddel-
de marktontwikkeling tussen 1999
en 2003

• de gemeenteraad heeft besloten de
minderopbrengst van de afge-
schafte hondenbelasting in de oud-
gemeenten Steenderen, Zelhem en
Hengelo Gld. te verdisconteren in
de opbrengst onroerende-zaakbe-
lastingen de gemeenteraad heeft
besloten de tarieven onroerende-
zaakbelastingen te verhogen met
de jaarlijkse prijsstijging van 3%
(inflatiecorrectie)

• de tariefdifferentiatie tussen
woningen en niet-woningen 100%
is, waardoor er een lastenver-
schuiving ontstaat ten laste van
woningeigenaren/gebruikers.

Voor 2005 zijn de tarieven per volle
eenheid van €2.268,-:

• eigenarenbelasting € 1,42
• gebruikersbelasting €1,14

Voortgang rond-
weg Hummelo
Via de website van de gemeente
(www .bronckhorst.nl) kunt u de
voortang van de realisatie van de
rondweg in Hummelo volgen
onder Infobalie/Plannen en
projecten. Kijk hier geregeld op!

Streekcommissie
De Graafschap ver-
gadert op 25 april
Streekcommissie De Graafschap
vergadert op 25 april a.s. om
15.30 uur in het gemeentekantoor
van Bronckhorst. De vergadering is
openbaar. Op de agenda staat onder
meer:
• uitwerking reconstructieplan

streek De Graafschap.
• investeringsbudget Landelijk

Gebied ( ILG)
• reconstructie stroomgebied

Dortherbeek.

De vergaderstukken liggen tijdens
kantooruren ter inzage bij het
secretariaat van de commissie, in
het kantoor van het Plattelandshuis,
Hummeloseweg 85 in Zelhem, tel.
(0314) 625000. Streekcommissie
De Graafschap adviseert mede
Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland over de
besteding van provinciale en
Europese gelden ten behoeve
van de streek De Graafschap.
Zij doet dit ieder jaar in de vorm
van een jaarprogramma.

Afdeling WIZ niet be-

reikbaar op 21 april
Op 21 april a.s. is de afdeling Werk,
inkomen en zorg (gevestigd in het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat) de gehele dag niet bereik-
baar. Op de overige openingsdagen
van deze week kunt u op de norma-
le tijden bij de afdeling terecht.

De afdeling Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Bronckhorst verricht werkzaamheden op het brede terrein van onderwijs en welzijn.
Ook vallen de gemeentelijke sportaccommodaties (zwembadenen sporthallen) onder deze afdeling. Hiervoor zoeken wij een:

Medewerker Sporthal (25 tot 30 uur per week/nr. MO/01)
Voor de periode 1 mei tot 31 december 2005

Je taken zijn toezicht houden op de accommodaties tijdens de openingstijden, het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en andere voorkomende
werkzaamheden.

Voor deze functie vragen wij minimaal een afgeronde opleiding op LBO/VMBO niveau, een EHBO-diploma of BHV-diploma of de bereidheid een cursus
daarvoor te volgen, goede communicatieve vaardigheden, flexibele en een klantgerichte instelling. Je moet be-
reid zijn om 's avonds en in het weekend te werken op verschillende locaties in de gemeente Bronckhorst (met
name in Vorden en Hengelo Gld.).

Wij bieden een zelfstandige baan; afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris van maximaal
€ 2.038,- per maand (schaal 4). Bij de heer W.A. Visser kun je meer informatie over de inhoud van de functie
verkrijgen, tel. (0575) 75 04 98.

Schriftelijke reacties uiterlijk 25 april 2005, onder vermelding van het vacaturenummer, richten aan b en w van
Bronckhorst, afdeling Bestuurs- en managementondersteuning, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Of per
e-mail: info@bronckhorst.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.



Komt u in aanmerking voor de Declaratieregeling, vul de coupon in!

Op 24 maart jl. heeft de gemeente-
raad de Declaratieregeling vastge-
steld. De regeling maakt het moge-
lijk dat mensen met een minimum-
inkomen in aanmerking komen voor
de volgende vergoedingen:
• een bijdrage voor betaling van de

aanslag gemeentelijke belastin-
gen. De bijdrage wordt recht-
streeks verrekend met de afdeling
Financiën en belastingen. Voor
grafrechten bestaat geen
vergoeding

• een extra vergoeding voor gezin-
nen met kinderen die het basison-
derwijs en/of voortgezet onderwijs
bezoeken

• een vergoeding voor deelname
aan sport- cultuur en sociale

activiteiten. Zoals contributie
sportverenigingen, peuterspeel-
zaal, muziekonderwijs, lidmaat-
schap bibliotheek of een bezoek
aan de schouwburg.

Om in aanmerking te komen voor
een vergoeding van de genoemde
kosten kunt u via onderstaande
antwoordcoupon een formulier aan-
vragen. Let op: mensen die op dit
moment een uitkering van de ge-
meente ontvangen, hoeven niet te
reageren. Hen wordt rechtstreeks
een formulier toegestuurd!

Voorwie
Voor een vergoeding volgens de
Declaratieregeling kunnen inwoners
van de gemeente Bronckhorst in
aanmerking komen die staan inge-
schreven in de gemeentelijke basis-
administratie (GBA).

Inkomenseisen
Het gezamenlijk inkomen moet gelijk
zijn of lager dan 120% van het gel-
dende sociaal minimum. Voor 2005
zijn de normbedragen + 20% (exclu-
sief vakantietoeslag) per maand:

Mensen jonger dan 65 jaar
-Echtpaar " :€ 1.319.09
-Alleenstaande ouder .-€1.187.18
-Alleenstaande :€ 923,36

Personen ouder dan 65 jaar
- Echtpaar beiden

ouder dan 65 jaar :€ 1.395,06
-Alleenstaandeouder :€ 1.252,18
-Alleenstaande :€ 994.20

Voor echtparen/samenwonenden
geldt het gezamenlijk inkomen.
Heffingskortingen die ontvangen
worden van de belastingdienst
(behalve de kinderkorting en de
aanvullende kinderkorting) worden
aangemerkt als inkomen.

Als het totale netto inkomen van
u en uw partner hoger is dan de voor
u geldende norm, bestaat mogelijk
recht op een deel van de vergoedin-
gen. Het deel van het inkomen dat
hoger is, wordt als draagkracht aan-
gemerkt en in mindering gebracht
op de vergoeding. Er wordt uitge-
gaan van het netto inkomen, niet van
het besteedbaar inkomen. Dat wil
zeggen er wordt geen rekening

gehouden met de lasten van de aan-
vrager.

Naast het inkomen mag het spaar-
geld en/of ander vermogen niet
meer bedragen dan:
Echtpaar/alleenstaande
ouder €10.210,—
Alleenstaande € 5.105,-

Wanneer het vermogen boven deze
grenzen uitkomt, heeft u geen recht
op een vergoeding volgens de Decla-
ratieregeling.

Aanvragen
Indien u denkt in aanmerking te
komen voor de Declaratieregeling
en een aanvraagformulier wilt
aanvragen, vult u dan onderstaande
antwoordcoupon in en stuur met
spoed aan de gemeente Bronck-
horst, afdeling Werk, inkomen en
zorg, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. U krijgt dan zo spoedig moge-
lijk een aanvraagformulier
toegestuurd.

Ondertekende verzoekt om een aanvraagformulier voor de Declaratierege-
ling 2005.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Keuring vloeistofdichte vloeren van bedrijven Aanpak van kleine bospercelen Zelhem
Voor bedrijven die vallen onder de milieubeheerbeslui-
ten: bouw- en houtbedrijven, glastuinbouw, inrichtin-
gen voor motorvoertuigen, opslag- en transportbedrij-
ven, jachthavens, tankstations en textielreinigingsbe-
drijven gelden sinds 1 april jl. enkele veranderingen.
Deze hebben betrekking op de inspectie van vloeistof-
dichte vloeren, enkele begripsbepalingen en activitei-
ten die boven een vloeistofdichte vloer of voorziening
moeten worden uitgevoerd. Bedrijven die onder de ge-
noemde besluiten vallen, zijn verplicht om op bepaalde
plaatsen vloeistofdichte voorzieningen of vloeren te
hebben. Om er zeker van te zijn dat de vloeistofdichte
vloeren blijvend vloeistofdicht zijn, bepalen de beslui-
ten dat deze regelmatig beoordeeld en goedgekeurd
moeten worden.

De besluiten geven data aan waarop de vloeistofdichte
vloeren uiterlijk op vloeistofdichtheid moeten zijn
beoordeeld en goedgekeurd dooreen inspecteur. Bij
goedkeuring geeft de inspecteur een 'PBV-verklaring
vloeistofdichte voorziening' af. Deze verklaring ver-
meldt een termijn van zes jaar waarbinnen de vloer op-
nieuw moet zijn goedgekeurd. De termijnen waarop de
vloeren beoordeeld en goedgekeurd moeten zijn of
worden, zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Textielreinigingsbedrijven
Voorziening aangelegd
Voor 1 april 1990
Tussen 1 april 1990 en
1 maart 2005
Vanaf 1 maart 2005

Eerste beoordeling en goedkeuring
Voor 1 oktober 2005

Voor 1 april 2007
Binnen 2 jaar na aanleg

Inrichtingen voor motorvoertuigen en opslag- en transport-
bedrijven

Voorziening aangelegd
Voor 1 januari 1990
Tussen 1 januari 1990 en
1 maart 2005
Vanaf 1 maart 2005

Eerste beoordeling en goedkeuring
Voor 1 oktober 2005

VooM december 2006
Binnen 2 jaar na aanleg

Bouw- en houtbedrijven

Voorziening aangelegd
Voor 1 januari 1994
Tussen 1 januari 1994 en
1 maart 2005
Vanaf 1 maart 2005

Tankstations
Voorziening aangelegd
Voor 1 maart 2005
Vanaf 1 maart 2005

Eerste beoordeling en goedkeuring
Voor 1 oktober 2005

VooM december 2006
Binnen 2 jaar na aanleg

Eerste beoordeling en goedkeuring
VooM oktober 2005
Binnen 2 jaar na aanleg

Glastuinbouw
Voorziening aangelegd
Voor 1 januari 1992
Tussen 1 januari 1992 en
1 maart 2005
Vanaf 1 maart 2005

Jachthavens
Voorziening aangelegd
Voor 1 januari 1992
Tussen 1 januari 1992 en
1 maart 2005
Vanaf 1 maart 2005

Eerste beoordeling en goedkeuring
Voor 1 oktober 2005

VooM april 2008
Binnen 2 jaar na aanleg

Eerste beoordeling en goedkeuring
Voor 1 maart 2008

VooM maart 2011
Binnen 2 jaar na aanleg

De betrokken bedrijven moeten rekening houden met
wijzigingen van de voorschriften. De gemeente ziet er bij
de reguliere milieucontrole op toe dat bedrijven hun
vloeistofdichte vloeren of voorzieningen hebben laten
beoordelen en goedkeuren binnen de gestelde termij-
nen. Voor meer informatie over de aanpassing van de
besluiten, kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 03 13.

Rotonde Zutphenseweg/Rondweg in Vorden

In 2003 heeft de gemeente Vorden
de 'Wegenstructuur Vorden'vastge-
steld. Dit plan beschrijft de huidige
en toekomstige situatie van de we-
gen in het centrum van het dorp
(Dorpsstraat en Zutphenseweg en
omliggende wegen). Doel is een ver-

keersluwe inrichting van het cen-
trum door onder meer pleinvorming
te krijgen. Of dit gaat lukken, is voor
een belangrijk deel afhankelijk van
de inrichting van het omliggende
wegennet. Enige tijd geleden is een
groot aantal wegen in het dorp al on-

der handen genomen en duurzaam
veilig ingericht (o.a. Zutphenseweg,
Horsterkamp, Burg. Galleestraat en
Stationsweg). Een andere randvoor-
waarde voor de verkeersafwikkeling
in en om Vorden is een rotonde op de
kruising Zutphenseweg/Rondweg.
De gemeente Vorden heeft de pro-
vincie in 2002 verzocht hieraan mee
te werken. Bij de provincie heeft de
rotonde geen prioriteit, maar ze
hebben wel een beperkte financiële
bijdrage toegezegd. De gemeente
Bronckhorst vindt de rotonde wel
van groot belang en wil er dan ook
mee verder. De kruising is echter
een provinciale weg en daarom is
een overeenkomst met de provincie
nodig. Deze is nu opgesteld. Vastge-
legd is dat de gemeente de rotonde
aanlegt en de provincie het geheel
in beheer en onderhoud krijgt. De
planning is dat eind augustus met
de aanleg van de rotonde kan
worden begonnen.

Verspreid over de voormalige ge-
meente Zelhem liggen ongeveer
90 kleine bossen met een gemiddel-
de oppervlakte van minder dan 1 ha.
Veel van deze bosjes zijn verwaar-
loosd en daardoor vaak eenvormig
van opbouw. Over het algemeen heb-
ben ze alleen een gesloten kroonlaag
en nauwelijks onderbegroeiing. In
het landschapsbeleidsplan voor Zel-
hem wordt gewezen op de belangrij-
ke plaats van deze bospercelen zowel
in de landschappelijke als in de eco-
logische hoofdstructuur. Meestal
ontbreekt het de eigenaar echter aan
tijd of middelen om het bos goed te
onderhouden. Om daaraan tegemoet
te komen, heeft de voormalige ge-
meente Zelhem in december 2004
een projectvoorstel voorbereid voor
het onderhouden van deze kleine
bospercelen op haar grondgebied
met gebruikmaking van Europese
subsidiegelden. Doel is het structu-
reel verhogen van de landschappe-
lijke kwaliteit en de natuurwaarde
van de kleine bospercelen, door:
• de aangewezen natuurfunctie te

versterken

• de migratie en vestiging van de
boomkikker, kamsalamanderen
das te bevorderen

• de aanwezige geomorfologische
en cultuurhistorische waarden te
behouden en waar mogelijk te
versterken

• een aanzet te geven tot duurzaam
beheer

Naast de gemeente werken aan dit
project mee: de provincie Gelderland,
het Plattelandshuis, Wedeo.'t Onder-
holt en Waterschap Rijn en l Jssel.
De gemeente Bronckhorst heeft
zoveel mogelijk eigenaren van deze
kleine bospercelen persoonlijk
aangeschreven met de vraag om,
tegen een heel geringe vergoeding,
deel te nemen aan dit project. Heeft
u geen brief ontvangen en wilt u als
eigenaar van een klein bosperceel
in de voormalige gemeente Zelhem
meedoen aan dit project, dan kunt
u zich melden bij de gemeente
Bronckhorst, afdeling Openbare
werken, tel. (0575) 75 03 31/32

Ook al zo'n zin in een duik in het water?
Het verwarmde buitenzwembad van
Hengelo Gld. gaat op 2 mei a.s. weer
open. Met de aanschaf van een
abonnement in de voorverkoop kunt
u heel voordelig in het bezit komen
van een entreekaartje voor 'Het
Elderink'. Wanneer u van deze
gelegenheid gebruik maakt, is
uw voordeel t.o.v. de normale
verkoop € 11.35 voor een individuele
kaart en € 15,85 voor een gezins-
kaart

In Keijenborg was dit jaar geen
voorverkoop mogelijk, daarom is

een extra voorverkoopmogelijkheid
ingelast op 21 april a.s., van 17.00 tot
19.00 uur aan de kassa van het
zwembad in Hengelo Gld. Iedereen
kan dan een zwemabonnement te-
gen gereduceerd tarief reserveren.
Aanvraagformulieren zijn bij het
zwembad verkrijgbaar. Nadat u het
aanvraagformulier hebt ingevuld,
levert u het met contant (graag ge-
past) geld af tijdens de voorverkoop.
U ontvangt een kwitantie, waarmee
u het gereserveerde abonnement
vanaf 2 mei bij het zwembad kunt
ophalen.



Handhaven om veiligheid te vergroten Langer plezier van karton en papier
Na de rampen in Volendam en Enschede is een landelijk project opgezet om
de milieuhandhaving te professionaliseren. Het gemeentelijk beleid voor
milieuhandhaving moest per 1 januari 2005 aan een groot aantal criteria
voldoen. Zo moet de gemeente onder meer een handhavingstrategie heb-
ben opgesteld en een beleid voor het opleggen van sancties. Ook moet de
gemeentelijke organisatie zodanig zijn opgezet dat degenen die milieuver-
gunningen verlenen en degenen die bedrijven controleren (toezichthou-
ders) verschillende mensen zijn. Inmiddels voldoet het beleid van de ge-
meente Bronckhorst op het gebied van milieuhandhaving nagenoeg. In dit
artikel leest u hoe de gemeente milieucontroles uitvoert.

We kunnen het milieu niet bescher-
men door het maken van regels al-
leen. De regels moeten ook worden
nageleefd. De gemeente is wettelijk
verplicht te controleren. Over het al-
gemeen maakt een toezichthouder
een afspraak voor een controle. Bij
de controle gaat de gemeentelijk
toezichthouder uit van de voor-
schriften in de vergunning van het
bedrijf, geldende Algemene Maatre-
gelen van Bestuur, het CFK-besluit
en/of de Wet bodembescherming.
Na de controle worden de bevindin-
gen doorgenomen met de bedrijfs-
voerder. Het naleven van milieuwet-
en regelgeving vraagt van een be-
drijf tijd en aandacht en kan ook kos-
ten met zich meebrengen. Als zaken
niet in orde zijn, krijgt het bedrijf een
bepaalde periode de tijd de overtre-
dingen in orde te maken, voor een
hercontrole plaatsvindt. Tenzij de
overtreding zo ernstig is, dat direct
maatregelen nodig zijn. De hercon-
troles gebeuren vaak samen met de
politie. Als er dan nog onregelmatig-
heden zijn, kan de politie een pro-
ces-verbaal opmaken en de ge-
meente een dwangsom opleggen
aan het bedrijf of bestuursdwang
toepassen. Uitgangspunt is echter

altijd door goed overleg met de (mo-
gelijke) overtreder na te streven dat
geen milieuhygiënisch ongewenste
situatie ontstaat (preventieve hand-
having). Zaken die soms niet in orde
zijn bij bedrijven zijn bijvoorbeeld het
niet in orde nebben van brandblus-
middelen, voorzieningen, vloeistof-
dichte vloeren en de opslag van ge-
vaarlijke stoffen en vaste mest. Ook
blijkt dat bedrijven bij veranderin-
gen/verbouwingen soms geen nieu-
we milieuvergunning aanvragen
en/of een melding indienen.

De meeste bedrijven hebben zaken
na een (her)controle echter goed
voor elkaar. En dat is belangrijk.
Voor omwonenden betekent dat een
bepaalde mate van zekerheid en vei-
ligheid als het gaat om de bedrijfs-
voering van het nabijgelegen bedrijf.
Bedrijven die de controles goed
doorstaan hebben, weten dat ze op
milieugebied een goed beleid voe-
ren, wat positief is voor de bedrijfs-
voering. En de gemeente weet door
het uitvoeren van de controles wat
er speelt bij de bedrijven. Mocht er
iets bij een bedrijf gebeuren, dan
heeft de gemeente direct gegevens
beschikbaar.

Marcaroni. computers, waspoeder,
lampen, schoenen, cosmetica,
cadeautjes het is allemaal verpakt
in papier. Makkelijk voor vervoer,
gebruik en het bewaren. Doe daar
de kranten, tijdschriften, folders,
schrijfpapier en de telefoongids bij
en we hebben ongemerkt een
gigantische hoeveelheid papier
en karton in huis.

Oudste recycleproduct
Oud papier was één van de eerste
soorten afval die Nederland ging
inzamelen voor hergebruik. Al lang
voor het woord recyclen bestond,
kwam de voetbalclub of het zang-
koor oud papier ophalen. Dat doen
zij nog steeds. In Nederland
wordt 72% van al het papier
hergebruikt.

Handmatig scheiden
Ons oud papier gaat naar Reparco
in Zutphen. Hier moet men het
'niet-papier', bijv. plastic zakken,
chipszakken er handmatig
uithalen. Reclamemateriaal en
tijdschriften zitten vaak in plastic.
Verwijder dit plastic, anders ver-
dwijnt het verpakte papier alsnog
bij het restafval! De papierfabriek
in Renkum verwerkt het oud papier
vervolgens tot pulp, grondstof voor
nieuw papier.

Basisregel
'Schoon en droog' is de basisregel
voor het recyclen van oud papier.
Daarom is niet alle papier recy-
clebaar. Toiletpapier, tissues,
behang, maar ook de vette pizza-
en taartdoos met taartresten
moeten we uit het oud papier
houden. Kleine kartonnen doosjes
van bijvoorbeeld de hagelslag,
thee, cosmetica en medicijnen
zijn weer wel oud papier. Op veel
verpakkingen staat het kringloop-
symbool, dan mag het zeker bij
het oud papier.

'Langer plezier van papier

en karton' door papier te

recyclen.

Bl̂ B̂ Hi

Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben.

Aanvragen bouwen en wonen
Zelhem, Velswijkweg 46, voor het oprichten van een openbare basisschool
Steenderen, Burg. Heersinkstraat 6, voor het gedeeltelijk vergroten van een garage/berging
Zelhem. naast Brinkweg 7, voor het bouwen van een woning
Vorden, Ruurloseweg 23, voor het geheel vernieuwen van twee ramen en kozijnen
Steenderen, Burg. Smitstraat 2. voor het oprichten van twee verwijsborden
Zelhem. naast Bergstraat 14, voor het bouwen van een woning
Zelhem, Prinses Irenestraat 3, voor het gedeeltelijk veranderen van de voorgevel van een
winkelpand (vervangen van de kanteldeur in de deurpui)
Zelhem, Eckhorsterstraat 10, voor het geheel vernieuwen van een woning
Hummelo, Molenaarserf 5, voor het geheel oprichten van een woning
Laag-Keppel, van Pallandtlaan 12. voor het bouwen van een berging
Baak, Toverstraat 3, voor het bouwen van een werktuigenberging

Aanvragen evenementen
Steenderen, 30 april, koninginnedag, Burg. Buddinghplein, café Heezen
Zelhem, 16 mei, wandeltocht, Prunushof 56
Achter-Drempt. 22 mei, rommelmarkt, De Boerderie, Zomerweg 28
Hengelo Gld., 27 en 28 mei, seizoensafsluiting pupillen, Pastoor Thuisstraat vanaf de
Hengelosestraat tot de Geltinkweg, Tilderstraat, Geltinkweg, parkeerplaatsen bij de accom-
modatie, groenstrook bij de Tilderstraat. trapveldje bij de speeltuin aan de Koldeweiweg
Hummelo en Keppel, 30 mei t/m 3 juni, avondvierdaagse 2005, diverse wegen in de voormalige
gemeente Hummelo en Keppel
Vorden, 11 juni, Oud-Hollandse Spelen, Het Elshof
Voor-Drempt, 12 juni, zomermarkt met zangwedstrijd, Dorpshuis Drempt
Achter-Drempt, 18 juni, barbecue/tuinfeest, Zomerweg 62
Zelhem, 18 juni, straatfeest, H. Memlingstraat
Vorden, 24 en 25 juni, school- en volksspelen, vogelschieten en een barbecue, kasteel
Wildenborch
Hengelo Gld., 2 juli, buurtfeest de Gulden Middenweg, Middenweg-de Vloed
Hengelo Gld., 2 en 3 juli, buurtfeest de Vloed, tussen de Vloed 3 en 29
Steenderen, 31 juli. trekkertrek, Wolfstraat 5 in Toldijk
Hengelo Gld., 4 september, open dag, dressuur en vaardigheidswedstrijd, Hietmaat
Hengelo Gld., 8 en 9 oktober, samengestelde menwedstrijd, Hietmaat

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. ben w van
Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare
orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Aanvraag Monumentenvergunning
• Vorden, De Horsterkamp 14, Kasteel Vorden, voorde verbouwvan de boerderij tot horeca-

faciliteit (rijksmonument)

Van 21 april t/m 4 mei ligt het bouwplan voor een ieder ter inzage bij de balie van de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een ieder schriftelijk
zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w. Inlichtingen: de heer W. Hagens of de heer C. Hofs,
tel. (0575)750353/52.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 8, voor het bouwen van een bijgebouw en een dakkapel,
verzonden op 11 april 2005
• Achter-Drempt, Molenweg 36, voor het plaatsen van een dakkapel, verzonden op 12 april 2005
• Achter-Drempt, Molenweg 36a, voor het plaatsen van een dakkapel, verzonden op 12 april 2005
• Hengelo Gld., Varsselseweg 27, voor het plaatsen van een berging/carport. De vergunning is

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
verzonden op 12 april 2005

• Zelhem, Hengeloseweg 24, voor het geheel plaatsen van een bijkeuken, verzonden op 12 april
2005

• Vorden, Christinalaan 14, voor het veranderen van de woning en het vergroten van een
bijgebouw, verzonden op 13 april 2005

• Steenderen, Prins Bernhardlaan 92, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning, verzonden
op 14 april 2005

Reguliere bouwvergunningen
• OLburgen, Olburgseweg 42, voor het uitbreiden van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstalla-

tie t.b.v. Aviko met additionele P en N verwijdering, hetgeen een fosfaat- en stikstofzuivering
inhoudt om de waterkwaliteit van de IJssel te verbeteren

• Steenderen, Kastanjelaan (ongen.) kavel 80. voor het bouwen van een woning, verzonden op
11 april 2005

• Halle, Klaverdijk 7, voor het bouwen van een garage bij de woning (van rechtswege verleend),
verzonden op 12 april 2005

• Haüe, Abbinkskamp Fase III, voor het bouwen van de helft van een twee-onder-één-kap-
woning, verzonden op 14 april 2005

• Wichmond, Hackforterweg 11, voor het vergroten van een woning. De vergunning is verleend
met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse
vrijstelling), verzonden op 14 april 2005

• Vierakker, Boshuisweg 3, voor het vergroten van een ligboxenstal, verzonden op 14 april 2005

Ventvergunningen
• Zelhem en omstreken, voetbalvereniging Wolfersveen, bloemen en planten, week 18, verzon-

den op 14 april
• Halle en omstreken, zangvereniging Con Amore, bloemen en planten, 6 en 7 mei, verzonden op

14 april
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Sloopvergunningen
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 12-14, voor het slopen van een winkel/woning met opslagruimte

en schuur en Burg. Rijpstrastraat 18, voor het slopen van een fabriek en garage met over-
kapping
Zelhem, Groen van Prinstererstraat 44, voor het slopen van een berging
Halle, Fortstraat 2, voor het slopen van een asbestdak
Vorden. Vennemansweg 2, voor het gedeeltelijk slopen van een woning
Zelhem, Eckhorsterstraat 10, voor het slopen van een berging
Drempt, Rijksweg 2, voor het slopen van vier stenen schuren
Vorden, Onsteinseweg 6, voor het slopen van een schuur en garage
Vorden, Zomervreugdweg 3, voor het maken van openingen in het dakbeschot van de woning

Deze vergunningen zijn verzonden op 14 april 2005

Aanlegvergunning
• Vorden, Strodijk 7, voor de aanleg van een poel en zaksloot, verzonden op 11 april 2005

Kapvergunningen
• Halle, Zieuwentweg 5, voor het onderhoudsmatig afzetten van een hakhoutsingel-elzenrij.

verzonden op 8 april 2005. Uitloopplicht.
• Hengelo Gld, Ouweleen 1, voor het vellen van één berk, verzonden op 8 april 2005. Geen

herplantplicht.

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. 5.4.1 APV)
• Vorden, Reeoordweg 2a, voor verbranding nabij de Reeoordweg in juni, september en

december 2005
• Hengelo Gld., Kreilweg 2, voor verbranding nabij de Kreilweg
• Achter-Drempt. Bronksestraat 2, voor verbranding nabij de Luurse Laak
• Halle, Halle Heideweg 31, voor verbranding nabij de Halle Heideweg
• Zelhem, Nijmansedijk 3, voor verbranding nabij de Priesterinkdijk
• Hengelo Gld., Kervelseweg 38, voor verbranding nabij de Kervelseweg
• Zelhem, Wittebrinkweg 9, voor verbranding nabij de Wittebrinkweg
Bovengenoemde ontheffingen zijn op 19 april 2005 verzonden.

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 b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Bouwen en milieu of Openbare werken. Ventvergunningen kunt u inzien bij de afdeling Openbare
orde en veiligheid in het gemeentehuis. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 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.

Bestemmingsplannen
"* Voorgenomen vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met
toepassing van:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo, Kruisbergseweg 10, voor het reeds gerealiseerde bedrijfspand van aannemersbedrijf

Hendriks (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1990, nr. 1')

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Kastanjelaan 14, voor het vergroten van de woning, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 20 van het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening.

De stukken liggen van 21 april t/m 18 mei 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze tegen
het verlenen van de voorgenomen vrijstellingen indienen bij b en w.

Inspraak wijziging bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005 - Lamstraat (ongen.)',
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben een verzoek om wijziging van het
bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993' ontvangen voor het creëren van een nieuw
agrarisch bouwperceel aan de Lamstraat (ongenummerd; nabij het perceel Lamstraat 14).

Het verzoek ligt van 21 aprilt/m 18 mei 2005, tijdens openingstijden, ter inzage bij de afdeling
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 hiervoor een afspraak maken, tel. (0575)
75 03 70.

Gedurende genoemde termijn kunnen ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een
belang hebbende natuurlijke en rechtspersoon schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
kenbaar maken aan b en w.

•*" Voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Autobedrijf Groot-Jebbink Vorden', met bijbehorende
stukken ligt van 21 aprilt/m 18 mei 2005, tijdens de openingstijden, ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575)
750370.

v

Dit plan legt de planologische basis voor het uitbreiden van het garagebedrijf en het verplaatsen
van de bedrijfswoning op het perceel Rondweg 2 in Vorden.

Gedurende de inzagetermijn kunnen ingezetenen en in de gemeente Bronckhorst een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijk hun zienswijze op het voorontwerpbestem-
mingsplan kenbaar maken aan b en w.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, in verband met het vogelschieten van buurtvereniging de Veldwijk zijn het Lekkebekje

vanaf de Van Lennepweg tot aan de Larenseweg en de Van Lennepweg vanaf het Lekkebekje op
23 april van 13.00 tot 17.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het
verkeer. Ook geldt op deze wegen dan een stopverbod.

• Voor-Drempt, door de viering van Koninginnedag zijn de Kerkstraat, tussen de Dubbeltjesweg
en de Witte Hemelweg, en de Gildeweg, vanaf de voormalige Dreef tot aan de Kerkstraat, van
29 april om 20.00 uur tot 30 april om 18.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, afge-
sloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Veldweg. Zomerweg en Veenweg.

• Hengelo Gld., in verband met een paarden- en warenmarkt is de Spalstraat tussen de
Raadhuisstraat en de Zuivelweg op 23 april van 17.00 tot 15.00 uur, of zoveel langer of korter
als nodig is, afgesloten voor het verkeer.

• Baak, de kruising Wichmondseweg met de Pastoriestraat wordt van 19 t/m 20 april a.s. in ver-
band met de aanleg van een verkeersdrempel afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Het
verkeer wordt omgeleid.

• Steenderen, door de aanleg van vier verkeersdrempels moet de Doesburgseweg vanaf de
Eekstraat tot en met de Kastanjelaan van 2 t/m 4 mei, of zoveel langer of korter als wenselijk
is, worden afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid (richting Doesburg via
Hummelo). Aanwonenden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

• Halle, van 25 t/m 27 april zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de verkeersdrempel in de
Dorpsstraat (N330), ter hoogte van de basisschool. Tijdens de werkzaamheden is de
Dorpsstraat afgesloten, is avonds is de weg gewoon weer open. Het verkeer wordt omgeleid
via de Nijmansedijk.

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 21 april t/m 1 juni 2005 tij-
dens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Keijenborg, Wolsinkweg 3, voor: het veranderen van een inrichting voor het houden van

zoogkoeien met bijbehorend jongvee, volgens het Besluit Mekrundveehouderijen milieube-
heer.

• Vorden, Pastorieweg 1, voor: het oprichten van een verpleeginrichting, volgens het Besluit
Woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.

• Vorden, Brandenborchweg 1, voor: het van toepassing worden van het besluit
Akkerbouwbedrijven milieubeheer op een reeds opgericht akkerbouwbedrijf.

• Zelhem, Nijverheidsweg 8, voor: het oprichten van stallingsruimte voor opslag van materialen
en stalling van voertuigen, volgens het Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer.

• Bronkhorst, Veerweg 4, voor: het oprichten van een akkerbouwbedrijf, volgens het Besluit
Akkerbouwbedrijven milieubeheer.

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften
van eerder genoemde besluiten.

Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 21 april t/m 1 juni 2005 tij-
dens de openingstijden ter inzage de volgende verklaringen tot acceptatie van een melding op
grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Drempt, Hoefkensestraat 20, voor het uitbreiden van een bestaande kapschuur
• Hummelo, Broekstraat 31 b, voor het bouwen van een bewaarplaats voor kisten en losgestort

product
• Vorden, Nieuwstad 30, voor de uitbreiding van een magazijn
Datum verzending besluiten: 18 april 2005.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen ingevolge de vergunningen en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken. De veranderingen leiden
niet tot andere inrichtingen dan waarvoor de vergunningen zijn verleend en geven geen aanlei-
ding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van de besluiten. Bezwaarschriften
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente
Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
de besluiten en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Gelijk met indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening.

Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 21 april t/m 18 mei 2005 tij-
dens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Hummelo, Loenhorsterweg 11, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een melkrundvee- en vleesstierenhouderij
• Vorden, Hamelandweg (ongenummerd) voor: een 2e ontwerp-besluit voor een oprichtingsver-

gunning voor een oefenplaats voor honden in opleiding

Strekking van de ontwerp-besluiten:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de ver-
gunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 19 mei 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afde-
ling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.
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Uitsluitend degene die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Besluit financiële tegemoetkomingen Wvg 2005
De hoogte van de financiële tegemoetkomingen in de kosten van voorzieningen op grond van de
Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) is door b en w op 12 april 2005 vastgelegd in een finan-
cieel besluit. Het besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 en ligt
ter inzage bij de afdeling Werk, inkomen en zorg in het gemeentehuis.

Referendum Europese grondwet op 1 juni a.s.
Stemmen in een stembureau naar keuze
Bij het referendum voor de Europese grondwet op 1 juni a.s mag een kiezer zijn/haar stem uit-
brengen in een stembureau naar keuze. De volgende regels gelden:

A. Schriftelijke aanvraag
1. Bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar

voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelne-
men.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor het referendum, dus uiterlijk op 18
mei a.s., door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op
19 april a.s. als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd als het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht te stem-
men.

k. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor
wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag
5. De kiezer moet, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor het

referendum de oproepingskaart overleggen op het gemeentehuis (afdeling Publiekszaken) van
zijn/haar woonplaats, dus uiterlijk op 27 mei a.s.

6. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor
wordt omgezet in een kiezerspas.

Stemmen bij volmacht
Bij het referendum voor de Europese grondwet op 1 juni a.s mag een kiezer bij volmacht stem-
men. De volgende regels gelden:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
1. Bij de afdeling Publiekszaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften

om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing (18 mei a.s.), door de

kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 19 april 2005 als
kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd als het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembu-
reau naar keuze aan de stemming deel te nemen.

k. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 19 april 2005 als
kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem
dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproe-

pingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor
hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 19 april 2005 in hetzelfde stemdistrict als
kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in
het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente,
te l . (0575)750250.

SPANNEVOGEL

... VOOKJAAKSAAti'BItVING

LAMINAATPARKET
'SENSATION'
met vellingkant, bijna niet van
echte planken te onderscheiden,
in 7 schitterende houtdessins

MASSIEVE, RUSTIEK
EIKEN PLANKENVLOER
4 mm velling,
in onderstaande breedtes:
13,5-15,5-17,5-19,5 cm

INBETWEENS
HUISCOLLECTIE
speciaal voor u geselecteerd

c&mple&t gelegd/ wtet
onciervkxer, ïtriew

p. m/234.95

compleet gelegd/ wiet
cmdewlow, maMieve-
planten/ en/ afgeolied/

89.50 P.

compleet
inclusief maken/

29.95».p. m/.

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

drukker i j

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 30.000 m2

nergens kopen

niet over de grens

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544 - 466811
info@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr.:

8.00- 18.00 uur.
zat.: 9.00- 16.00 uur.

Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

NEVENVESTIGING ZELHEM AGENTSCHAPPEN

ZEER VOORDELIG,
GOED ENSNEL

Weevers druk
Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 650643

SUETERS
Raadhuisstraat 9a, Hengelo (GW)

Telefoon (0575) 4611 89

Acquisiteur;
FELJX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-:•:- TUINONTWERP *

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

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

Dr. A. Ariënsstraat39a«7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.ni
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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.

••k. l'tmmtr- en aannemersbedrijf

DE VRIES
Het vakmanschap dat past bij uu- ivrnsen.

Zelhemseweg 14, 1234 A8 Hummelo Tel . (0314)381248 info@devrieshummelo.nl www.devrieshummelo.nl

De voorbereidingen
voor de 77e editie
van Achterhoekse
Paarde-dagen zijn in
volle gang.
Vrijwilligers zijn elk
vrij moment bezig
met het opbouwen,
schilderen en ver-
nieuwen van de
marathonhindernis-
sen op het terrein
van de fam. Hemink-
Koolenbrander.
Op 14, 15 en 16 mei
wordt met enkel-
spannen, tandems
en vierspannen ge-
streden om de pun-
ten voor het Neder-
lands Kampioen-
schap.

30 jaar Normaal
Het is alweer 30 jaar geleden dat de Achterhoekse vulkaan Normaal begon te werken. Na eerst wat ondergronds gerom-
mel volgde een geweldige uitbarsting met de single 'Oerend hard'. Het gevolg was een 'lavastroom' van Achterhoeks
dialect over heel Nederland. Er zijn maar weinig popgroepen die 30 jaar lang zo onafgebroken 'deurdonderden' als
Normaal! Dat dwingt respect af en wordt dan ook gevierd op Hemelvaartsdag 5 mei in Lochem.
Normaal wordt al 30 jaar lang trouw ge-steund door boeren. Het jubileum in Lochem wordt dan ook een 'ode aan de boer'. Juist deze
groep 'anhangers' heeft het momenteel financieel heel erg moeilijk. Op het platteland voltrekt zich een ramp die zijn weerga niet
kent.
De meeste agrariërs staat het water tot de lippen en daarom heeft Normaal samen met organisatiebureau Loc7000 de
'Boerenentreeprijs' op Hemelvaartsdag bijna gehalveerd. Iedereen die boer is of meent dat te zijn, kan voor de sterk gereduceerde
prijs naar het evenement.

Opbrengst collecte Simavi
'Geef scholen in Azië en Afrika schone toiletten' was het

thema van de landelijke collecte van Sima-vi, die van 3
t/m 9 april werd gehouden. Met de op-brengst financiert
het inmiddels 80-jarige Simavi projecten in Afrika en Azië
ter verbetering van de gezondheid van de allerarmsten.
Bij het bereiken van een betere gezondheid spelen schoon
water, een goed toilet en hygiëne (zoals handen wassen)
een belangrijke rol. Daarom steunt Simavi de aanleg van
sanitaire voorzieningen, bijvoorbeeld bij scholen.
De collecte in Zelhem en Halle levert met een opbrengst
van € 1735,- waarvan € 335,- in Halle een belangrijke bij-
drage aan het werk van Simavi. Simavi dankt iedereen die
een bijdrage in de collectebus heeft gedaan of zich als
vrijwilliger voor de collecte heeft ingezet.
Bent u de collectant misgelopen en wilt u Simavi toch ste-
unen? Uw bijdrage is welkom op giro 300100 ten name
van Simavi in Haarlem.
Wilt u nadere informatie over Simavi kijk dan op de web-
site www.simavi.org.

Voorlichting veranderingen
sociale zekerheid

Er gaat veel veranderen in de wereld van sociale
voorzieningen en ziektekosten. Op 25 april wordt er door
FNV Bouw in Oost Gelderland een voorlichtingsavond
gehouden. Tijdens deze avond zal een ombudsman van
zorgverzekeraar Amicon een inleiding houden over de
verwachte wijzigingen in het ziektekostenstelsel per l
januari 2006. Dan komt er een basisverzekering voor
iedereen. In deze verzekering is er geen onderscheid meer
tussen ziekenfonds en particulier verzekerden. Wat kunt
u straks verwachten?
Er gaat ook het een en ander veranderen in de WW. De
SER heeft een advies uitgebracht aan het kabinet. Dit
voorstel zal tevens toegelicht worden.
De bijeenkomst in Zalencentrum De Radstake te Heelweg
begint om 19.30 uur. Niet-leden zijn welkom om op deze
wijze kennis te maken met de grootste vakbond in bouw
en hout. De toegang is gratis.

Koninginnedag in Wolfersveen
Koninginnedag wordt ook dit jaar weer een gezellig feest
voor alle bewoners van Wolfersveen, leerlingen van de
Nutsbasisschool en de leden van de buurt- en voetbal
vereniging. Met een compleet programma voor zowel
jong als oud is gezorgd en de organisatie hoopt dat u zich
weer aanmeldt voor deelname. Bij slecht weer wordt voor
een alternatief programma gezorgd.
Het programma bij goed weer begint om 13.30 uur met de
volksspelen. Om 15.00 uur zal Poppentheater Ronzebrons
een voorstelling verzorgen. Deze voorstelling duurt tot
16.30 uur. (

's Avonds speelt de Hengelose toneelvereniging H.T.V.
vanaf 20.00 uur een blijspel in zaal Susebeek. De entree is
vrij en u kunt genieten van het blijspel 'De bok en de sik'.
Het toneelstuk speelt zich af in dorpscafé 't Hoekje. Een
louche uitbater lijkt het café in handen te krijgen. De
eigenaar, Albert Pringel, wil verkopen maar een aantal
dorpsbewoners is er fel op tegen en er ontbrandt een stri-
jd tussen de nette dorpelingen en de anderen. En het zijn
beslist niet alleen Albert Pringel en zijn vrouw Mien die
de klappen in ontvangst mogen nemen. Ook de arme
dorpskapper Kees Kaaltjes, die wel eens een ander groen
'blaadje' lust en Willem Brassers, de enige discohoud-
er van het dorp, krijgen het te verduren. Voor de (toch
goede) afloop bent u welkom in zaal Susebeek.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met
dhr. Guus klein Bluemink, tel 0573^161356 of dhr. Wim
Eenink, tel. 0314-621830.

Er wordt aan de poort niet extra gecon-
troleerd op beroepsuitoefening. Eerlijkheid
van de echte boer is het uitgangspunt!
De kaartverkoop voor 'Normaal 30 jaar' is
twee weken geleden gestart. Het opmerke-
lijke kaartbeleid wordt erg gewaardeerd.
Ruim de helft van de totale verkoop betreft
de bewuste Boerenkaarten! De aanvragen
komen vanuit het hele land en de organ-
isatie verwacht dan ook zo'n 6000 bezoek-
ers op 5 mei.
'Normaal 30 jaar' begint om 15.00 uur in
een enorme nieuwe tent op een weide aan
de rand van Lochem. Er wordt gebruik
gemaakt van twee podia. Het programma
wordt gedomineerd door bands die een
directe band hebben met Normaal. Zo
speelt de band 'Howling at the Moon'
(Bennie Jolink met o.a. Pim Kops en Antonie
Broek van De Dijk en Frederique Spigt),
Bakkerij Manschot (band van drummer Jan
Manschot), Old Nijs (Willem Terhorst, Jan
Manschot, Gerard de Braconier en Ferdi Joly
), Black Point (southern rockformatie rond

André Houtappels) en Teun, Toon & August
(band van voormalig drummer Fokke de
Jong)
Daarnaast zal de tevens jubilerende Harry
Muskee oftewel Cuby & The Blizzards een
stormachtig optreden verzorgen. Uiteraard
zal Normaal de avond op onnavolgbare
wijze afsluiten. Het programma eindigt om
22.00 uur.
Tijdens het evenement zal er een open
forum worden gehouden met prominenten
uit het boe-renleven, om een blijvende dis-
cussie op gang te brengen over het
voortbestaan van het mooiste en oudste
beroep dat Nederland rijk is.
Het concert wordt voor TV opgenomen door
een unieke samenwerking van TV Oost en
Radio/TV Gelderland. Het is niet onmogelijk
dat nog andere regionale omroepen zich bij
deze alliantie zullen aansluiten. TV
Gelderland zal een special maken en uitzen-
den omtrent 'Normaal 30 jaar' met De
Geschiedenisbus en De Huiskamer-TV-Show.



SHOWROOM-
OPRUIMING

Diverse wand-
en vloertegels
v.a.€ 1,50/m2

Showroom-
deuren en
divers sanitair
50% tot 75%
lager in prijs!

Wij hebben ruimte nodig voor
onze nieuwe collecties.

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

Aalsvoort16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00- 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem

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

Aalsvoortló, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaal-

baar assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport,

etc. Profiteer van de vakkundige

en praktische adviezen.

Wij leveren ook alle hulp-

materialen zoals, straatkolken,

riolering, vulzand, grind en

betonbanden.

TREND:
Natuursteen als sierbestrating.

Bekijk bij ons de mogelijkheden.

• tuinhout uit voorraad

• staalmatten als tuinscherm

• metselstenen

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00- 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 -17.30 uur
Zaterdag van 9.00 -13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 -17.30 uur
Zaterdag van 8.00 -12.00 uur

De kleine

adverteerder blijft

belangrijk!

Daarom wordt

een weekblad

'echt' gelezen.

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

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

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Sputtert)
Vos Vorden

voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg il*

7251JG Vorden

Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Banenfestival bij

Dactylo Uitzendburo

Ben je op zoek naar een (andere) parttime of fulltime baan en
doordeweeks niet in de gelegenheid om bij ons langs te komen?

Wij zijn zaterdag 23 april speciaal voor jou
geopend van 10.00 tot 16.00 uur!

Schrijf je snel bij ons in, dan bespreken we samen je mogelijkheden.
Wij hebben volop banen in diverse sectoren.

Graag tot ziens op zaterdag 23 april.

Dactylo Zutphen, Stationsstraat loa, 0575-511790
www.dactylo.nl

•-c

Word donateur
Bel O7O - 3421777

Marceline komt uit Burkina Faso. Een land waar vrouwen niet ouder
worden dan 45 jaar. Gezondheidszorg. Een recht voor iedereen.

www.novib.nl

GROOT IS JOUW W E R E L D ? n (o) v i b \
OXFAM NETHERLANDS f
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Blijspel bij
Toneelvereniging THIJS

Op zaterdagavond 7 mei verzorgt toneelvereniging THIJS haar voorjaarsuitvoering in de
'de Pokkershutte' te IJzevoorde. Op het programma staat het blijspel 'De Oliekous' ge
schreven door H. Frieling. De voorstelling begint om 19.30 uur. Een halfuur voor aan-
vang is de zaal open. De toegang bedraagt € 3,-. Kinderen (tot en met groep 8 basis-
school) betalen € 1,50.

Het blijspel verhaalt over Job Kruit met
zijn vrouw Gees en dochter Hillie op een
boerderij woont. Gees heeft samen met
Riek, haar onge-trouwde zus die bij hen in
woont, bedacht dat het tijd wordt dat
Hillie een vrijer krijgt. En als Gees en Riek
iets bedenken, dan moet dat gebeuren
ook! Ze hebben al iemand op het oog, een
rijke boer uit de buurt. Maar Hillie is er
zelf ook nog! Job heeft het bazige gedrag
van zijn vrouw en schoonzus jaren over
zich heen laten gaan. Zijn vurige wens om
een tuigpaardje te kopen is altijd tegenge-
houden omdat Gees en Riek de hand op de
knip houden. Maar als Job plotseling de
nodige centen tot zijn beschikking krijgt,
ruikt hij zijn kans. Als Gees en Riek er

maar niet achter komen, want zij hebben
juist geldgebrek! En daar beginnen de
problemen pas echt...
Er wordt een complot gesmeed om Hillie
aan de juiste man te helpen. En dat is niet
de man die Gees en Riek in gedachten
hebben... Ondertussen wordt Riek
hopeloos verliefd. Maar is de liefde wed-
erzijds, of krijgt ze de kous op de kop? Zal
Gees bereid zijn te accepteren dat Job ook
wel eens zijn eigen zin wil doen? Krijgt
Hillie de man die ze graag wil?
U kunt wel raden dat er zich hilarische
gebeurtenissen af gaan spelen. Al met al
garandeert toneelvereniging THIJS u met
'de oliekous' een leuke, gezellige
toneelavond.

Kroonprins
Willem Alexander

opent RWZI
Varsseveld

Zijne Koninklijke Hoogheid de
Prins van Oranje komt dins-
dagochtend 3 mei om 10.00
uur naar Varsseveld om de
eerste rioolwaterzuiveringsin-
stallatie in ons land, die met
membranen huishou-delijk
afvalwater zuivert, te openen.
Het afvalwater wordt met de
membraanbioreactor aan-
merkelijk schoner. Op basis
van de resultaten met de RWZI
Varsseveld zullen naar
verwachting ook grotere zuiv-
eringsinstallaties in Nederland
worden uitgerust met mem-
branen. Alle waterschappen in
Nederland, de STOWA en ook
de Europese Gemeenschap
ondersteunen het project en
kijken uit naar de resultaten.
Varsseveld
De rioolwaterzuiveringsinstal-
latie Varsseveld is één van de
veertien zuiveringsinstallaties
in het beheersgebied van
Waterschap Rijn en IJssel. Deze
zuivering is de eerste in
Nederland die huishoudelijk
afvalwater met membranen
zuivert. Het gaat om een
nieuwe ontwikkeling in de
afvalwaterwereld, die betere
resultaten oplevert en minder
ruimte nodig heeft. Net als in
een conventionele zuiver-
ingsinstallatie, wordt in een
membraanbioreactor het vuil
in het afvalwater afgebroken
door bacteriën. De zuiverende
bacteriën moeten in de zuiver-
ingsinstallatie aanwezig bli-
jven. Normaliter worden die
bacteriën in grote bezinktanks
van het gezuiverde water
gescheiden. De membranen op
Varsseveld zorgen ervoor dat

de bacteriën beter van het
gezuiverde water worden
gescheiden. Membranen zijn
kunststof rietjes met minuscu-
ul kleine gaatjes waar het
gezuiverde water doorheen
wordt gezogen. Bacteriën kun-
nen daar niet doorheen en bli-
jven achter om hun zuive-
rende werk voort te zetten. Het
water wordt op deze manier
heel schoon. Vaste deeltjes zit-
ten er niet meer in en erg
weinig fosfaat en stikstof. Het
door de installatie gezuiverde
water wordt geloosd op de
'Boven Slinge', die als ecologis-
che verbindingszone fungeert
en dus baat heeft bij schoon
water.
De realisatie van het project
werd mede mogelijk gemaakt
met financiële steun van de
STOWA (via het innovatiefonds
van alle Nederlandse water-
schappen) en subsidie van de
Europese gemeen-schap via
LIFE.
Aanvoer van afvalwater
Het afvalwater dat via gemalen
en persleidingen de installatie
Varsseveld binnenkomt, is
afkomstig van de kernen
Varsseveld, Mariënvelde, Halle
en Westendorp. Het is afvalwa-
ter uit huizen en bedrijven,
maar ook regenwater dat via
straatputten in het riool
belandt. Maximaal kan een
hoeveelheid afvalwater die
25.000 mensen produceren,
verwerkt worden.

Orgel, piano en
dwarsfluit

centraal in con-
cert Drempt

Op zaterdag 23 april wordt het
tweede concert in de serie

Toonbeeld Drempt - moment
voor cultuur en bezinning'
gegeven in de Oude
Hervormde Kerk in Drempt.
Het orgel, de piano en de
dwarsfluit staan in dit
muzikale evenement centraal.
Musicus Teun van de Steeg zal
het uit 1752 stammende
barokke orgel en de vleugel
bespelen.
Daarnaast begeleidt hij op
beide instrumenten de
fluitiste Angela van Rijns-
bergen.
Toonbeeld Drempt, een sticht-
ing in oprichting, is de naam
van de organisatie die zich ten
doel stelt periodiek -vooral-
snog maandelijks- concerten,
exposities, manifestaties en
activiteiten in de prachtig ger-
estaureerde 14de eeuwse kerk
in Drempt te presenteren.
De schitterende akoestiek in
de kerk biedt een prachtig uit-
gangspunt voor concerten. De
klank van het orgel is
majestueus en heel geschikt
om werken uit de barok en
rococo te vertolken.
Mozartkenner Teun van de
Steeg zal tijdens zijn orgelsoli
enkele werken van Mozart
laten horen, die de componist
speciaal voor orgel geschreven
heeft.
De fluitiste Angela van
Rijnsbergen, die ook in Drempt
optreedt, zal werken van o.m.
Donizetti, Fauré, Chaminade
en Bozza ten gehore brengen.
Samen vertolken zij de com-
positie 'Mondschein' van Teun
van de Steeg, die hij in 1992
voltooide. Tevens staat werk
van de bekende Franse organ-
ist Jean Langlais op het pro-
gramma.
Het concert in de Oude
Nederlands Hervormde Kerk
van Drempt begint om 20.00
uur en de toegangsprijs
bedraagt € 8,-.

Stinzenplantendagen op
de Warande

De Stinzenplanten bloeien volop en het tuinhek van de
Waranda in Laag Keppel staat voor u open op de zondagen in
april op Hemelvaartsdag 5 mei, 2e Pinksterdag, 16 mei en op
zondag 29 mei. U kunt een rondleiding volgen door de
bloeiende bostuin (14.00 uur) en een lezing bijwonen in de
'groene' bibliotheek (15.00 uur) over Stinzenplanten, hun histo-
rie en verzorging. Verder is er een verkoop van Stinzenplanten.
De entree bedraagt € 3,50 inclusief een kopje koffie of thee.
Kinderen hebben gratis toegang. U vindt 'De Warande' aan de
Jan de Jagerlaan 2 te Laag Keppel. Volg de borden vanaf het
enige kruispunt met stoplichten in Laag Keppel.
Nadere informatie kunt u krijgen bij Trudi Woerdeman, tel.
0314-382440 of op de wesite www.dewarande.nl
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W mei 1940 -1 april 1945
De ochtend van de tiende mei

De zon stond aan de kim
Toen kwam er van de oosterzij

een vreemde vijand in
Soldaten stonden heel paraat

en vochten hand in hand
en menig dappere soldaat

viel voor zijn vaderland

Maar onze lieve Koningin
de Moeder van ons land

verraden door haar eigen volk
zwerft thans in 't vreemde land

O Nederland, o Nederland
Al zij t ge nog zo klein

Een echte Nederlander kan niet anders zijn

Ik denk aan hen, aan hen die zijn gevallen
die op de "GREBBE." rusten, zij aan zij

O. Veld.
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Anbo huldigt voorzitter bij afscheid
Tijdens haar ledenvergadering op dinsdag 12 April nam de afdeling Zelhem van de Anbo, bond voor 50-plussers, afscheid
van haar voorzitter mevr. Alie Sprokkereef, die de voorzittershamer overhandigde aan haar opvolgster, mevr. Anneke
Putbaar. Ook dhr. Sprokkereef nam afscheid als bestuurslid.

Mevr. Sprokkereef werd in
1993 bestuurslid en een jaar
later nam ze de voorzitter-
shamer ter hand. Daarnaast
gaf ze leiding aan diverse be-
langrijke activiteiten en de
afdeling Zelhem groeide
onder haar leiding van 227
naar 750 leden.

Haar man Bertus
Sprokkereef heeft zich
ingezet voor ledenwerving
en verzorgde voor diverse
leden de belastingaangiftes.
De enthousiaste inzet van
het echtpaar Sprokkereef
was voor het bestuur aanlei-
ding ze eens flink in het zon-

netje te zetten. Bestuurslid
dhr. B. Hemink over-
handigde hen, namens
bestuur en leden, een
enveloppe met inhoud en
dhr. W. Derksen, voorzitter
van het gewest Gelderland,
was naar Zelhem gekomen
om hen beide tot leden van

Verdienste te benoemen met
de daarbijbehorende
oorkonde en speld. De
bijeenkomst werd muzikaal
opgeluisterd door het
Langenberg Trio.
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'Jtaron umi 3tamcfl)0r?t
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 briefte 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 10 10, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

Het is afgelopen en dat is spietig. Ger-
rie keek zo graag .
Altied heel benieuwd hoe of het wie
ter ging. De T.V. serie 'Boer zoekt
vrouw' is an zien einde. Dat stel jonge
boer n dat bunt ja bekende figuurn
eworden. Ja, zowat filmsterren. En
toch waarn t'heel gin apparte knap-
pen of extra vlotte jonges. Ze waarn
in feite al wat an de olde kante veur
de vriejerieje. Maor dat was wel de
echte situatie. Ai 20 bunt dan nog gin
gebrek an zukke toestande. Umme
oew hele hebben en hollen an de vol-
ke te tonen. Dan denk iej dai 't allene
nog wel red.
En met al die vrouwleu die wel ne
boer wollen is dat net zo. Ze hadden
zo het een en ander an ervaring. Ma-
or wat is dat no, dat Genie zo vuile
aardigheid had an dit T.V. gebeurn?
Dat vroog ze zik zelf af. En zij neet al-
lenig, d'r keken ja drie miljoen men-
sen met eur met. En in alle grote
kranten verhalen. Natuurlijk ze dach
an hun eigen Wim ,hoe of den zik zol
redden met zo iets. Want den is ok al
in de dertig en nog niks an 't hand-
jen. En zo te zene maakte d'r ok neet
vuile wark van. Dat is wel dom en dat
hef ze um ezeg. En Wim wol heel
neet luustern. En Gert zeg dat dat we
ar erg dom is van Gerrie. Ai de katte

op 't spek wilt binden dan wordt ze
juust eigenwies. Hij ,eurn Gert, was
t't ok neet zo vlot met. En hij zol as
jonge zeker gin wiezen raod van zien
mooder Diena accepteern. Dat mot
Gerrie toestemmen. Gert was, zo ge
zegd, neet de prins op het witte pa-
erd. En in 't vriejen was Gert ne klun-
gel. Dan hadde zij Gerrie, er wel an-
dern ehad . Ja waorumme dan met
Gert naor 't stadhuus? Och hij was de
minst slechten, an die andern waren
weer andere mankementen. En vol-
maakt kriej d'r toch ginne. En dat is
ok de reden dat Gerrie zo intensief zit
te genieten van dat T.V. gevriej . Hoe
zol zij zelf en hoe zol Gert zik gedra-
gen in zon geval?
En oew schoonolders die krieg iej d'r
biej?
Slim van de K.R.O. dat ze gewoon volk
laot zeen en ok gin super mooie boer-
deriejen. Wat hadden d'r ja echt een
old spul. Zo kan een ieder zich zelf
verplaatsen in dat T.V. gebeurn. En
dan al die nieje vrouwleu dreks an 't
boern wark zetten.
In de stal, de koeien de varkens tus-
sen de kuukens en op 't land. En zelf
veur 't etten laoten zorgen of rap wat
van de Chinees. Dat was ja neet nor-
maal. Iej legt toch earst de mooiste
appels boaven in de korf. Dan eerder

te denken an oew opgepoetste trek-
ker en laot zonne vrouwe achter 't
stuur daor met rond toern. En dan in
't goeie pak langs de mooiste plekskes
in en rond de dorpen van ons Bronck-
horst . Lekker etten samen an 't slot.
Zeker neet de nadruk op 't wark en
nooit anders dan dat. Moderne
vrouwleu hebt ja hun eigen opleiding
en verdienste. Iej zult ze de kost mot-
ten geven die op de boer gin hand uut
stekt naor 't wark van de man en va-
der. Toch is Gerrie er zeker van dat er
belangstelling is veur 't platteland en
de eenzame boern. Dat mot de land-
bouw zik maor is antrekken. Boern
en vrouwen met interesse ne bus-
tocht deur 't gebied van Bronckhorst
anbieden. Um de beurte vertelt de
gastheern wat van het boern ge
beurn. Goed veur mekare met tekst
en uutleg op 't papier.
Op een van de boern bedrieve een ten-
ten en caravan kamp, ai wilt blieven
logeren. En in ne grote boern loods
een aovend feest met muziek en
dans. Buuten een mooi kampvuur en
vuile praoten. Een gat in de markt ,
mensen biej mekaar brengen ten ba-
te van een modern en levendig
Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst.

Veel mogelijkheden met Plameco plafonds

Steeds meer particulieren en be-
drijven beseffen dat plafonds een
bepalende bijdrage leveren aan de
sfeer in de woning. Het in Hengelo
Gld. gevestigde Plameco installeert
de plafonds in één dag zonder hak-
of breekwerk. Vorige week vrijdag,
zaterdag en zondag lieten veel
mensen zich tijdens de plafonds-
hows informeren over de mogelijk-
heden die het bedrijf te bieden
heeft.

Een plafond uit één stuk in verschil-
lende tinten, transparant, met of zon-
der binnenrandje: de mogelijkheden
zijn eindeloos. Wat betreft kleur en
structuur van de plafonds heeft de
klant bij Plameco de keuze uit ruim
honderd opties. Zowel voor de woon-
kamer als voor de badkamer en de
slaapkamer.
Daarnaast weet de consument altijd
waar hij of zij aan toe is. "Als alles met
de klant is doorgenomen, krijgt deze

een prijsgarantie. Vaak is het in deze
branche zo dat er een prijs op tafel
wordt gelegd waar later van alles bo-
ven op komt. Dat is bij ons dus niet het
geval. Verder is advies bij Plameco al-
tijd geheel vrijblijven", aldus adviseur
Walter Opgenoort.

Plameco Systems is gevestigd aan de
Kruisbergseweg 10 in Hengelo Gld. Te
lefoon: 0575-463172, fax 0575-461191
of kijk op www.detimmerije.nl.

Huisartsenpraktijk Eyck in
Hengelo Gld. geaccrediteerd

Het team van huisartsenpraktijk Eyck. Van links naar rechts: Nico (huisarts), Ans, Yuri
(huisarts), Janette en Sonja.

Op donderdag 7 april heeft het Ne-
derlands Huisartsen Genootschap
(NHG), tijdens een symposium in
Den Haag, voor het eerst een keur-
merk toegekend aan vijf Neder-
landse huisartsenpraktijken.

In de praktijk, die Eyck in 1993 heeft
overgenomen, wordt kwaliteit van
zorg belangrijk gevonden. Ruim an-
derhalfjaar geleden is de eerste stap
gezet naar de accreditering, doordat
de mogelijkheid ontstond om deel te
nemen aan een pilot. Dit betekent dat
er systematisch en continu wordt ge
werkt aan kwaliteitsverbetering van
de zorg. Met aandacht voor organisa-
tie en praktijkvoering, medisch han-
delen en het oordeel van de patint.
Het NHG, de wetenschappelijke ver-
eniging van huisartsen, heeft in sa-
menwerking met de Radboud Univer-
siteit Nijmegen het systeem voor prak-
tij kaccreditering ontwikkeld. Het is
een cyclisch leerproces van drie jaar.
Allereerst lichten de huisarts en zijn
medewerkers de praktijk helemaal
door. Zij verzamelen gegevens over de
organisatie van de praktijk, de medi-
sche zorg in de praktijk en de mening
van de patinten. Een onafhankelijk ad-
viseur verwerkt al deze gegevens in
een rapport. Op grond hiervan stellen
de huisarts en zijn medewerkers, on-
der begeleiding van een praktijkcon-
sulent, een verbeterplan op. Hierbij
worden afspraken gemaakt over activi-
teiten die tot verbetering moeten lei-
den. Een NHG-accrediteur bezoekt ver-
volgens de praktijk om te beoordelen
of gegevens op de juiste manier zijn
verzameld, de plannen aan de gestel-
de eisen voldoen en of de praktijk met
de uitvoering van het verbeterplan is
begonnen. Voldoet de praktijk aan de
ze voorwaarden, dan wordt het NHG-
keurmerk toegewezen.

Om kwaliteit te waarborgen, beoor-
deelt de accrediteur elk jaar opnieuw
of de praktijk zich houdt aan gemaak-
te afspraken en in hoeverre ontwikke-
lingen in het verbeterplan zijn ver-
werkt. Praktijkaccreditering wordt
verleend voor één jaar en alleen ver-
lengd na onafhankelijke toetsing van
de accrediteur.
Er is door het gehele team van praktijk
Eyck hard gewerkt om tot deze accre
ditering te komen. Het komende jaar
gaat men zich richten op verbetering
van de Diabeteszorg en de telefoni-
sche bereikbaarheid.
Er wordt naar gestreefd om alle pa-
tiënten met Diabetes Mellitus in kaart
te brengen en elke drie maanden op
controle te laten komen. Jaarlijks, na
bloedonderzoek, volgt een uitgebrei-
der onderzoek door de huisarts.
De telefonische bereikbaarheid kan
verbeterd worden door patiënten voor
het bestellen van herhalingsrecepten,
te verwijzen naar de herhaalrecepten-
lijn. Als mensen het hiervoor bestem-
de telefoonnummer bellen, blijft de
praktijklijn beschikbaar voor het ma-
ken van afspraken en stellen van vra-
gen.
Het praktijkteam is zich ervan bewust
dat het NHG-keurmerk geen garantie
geeft dat er nooit meer klachten zijn,
hoewel men daar wel naar streeft.
Klachten en ideeën van patiënten wor-
den gebruikt om de praktijk verder te
kunnen verbeteren. De medewerkers
horen dit graag.

De bedoeling is om in de toekomst zo-
veel mogelijk huisartsenpraktijken te
accrediteren. Het Hengelose team kan
het iedereen aanraden. De praktijk
moet het initiatief nemen en alle me
dewerkers moeten erachter staan. Het
is een enorme klus, maar absoluut de
moeite waard!

Grootste pianojazztalent van Nederland
treedt op in 'Toonbeeld Drempt"
De organisatoren van de concert-
en manifestatieserie 'Toonbeeld
Drempt" zijn er in geslaagd voor de
komende zomersene Neerlands
grootste pianotalent op jazzgebied
van dit moment te contracteren.
Peter Beets, oorspronkelijk afkom-
stig uit Groenlo, concerteert op
zondag 24 juli a.s. in de Oude N.H.
Kerk te Drempt. Vanaf 15.30 tot
1730 uur is deze rasmusicus te ho-
ren in de klankrijke omgeving van
een oude gotische kerk, wat een
bijzonder cachet aan dit optreden
zal geven.

Peter Beets is afkomstig uit een be
kend Groenlo's gezin. Vader Beets is
gynaecoloog in het Groenlose streek-
ziekenhuis en moeder is muziekpeda-
goge. Samen met zijn oudere broers
vormde Peter ooit The Beets Brothers"
met bassist Marius en tenorsaxofonist
Alexamder. Soms treden ze nog wel
eens in deze formatie op. "Alleen als
we er zin in hebben" , aldus Peter.
Op zijn 17e kreeg Peter Beets voor zijn
jazzprestaties al de Pall Mail Award en
in datzelfde jaar won hij in de sector
jazz het Prinses Christna Concours,
het hoogste podium voor jong (aanko-
mend) professioneel talent. Inmiddels
heeft Peter zich al een vaste en mar-

kante plaats verworven tussen andere
Europese jazzmusici, zoals Rein de
Graaf, Cees Clinger en in het bijzonder
Frans Eisen, die Peter Beets vooral har-
monisch gezien, bewondert. "Hij
speelt nooit stoplappen, hij weet altijd
precies welke noten je op een accoord
kunt spelen. Ik vind hem daar het
verst in, op dit moment".

Terwijl Peter Beets op zaterdagavond
23 juli nog in het Concertgebouw te
Amsterdam concerteert, is hij dus een
dag later, zondag 24 juli, vanaf 15.30
uur te horen in de akoestiekrijke N.H.
Kerk van Drempt. Voor de kersverse
stichting "Toonbeeld Drempt" een
mooi 'klapper' in het toeristenseizoen
2005. De lopende serie concerten om-
vat de komende maanden de volgende
optredens: zat. 23 april 20.00 uur:
Teun v.d. Steeg (orgel/piano) en Angela
van Rijnsbergen (dwarsfluit); zo. 29
mei 16.00 uur: Resonet Ensemble met
Brandenburgse concerten van J.S.
Bach; zat. 18 juni 20.00 uur: Jeanboule
-a capella zanggroep; zo. 24 juli 15.30
uur: Peter Peets - jazzpianist; zat. 23
augustus 20.00 uur: Lavinia Meijer
(harp) en Jan Hessels Mulder (piano)
en zat. 17 september 20.00 uur: Anghi-
ari Ensemble met 3 Cantates van J.S.
Bach.
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Warmte uit eigen streek:
^ Open dag 13 april 2005

Orgel, piano en dwarsfluit
centraal op concert Drempt

"Een enorme boomstam wordt in één keer in vieren gekliefd"

De open dag op woensdag 13 april
2005 bij het bedrijf van Wilfried Be
rendsen aan de Dollemansstraat 11
in Baak, werd prima bezocht. Meer
dan zestig belangstellenden kwa-
men kijken naar de houtgestookte

-;«* cv-ketel.

Op het bedrijf van Wilfried Berendsen
werden diverse demonstraties gehou-
den, zoals houtverwerking. Met een
enorme kliefmachine werd een be-
hoorlijk dikke boomstam in één keer

«r in vieren gedeeld. Dit proces werd di-
verse keren herhaald, totdat een dikte
ontstond die in de houtgestookte cv-
ketel paste.
Informatie over deze houtgestookte
cv-ketel werd ook gegeven door Wil-
fried Berendsen zelf. Diverse belang-
stellenden vroegen hem bijvoorbeeld
over de werkwijze en het onderhoud
van de ketel en de besparingen die tot
nu toe gerealiseerd zijn.
Hij vertelde dat in de houtgestookte
cv-ketel op zijn bedrijf per keer 0,2 m3
hout verstookt kan worden. De kachel
kan hierop ongeveer zes uur branden.
In een geïsoleerde ketel wordt zo een
hoeveelheid van 10.000 liter water ver-
warmd, wat via ringleidingen naar
het bestaande verwarmingscircuit

•»• gaat in de kraamstallen van de zeu-
gen. De kachel is in november 2004

aangestoken en brandt nog steeds.
Met het project 'Warmte uit eigen
streek' worden twee doelen gehaald.
Versnippering en/of afvoeren van
snoeihout kost nu nog veel geld, waar-
door onderhoud van houtwallen en
singels soms achterwege blijft. Als het
hout gebruikt kan worden voor hout-
gestookte cv-ketels, wordt het land-
schapsonderhoud gestimuleerd.
Dat de energiekosten voor stoken om-
laag gaan is duidelijk, want de laatste
maanden is het aardgasverbruik bij
Wilfried Berendsen bijna tot nul gere-
duceerd. Onderzocht wordt nog welke
houtsoorten de meeste energie opleve-
ren. Verder wordt nog onderzoek ge-
daan naar het stookklaar afleveren
van hout aan de afnemers, het trans-
port en de logistiek. Daarnaast wordt
geïnventariseerd voor welke bedrijven
en landgoederen het financieel aan-
trekkelijk is om op hout te gaan sto-
ken.
Wilfried Berendsen is de coördinator
van Agrarische Natuurvereniging 't
Onderholt. Deze vereniging organi-
seert diverse projecten die de belan-
gen van de natuur en de landbouw
combineren, zo ook 'Warmte uit eigen
streek'.
Agrarische Natuurvereniging 't On-
derholt is in het jaar 2000 tot stand ge
komen door een initiatief van een

groep agrariërs in De Graafschap. De
doelstelling is eenvoudig en praktisch:
beheer, onderhoud en ontwikkeling
van milieu- en landschapswaarden in
dat deel van Gelderland dat De Graaf-
schap heet.
De naam 't Onderholt is niet zomaar
aangenomen, maar met zorg gekozen.
Onderholt is een dialectwoord. Als eer-
ste voor 'akkermaalshout, struikgewas
en opslag', kenmerkend in het coulis-
selandschap van De Graafschap. Als
tweede betekent onderholt 'het onder-
houd'. En tot slot geeft het een vereni-
gingsgevoel weer, 'het zich met elkaar
onderhouden'.
De werkploeg van 't Onderholt bestaat
op dit moment uit veertien man, die
een agrarisch bedrijf hebben. Zij voe
ren de onderhoudswerkzaamheden
uit voor boeren, landgoedeigenaren,
particulieren en gemeenten. Daar-
naast zijn er ongeveer 250 leden.
Meer informatie is telefonisch te ver-
krijgen bij Wilfried Berendsen op 06-
532 69 077.

De folder 'Warmte uit eigen streek', of
die over 't Onderholt zelf, kan worden
aangevraagd bij de secretaris, de heer
Gerrit Schuerink, Enzerinckweg 10,
7251 KA Vorden, telefoon (0575) 550
593 of via internet info@onderholt.nl,
www.onderholt.nl.

Op het tweede concert in de serie
'TOONBEELD DREMPT - moment
voor cultuur en bezinning" staan
het orgel, de piano en de dwars-
fluit centraal. Op zaterdag 23 april
a.s. om 20.00 uur zal in de Oude
Ned. Herv. Kerk te Drempt de musi-
cus Teun van de Steeg (Ede) zowel
het aloude orgel als de vleugel be-
spelen. Hij begeleidt vanaf beide
instrumenten de fluitiste Angela
van Rijnsbergen en geeft enkele so-
li op het uit 1752 stammende ba-
rokke orgel.

Toonbeeld Drempt, binnenkort een
stichting, is de naam van de organisa-
tie die zich ten doel stelt periodiek
(voorlopig maandelijks) concerten, ex-
posities, manifestaties en activiteiten
in de prachtig gerestaureerde 14de -
eeuwse kerk te presenteren. De schit-
terende akoestiek nodigt daar a.h.w.
vanzelf toe uit. Het orgel is van oor-
sprong een deel van het in de eerste
helft van de 18e eeuw toenmalig be
staande orgel van de Eusebiuskerk.
Toen dit instrument in 1777 werd ont-
manteld, ging een gedeelte van het ou-
de pijpwerk in een nieuwe prachtige
kas naar de kerk van Drempt. Een
schenking van W.H.baron van Rouwe
noort, waar de Ned.Herv. gemeente ui-
teraard bijzonder blij mee was.
De klank van het dit bescheiden maar
zeer karaktervolle instrument is ma-
jestueus te noemen en heel geschikt
om werken uit de barok en rococo te
vertolken. Teun van de Steeg zal daar-
om tijdens zijn orgelsoli enkele wer-
ken van Mozart laten horen, die de
componist speciaal voor orgel geschre
ven heeft. Van de Steeg is een Mozart-
kenner en fungeerde meermalen als
pianist in concerten voor piano en or-
kest van WAMozart.
De Edese musicus werd in 1956 in De
nekamp geboren, als zoon van een be
kend dirigent in Twente. Het harmo-
nium en de piano waren vanaf zijn
vijfde jaar al geen onbekende instru-

menten meer en toen hij 10 jaar was
speelde hij z'n eerste kerkdienst. Na de
muziekschool te Oldenzaal ging hij op
16-jarige leeftijd studeren aan het con-
servatorium in Enschede, waar hij zijn
akte docerend musicus in het hoofd-
vak orgel behaalde. Bij Bert Matter aan
het conservatorium van Arnhem ver-
volgde hij zijn orgelstudie en in 1980
slaagde hij voor het diploma uitvoe
rend musicus.
Daarna was hij onder meer te vinden
op de Noordduitse Orgelacademie bij
Harald Vogel en volgden vele concer-
ten o.a. in Spanje en Tsjechië. Ook
voor de radio was hij meermalen te be
luisteren. Van de Steeg is thans orgel-
docent aan de muziekschool te Ede,
maar daar bleef het niet bij. Aan de
universiteit van Utrecht studeerde hij
filosofie en combineerde die richting
met muziek, zodat hij in 1997 afstu-
deerde in de muziekfilosofie. Dat leid-
de tot een docentschap filosofie in Ede
en Oss.
Teun van de Steeg is organist in de Pe
trakerk te Veenendaal, componeert ge
regeld en organiseert graag projecten,
die van grote maatschappelijke be
trokkenheid getuigen. Hij gaat allerlei
muziek-filosofische experimenten,
waarbij leerlingen zijn betrokken, niet
uit de weg. Dit resulteert in verschei-
den verrassende initiatieven op het ge
bied van de manier van lesgeven aan
jeugd.
De fluitiste Angela van Rijnsbergen,
die ook in Drempt optreedt, heeft
eveneens een conservatorium oplei-
ding achter de rug en is met name in
binnen-, maar ook buitenland actief.
Zij is gecharmeerd van gracieuse Zuid-
europese fluitmuziek en zal dan ook
werken van o.m. Donizetti, Fauré, Cha-
minade en Bozza brengen.
Samen met Van de Steeg vertolken zij
ook een compositie van de organist,
die hij in 1992 voltooide: Mondschein.
Tevens staat werk van de bekende
Franse organist Jean Langlais op het
programma.

Homeopathie, al meer dan twee eeuwen veilig en betrouwbaar

"Homeopathie is heel erg
persoonlijk gericht"

"Vele belangstellenden die van Wilfried Berendsen over de werkwijze en het onderhoud van de cv-ketel en de besparingen die tot nu toe ge-
realiseerd zijn, wilden horen."

Deze week is het 250 jaar geleden
dat de grondlegger van de Home-
opathie, Samuel Hanemann, werd
geboren. Homeopathie is een Ge-
neeskunde die lang niet werd geac-
cepteerd, maar zich nu een plaats
begint te verwerven. Het hele jaar
is er speciale aandacht voor deze
geneeskunde. In Warnsveld is Jutta
Pfeiffer homeopathisch arts. En er
zijn nog verschillende homeopa-
thisch werkende therapeuten.

Samuel Hanemann, was arts en schei-
kundige. In de tweede helft van de
achttiende eeuw ontdekte hij een be
langrijk natuurwet: een stof die be
paalde verschijnselen kan opwekken,
is ook in staat diezelfde verschijnselen
te genezen. Dit is het basisprincipe
van de homeopathie geworden. Sinds-
dien is het altijd een beetje het stief-
kindje van de geneeskunde geweest.
Jutta Pfeiffer studeerde af in 1987 als
arts, en stond toen al open voor de
homeopathie, omdat ze bij zichzelf en
anderen verbetering kon constateren:
"In de jaren dat ik werkte zag ik din-
gen waarvoor in de gewone medische
wereld geen oplossing was te vinden.
Ik verdiepte mijn kennis in de home
opathie en kreeg daar steeds positieve
re ervaringen mee. "Die ervaringen
zorgden ervoor dat Jutta nieuwsgieri-
ger werd en vele jaren geleden besloot
zij zich te bekwamen in de comple
mentaire geneeswijze, sinds 15 jaar
werkt zij als homeopathisch arts,
waarvan de laatste twee jaar in Warns-
veld. "Het is heel anders dan de regu-
liere geneeskunde", vindt Jutta. In de
gewone geneeskunde zie je een kwaal
en daar is een standaard geneesmid-
del of geneeswijze voor. Bij homeopa-
thie gaat dat anders. Daar kijken we
zowel na de persoon als na de klacht.

Daardoor zijn er voor een klacht veel
verschillende middelen mogelijk. Je
zet het zelfgenezend vermogen van
een lichaam aan het werk".
Een homeopathisch consult verschilt
daarom ook wezenlijk van een consult
van een 'gewoon' arts.
"Omdat er zoveel middelen zijn en
werking van die middelen ook afhan-
kelijk zijn van de persoon, moeten
homeopaten een goed beeld hebben
van hun patiënten en hun kwaal" legt
Jutta uit. "Oorzaken kunnen overal lig-
gen. Een consult duurt daarom ook
een tot anderhalf uur. Bovendien zijn
er zeer veel verschillende homeopathi-
sche geneesmiddelen en die kunnen
bij verkeerd gebruik wel degelijk eerst
verergeringen veroorzaken. Je moet
als arts ook goed weten watje doet en
watje toedient. Hoewel driekwart van
de Nederlanders positief staat tegen-
over homeopathie, is er ook nog veel
scepsis. Er zijn ook faliekante tegen-
standers", zegt Jutta. "Het punt is dat
de werking van homeopathie wel we
tenschappelijk is bewezen, maar we
weten eigenlijk niet hoe het werkt.
Voor wetenschappers en medici is dat
lastig te verklaren". Maar ook voor
zorgverzekeraars". Niet alle zorgverze
keraars vergoeden volledig een home
opathische behandeling, sommigen
vergoeden een tarief van een huisart-
sen consult, afgestemd op 10 minuten
tijd. Met de artsenfederatie KNMG is
momenteel regelmatig overleg".
Na goed twee eeuwen homeopathi-
sche geneeskunde, lijkt de methode
voet aan de grond te krijgen. Het grote
scepticisme is er vanaf, hoewel er nog
veel te doen is. Jutta Pfeiffer, Bonen-
daal 52, Warnsveld, tel. 0575-573103,
email: j.pfeiffer@zonnet.nl,
www.VHAN.nl, www.kvhn.nl,
www.VSM.nl
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Groep zeven obs Rozengaardsweide
deed mee aan Heart Dance Award

Eerste mooie weekend
rampzalig voor motorrijders

Op vrijdagmiddag 8 april jl. om
kwart voor drie was het eindelijk
zover. Groep zeven van OBS Rozen-
gaardsweide mocht het immense
podium betreden van Musis Sa-
crum te Arnhem. In het kader van
de Heart Dance Award 2005 namen
zij deel aan een van de vele voor-
rondes van deze danswedstrijd, ge-
organiseerd door de Nederlandse
Hartstichting.

Voor OBS Rozengaardsweide was het
alweer de derde keer dat er een groep
bij dit dansspektakel aanwezig was.
Met veel supporters in de zaal was het
uur van de waarheid aangebroken.
Groot was de verrassing toen bleek dat
juf Rinske ook aanwezig was.
Een betere motivatie hadden de kinde-
ren zich niet kunnen wensen !!
Na weken van keihard oefenen kon-
den de kinderen nu laten zien wat het
resultaat was.
En hard geoefend hadden ze!!!
Dankzij de medewerking van Wilma
Reugebrink van Sportcentrum Aero-
fïtt was er een prachtige dans ge-
maakt. Een maal per week heeft Wil-
ma de kinderen geheel belangeloos op
Sportcentrum Aerofïtt begeleid.
Als dank voor haar hulp kreeg Wilma
van de kinderen een cadeaubon aan-
geboden.
Het oefenen werd op school voortge-
zet door drie zeer enthousiaste moe-
ders.

Elk jaar is het weer raak. In het eer-
ste weekend met mooi weer ontwa-
ken motorrijders massaal uit hun
winterslaap. En elk jaar weer val-
len er zo'n eerste weekend meerde-
re doden. Hoe komt dat? Wat doe je
eraan?

ROUTINE KWIJT
Wat elk jaar een feestelijk weekend
voor alle motorrijders zou moeten zijn
eindigt elk jaar in een drama voor
sommige van hen. Zes, zeven gedode
motorrijders gedurende het eerste
weekend met mooi weer is geen uit-
zondering.

Belangrijke oorzaak is, dat de motor-
rijder na enkele maanden niet te heb-
ben gereden zijn routine kwijt is. Bo-
vendien is het zo verleidelijk om juist
zo'n eerste keer dat je weer buiten in
de zon op je motor zit eens lekker
door te trekken en een paar mooie
bochtjes op te zoeken. Voor 'mooie'
lees: 'scherpe, met bomen' en dus: 'ge-
vaarlijke'.

Een ander probleem is dat automobi-
listen niet meer verdacht zijn op mo-
toren op 'hun' weg.

WAT TE DOEN - MOTORRIJDERS
Rij na een zorgvuldige check van de
motor (bandenspanning, remmen!)
rustig weg en gun u de tijd om de mo-
tor weer te leren 'voelen'. Dat is beter
voor uw motor. En voor u. Denk er om
dat andere verkeersdeelnemers een
halfjaar lang vrijwel geen motor zijn
tegengekomen en dus niet op u ver-
dacht zijn. Reken er daarom nog min-
der dan anders op dat ze u wel gezien
hebben.

WAT TE DOEN - OVERIG VERKEER
U bent een halfjaar lang vrijwel geen
motor tegengekomen. En plotseling
zijn ze er weer. Let er dus extra op.
Niet alleen op bij motorrijders zo ge
liefde bochtige landweggetjes, maar
ook op de snelweg, ook in de file. Een
motor mag tussen (vrijwel) stilstaande
files doorrijden. Dat had u ook in geen
halfjaar meegemaakt. Nu zijn ze er
weer!

Het resultaat mocht er zijn.
Op de klanken van "Jump for Joy" liet
groep zeven van OBS Rozengaardswei-
de een wervelende dans zien waar de
spetters vanaf vlogen.
De jury was zeer lovend over de dans,

die als de meest dynamische van de
dag werd omschreven. Met dit grote
compliment konden de kinderen, be
geleiders, en vele supporters terugkij-
ken op een zeer geslaagde middag.

Lenteconcert ensemble
Amabile in kasteel Hackfort

Harmonica Trefmiddag in
Sport- Cultureel Centrum
Oosseld
Harmonicaclub Oosseld uit Doe-
tiiichem organiseert zondag 24
april van 13.00 tot 17.30 uur een
Harmonica Trefmiddag in Sport-
Cultureel Centrum 'Oosseld'.

Naast spelers van accordeons zijn ook
muzikanten welkom die andere in-
strumenten spelen in de toonaard C -
F. De entree voor spelers en bezoekers
is één euro. Voor meer informatie: te-
lefoon 0314-335025.

Al gekeken op

www.
contact

nl

Liefhebbers van Schubert, Brahms
en Mendelssohn kunnen op zon-
dagmiddag l mei a.s. om 15.00 uur
in de Van Westerholtzaal van Kas-
teel Hackfort te Vorden hun hart
ophalen aan een concert uit te voe-
ren door het Ensemble Amabile,
bestaande uit Ineke de Geus (so-
praan), Joost van Rheeden (klari-
net) en Vaughan Schlepp (piano).

De laatste is in het bezit van een au-
thenthieke door hem zelf gerestau-
reerde uit 1835 stammende Broad-
woodvleugel, die hij tijdens het con-
cert zal bespelen. Ineke de Geus werd
gecoacht door Aafje Heynis, Joost van
Rheeden studeerde 'cum laude' af aan
het Sweelinck Conservatorium te Am-

sterdam en Vaughan Schlepp behaal-
de twee graden 'magna cum laude'
aan de Eastman School of Music te
New York. Tijdens het concert worden
liederen voor sopraan en piano afge-
wisseld met stukken voor klarinet en
piano en composities voor trio. Uitge-
voerd worden werken van o.a. Schu-
bert, Brahms en Mendelssohn.
Entree € 15,-. Reserveren gewenst: 026-
3333684.

Kasteel Hackfort, fraai gelegen in het
typisch Achterhoekse landschap, is
normaal gesproken niet toegankelijk
voor het publiek. Dit concert biedt dus
een unieke kans om te genieten van
prachtige muziek in een bijzondere
ambiance.

EXPOSITIE EN CONCERT IN Expositie Tan van Hal in Baak
DE KAPEL VAN BRONKHORST; J

ONTMOETING MET POOLSE KUNST

Van zaterdag 23 tot en met vrijdag 29
april 2005 exposeren schilderes Kinga
Witek en houtdraaier Otto Koedijk in
de kapel van Bronkhorst. Poolse schil-
derijen en Gelderse schalen. Kinga Wi-
tek (1973) is beeldend kunstenares in
Krotoszyn. Zij is cum laude afgestu-
deerd op de Kunstacademie in
Poznan. Sinds 1991 exposeert zij regel-
matig met olieverfschilderijen, colla-
ges, muurschilderingen en grafiek.
Ook is haar werk gebruikt voor omsla-
gen van boeken en CD's. Zij doet ook
mee aan uiteenlopende projecten op
het gebied van toegepaste kunst. De
kleuren, de stemming en het verhaal
bevinden zich op de grens van het
mysterie van het leven en de geschie-
denis van het jodendom. Otto Koedijk

(1957) is houtdraaier in Brummen. Hij
is autodidact en exposeert regelmatig
door heel Nederland en ook daarbui-
ten. Met zijn schalen, dozen, bollen,
dierfiguren en speeldingen wil hij de
schoonheid van hout laten zien. Wat
hij maakt bevindt zich op de grens
van moderne fantasie en de tijdloze
schoonheid van de natuur. De ge-
meente Brummen heeft een zusterge-
meente in Polen: Krotoszyn. Er zijn re
gelmatig uitwisselingen en ontmoe-
tingen. Door deze traditie is het moge
lijk gemaakt dat de kunstenares Kinga
Witek haar eerste expositie in Neder-
land kan houden. Bij deze Pools-Ne-
derlandse expositie in Bronkhorst zal
de opening worden ondersteund door
eveneens Poolse musici. Martyna
Klups (1990) speelt dwarsfluit. Haar
spel is gevoelig en expressief. Ondanks
haar jonge leeftijd heeft ze al vele con-
coursen gewonnen.Tomasz Gluchows-
ki (1976) is cum laude afgestudeerd op
orgel en clavecimbel. Hij speelt ook pi-
ano. Hij gaf eerder concerten niet al-
leen in Polen, ook in Duitsland, Frank-
rijk, Nederland en Canada. Zaterdag
23 april spelen zij vanaf 15.00 uur
werk van Poolse componisten, maar
ook werk van Bach en Haendel. Don-
derdag 28 april van 12.00 tot 17.00 uur
geeft didgeridoo(blaasboom)bouwer
Hein Ügtenberg een optreden op did-
geridoos, met begeleiding op trom-
mels van derwisj dansmeester Mary-
am Linders. De expositie van Kinga
Witek en Otto Koedijk in Bronkhorst is
van 23 tot en met 29 april. De kapel is
dagelijks open van 10.00 tot 18.00 uur.

"Eén van de cursuslokalen bij Achterkamp bedrijfsopleidingen, waar de expositie van jan van Hal uit Toldijk is te bezichtigen."

Kunstschilder Jan van Hal uit Tol-
dijk, die op 8 april de Gelderlander
Kuiistprijs 2005 heeft gewonnen,
had juist een expositie ingericht
bij Achterkamp bedrijfsopleidin-
gen in Baak! Er hangen in het hele
gebouw diverse kunstwerken ter
bezichtiging.

Achterkamp bedrijfsopleidingen is tij-
dens kantooruren geopend, van 08.00-

17.00 uur. Er worden uiteraard cursus-
sen gehouden, wat betekent dat als lo-
kalen bezet zijn, die ruimten niet be
schikbaar zijn voor bezichtiging. In de
lunchpauze, tussen 12.00-13.00 uur
zijn alle ruimten zeker vrij. Aangera-
den wordt om even te bellen alvorens
de expositie te komen bekijken.

Jan van Hal staat na het winnen van
de Gelderlander Kunstprijs 2005 volop

in de belangstelling. De kunstschilder
is sinds eenjaar of twee, na het verko-
pen van zijn schildersbedrijf, bezig
met het vervaardigen van schilderijen.
In deze periode heeft hij rond de der-
tig, zeer diverse, schilderijen afgerond
en een aantal zelfs verkocht.

Achterkamp opleidingen is aan de
Zutphen Emmerikseweg 103 in Baak
Telefoon (0575) 452990.
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Twintig teams meten hun krachten

^ Veel inzet bij provinciale brandweerwedstrijden in Hengelo
De inwoners van Hengelo keken af-
gelopen zaterdag niet meer op van
de vele brandweerwagens in hun
dorp. Zij waren op de hoogte wat er
te doen was. Buitenstaanders en
passanten vroegen zich af wat er
gebeurd was in het dorp.

Dat Hengelo rood gekleurd was, had
te maken met een wedstrijd. Brand-
weerpost Hengelo Gld. organiseerde
brandweerwedstrijden op provinciaal
niveau. Twintig teams uit de gecombi-
neerde provincies Gelderland en
Flevoland deden mee om hun krach-
ten te meten op een inzetoefening
met brand.

TWEE BANEN
De locatie van de oefening was bij het
oude en leegstaande pand van verzor-
gingstehuis De Bleijke. Er waren twee
wedstrijdklassen. Voor iedere klasse
was er een aparte baan. Op de baan
(TAS Hd) was de vlam in de pan gesla-
gen en daar door keukenbrand ont-
staan. Het vuur was overgeslagen naar
de bovenverdieping. Een vrouw liep
brandwonden op en raakte onwel. Op
de bovenverdieping was door het vuur
een persoon ingesloten.
Op de andere baan (TAS Hd 112) was
ook brand. Twee monteurs van een in-
stallatiebedrijf waren bezig met repa-
ratie van een verwarmingsketel. Door
slijpwerkzaamheden ontstond er
brand. Beide monteurs probeerden de
brand te blussen. Eén van de mon-
teurs gaat naar boven om de blusser te
halen. Terwijl bij naar beneden wil,
raakt hij opgesloten in de lift door
stroomuitval. De andere monteur
raakt beneden in de kelder bedwelmd
door rook en loopt brandwonden op.

VEILIGHEID
De oefeningen waren erg realistisch.
Elke veertig minuten trad een nieuwe
ploeg aan bij De Bleijke aan de Beu-
kenlaan. De inzet van de teams werd
beoordeeld door een jury uit de twee
provincies. Ook de politie en GGD wa-
ren bij de dstrijden betrokken. De jury-
leden, 'tijdwaarnemers', waren leden
van de brandweerpost Hengelo even-
als de veiligheidsfunctionarissen Hans
Sloot en Henk Lubbers. "Hans en Henk

hadden als taak puur te letten op de
veiligheid dat er inderdaad geen onge-
lukken gebeuren bij de deelnemers en
publiek", zegt wedstrijdcoördinator
Harm Hoftiezer, die bij het brandweer-
korps Bronckhorst de functie heeft
van preparatiemedewerker.
De deelnemende korpsen vertrokken
vanaf de gemeentewerf in Hengelo.

VERHOGING KWALITEIT
Brandweercommandant van 't korps
Bronckhorst, Jeroen Wesselink, vindt
de wedstrijden belangrijk. "Het is niet
alleen voor de leiding een prima ma-
nier onjc de kwaliteit van inzetten nog
hoger tfc krijgen, ook voor het zelfver-
trouwen van de brandweerman zelf is
zo'n competitie belangrijk. Vaak oefe-
nen mqf verschillende scenario's met
als belangrijkste doel en die voor ie
dereen gelijk is: Veiligheid voor de bur-
gers". "Oefenen in het algemeen be-

lang is altijd belangrijk", vervolgt Wes-
selink. "Samen iets willen bereiken is
goed voor de communicatie, team
building en voor de onderlinge sociale
contacten".

JURY
De jury houdt alles nauwlettend in de
gaten. Dat begint al bij de kleding en
alles wat daarbij hoort. De bevelvoer-
der wordt bekeken op de 'bevelsuitgif-
te' en de manschappen op hun reac-
ties. Wanneer benutten ze die adem-
bescherming bijvoorbeeld: te vroeg,
dan komen ze later in de problemen
en omgekeerd. Hoe gaat iedereen om
met slachtoffers. Hoe reageren de
mensen als koppel op elkaar: elke aan-
valsploeg werkt altijd als koppel, al is
het maar om elkaar in de gaten te hou-
den! Kan de waterploeg goed bij het
water komen en nog veel meer van dat
soort onderdelen.

PROBLEMEN
Wedstrijdcoördinator Harm Hoftiezer
heeft veel verschillen gezien.
Hoftiezer: "Bij de wedstrijden zie je
goed terug van korpsen, die veel oefe-
nen. Dat zie je ook terug in de prak-
tijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat
wanneer het er echt op aan komt, die
andere korpsen dan minder zouden
functioneren". Hij zag ook verschillen
bij de verwerking van informatie bij
korpsen. "Vooral hoe je met die ver-
werking van informatie omgaat, gaf
voor sommige korpsen wel eens pro-
blemen".

VEEL MEDEWERKING
De Hengelose brandweer was gastheer
en liet zien dat ze organisatorisch ook
veel in hun mars hebben. De vele com-
plimenten die ze kregen moet hun
goed doen. Er was niet alleen veel
werk te doen op de dag zelf, maar ook

de vele weken van voorbereiding voor-
af. De deelnemende teams waren ook
zeer goed te spreken over het pand
waar ze moesten oefenen.
Harm Hoftiezer: "We zijn natuurlijk
erg blij dat de eigenaar (Habion, red.)
het pand beschikbaar heeft gesteld.
Ook de medewerking van het verzor-
gingstehuis De Markenheem was ge-
weldig. We zijn gastvrij ontvangen en
hebben zelfs gebruik kunnen maken
van het kantoor. Want je moet niet
vergeten", gaat Hoftiezer verder, "dat
er veel drukte was rondom het ge
bouw en overlast vooral bij de toegang
naar het tehuis. Ook kregen we veel
medewerking van de bewoners aan de
Beukenlaan. Ze hadden er veel begrip
voor".

LANGE DAG
De teams hebben gestreden wat ze
waard waren. Opvallend was de enor-
me inzet en gedrevenheid bij de wed-
strijden. Het was een lange en zware
dag voor iedereen.
Na afloop werd in het gemeentekan-
toor van Bronckhorst de uitslag be
kend gemaakt. Doordat de wedstrij-
den uitliepen was het laat geworden.
"Daarom hou ik het kort", zei waarne
mend burgemeester Henk van der
Wende bij de prijsuitreiking. "Maar de
brandweer heeft altijd een plekje in
mijn hart". Brandweercommandant
Jeroen Wesselink van Bronckhorst be
dankte de deelnemende korpsen en
de brandweerpost Hengelo Gld. voor
de organisatie.

UITSLAGEN:
Wedstrijdklasse TAS Hdll2:1. Oldebroek
2, 2. Elspeetl, 3. Assen (gastkorps), 4.
Buren l, 5. Resteren, 6. Gendt, 7. Dron-
ten2, 8. Maasdriel-West en 9 üchten-
voorde 2.
Wedstrijdklasse TAS Hd: 1. Ulft, 2. Rens-
woude, 3. Steenderen, 4. Nijkerk, 5.
Oude IJssestreek/Silvolde, 6. Hoevela-
ken, 7. Hoenderloo, 8. Velp2, 9. Zel-
hem, 10. Ochten en 11 Aviko (bedrijfs-
brandweer).

De eerste drie van iedere wedstrijd-
klasse gaan door naar de gewestelijke
wedstrijden. Alle korpsen krijgen later
het juryrapport.



VOORJAARS VOORDEEL AKTIE

ZOMERDEKBEDDEN
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en 100% perkal katoenen tijk
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M A Ï S
100% katoenen tijk en anti-

allergene maïs vulling goede

vochtregulatie
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1 pers. xl 140/220

2 pers. 200/200
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BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

vm
Nieuwstad 44-48 7201 N R Zutphen 161.0575512816 www.bedshop.nl



Verdwaald weer op de planken

Het heeft even op zich laten wachten
maar "Verdwaald" is weer (even) terug
van weggeweest. Op zaterdag 23 april
zal de band rond 21.00 uur aantreden
in café Uenk aan de Nieuwstad in Vor-
den. Verdwaald speelt al meerdere ja-
ren als hobbyband en vindt het leuk
om af en toe de oefenruimte te verrui-

• len voor het podium. Een jaar of 6 ge
leden werd een cd opgenomen met
een aantal eigen (Nederlands) talige
nummers. Eén nummer (Hormonen)
zit nog in het repertoire. Met de komst
van een nieuwe bassist heeft de band
de Nederlandstalige nummers afge-
bouwd en is het repertoire meer ge-
richt op Engelstalige muziek uit de ja-
ren 60, 70 en 80 met o.a. Neil Young,
Stones, Status Quo etc.
De bezetting van de band bestaat uit

Bert Siebelink (zang en sologitaar),
Henk Hulsegge (drum), Frank Nijen-
huis (basgitaar) en Frank Leferink
(zang en slaggitaar).
Aan de weg timmeren om optredens
binnen te halen hebben de handleden
nooit echt de tijd aan besteed. Wel een
aantal keren in het voorprogramma
van Jovink en Kas Bendjen gespeeld.
Verder zo links en rechts in wat kroeg-
jes en verder speelde de band als enige
band 3 x tijdens Koninginnedag in
Vorden. Via de website www.martinus-
hof.tk is er een link naar de voorlopige
website van Verdwaald. Voor 23 april
werd een stevig programma in elkaar
gespijkerd die je niet mag missen. Ver-
der speelt ook nog de band "control"
uit Zutphen.

ay Jay's Border Jazzmen in
Hieateronderdemolen
Jay Jay's Border Jazzmen, een soe-
pel swingende zevenmansformatie
uit de Achterhoek en Twente, spe-
len op zondagmiddag 24 april a.s.
in het Theateronderdemolen, Lin-
deseweg 29 te Vorden.

De band vertolkt Dixielandjazz in een
geheel eigen en frisse stijl. Deze stijl
doet, mede door de strakke beat, den-
ken aan bekende Engelse jazzbands
als Kenny Ball's Jazzmen en de Chris
Barber Jazz & Bluesband. Maar ook in-
vloeden uit Country, Latin en Close
Harmony zijn in de muziek van dit or-
kest aanwezig. Verrassend is de fraaie
rol van de zang, waarmee een breder
publiek dan alleen de pure jazz-min-
naars wordt aangesproken.

In haar zesjarig bestaan heeft de band
een flinke schare fans verworven. Ze
treedt regelmatig met veel succes op
in binnen- en buitenland. Hoogtepun-
ten waren trips naar Aruba en Madei-
ra.
In 2000 verscheen de CD "Silverthre
ads", in 2002 gevolgd door "Grenze
loos".
Jay Jay's Border Jazzband speelt op de
grens van opgewekt naar relaxed, van
uitbundig naar ingetogen, maar ten-
slotte altijd terug naar de roots van de
jazz. Een orkest dat u niet mag missen
in het intieme theater onder de Linde
sche Molen met zijn prachtige, genu-
anceerde acoustiek. Reserveren aanbe
volen, tel. 556987 of www.theateron-
derdemolen.nl

_ Wie, o wie?
Het is volop lente. De temperatuur
buiten is tot aangename hoogte ge-
stegen. Vogels kwetteren dat het
een lieve lust is en de aconietjes,
narcissen en tulpen staan in volle
bloei. Voorboden van een naderen-
de zomer.

Ook in Vierakker ontworstelt een ie
der zich aan de winterslaap. In tuinen

•J» wordt weer nijver gewerkt; het aantal
lammetjes in de wei stijgt gestaag en
de eerste toeristen zijn inmiddels al
weer gesignaleerd.
Tijd voor de groep suppoosten/rondlei-
ders, die met z'n allen zorg dragen
voor de openstelling van de St.Willi-
brorduskerk, om bij elkaar te komen.
Een eerste bijeenkomst heeft afgelo-

-m* pen week plaatsgevonden. De groep is
enthousiast en heeft er zin in, dat was
wel duidelijk.
Mocht u bij het lezen van dit artikel
denken "Goh, dat zou mij eigenlijk
ook wel leuk lijken", aarzel dan niet
om te bellen met Joop Bouwmeister,

* voorzitter van de restauratiecommis-
sie, voor informatie (telefoon: 0575-
441261). Hij zal u graag nader informe
ren en zal u ongetwijfeld vertellen dat
het leuk en dankbaar werk is.
De bezoekers van de kerk zijn over het

** algemeen allemaal verrast door het
schitterende interieur van de kerk.

Want wie aan komt fietsen of lopen is
eerder onder de indruk van de fraaie
bosrijke omgeving dan door de kerk,
die zo onverwacht oprijst in al dit na-
tuurschoon. Eenmaal binnen wordt
een ieder getroffen door het authen-
tieke neo-gothische interieur. Alles is
bewaard gebleven. De vernieuwings-
drang van de vorige eeuw, die er onder
meer in resulteerde dat prachtige
muurschilderingen werden verborgen
onder een witte laag verf en dat com-
plete altaren en beelden uit de kerk
verdwenen, is aan Vierakker gelukkig
voorbij gegaan. Alles in de kerk is nog
intact, waardoor de bezoeker een goed
beeld krijgt van hoe een kerk in de ja-
ren rond 1870 eruit zag.
Voelt u er iets voor om mee te werken
aan de openstelling, bel met Joop
Bouwmeister.
De groep is gezellig; je staat er nooit
alleen voor, want je wordt altijd inge
deeld met een ander; als nieuweling
wordt je bovendien gekoppeld aan een
ervaren suppoost/rondleider, die je al-
les kan vertellen en je krijgt uiteraard
uitgebreide documentatie. Met de hui-
dige bezetting en de huidige ope
ningstijden (mei t/m september: dins-
dag- en dondermiddag van 13.30 uur
tot 18.00 uur) kom je ongeveer l keer
per maand aan de beurt. Wie, o wie
meldt zich aan?

P o l i t i e

36 BESTUURDERS GEEN GORDEL
Agenten van het verkeershandha-
vingsteam hebben donderdagmiddag
en -avond een algemene verkeerscon-
trole gehouden op verschillende loca-
ties in de genoemde plaatsen. Hierbij
werden 36 bestuurders bekeurd voor
het niet dragen van de autogordel. Zij
kunnen een boete tegemoet zien.
Verder werd bekeurd voor de volgende
zaken: 26x negeren rood licht, 2x APK
verlopen, 5x onnodig seinen, 2x rijden
over doorgetrokken streep, lx opge-
ven valse naam, 27x niet kunnen to-
nen rijbewijs, 3x voeren mistlampen,
5x kenteken niet goed leesbaar, 3x
niet kunnen tonen legitimatiebewijs
en 11 x niet handsfree telefoneren.
In Vorden werd later op de avond een
29-jarige Zutphenaar betrapt toen hij
met zijn motor met een snelheid van
165 km over de Ruurloseweg reed. Zijn
rijbewijs is ingevorderd en tegen hem
is proces-verbaal opgemaakt.

Eerste GP zijspancross
in Spanje verreden
Marcel Willemsen-Bart Notten in tweede manche gecrashed

Feestelijke
zangdienst
Op zondagavond 24 april om 19.00
uur wordt er in de Dorpskerk weer een
zangdienst gehouden met ditmaal
een extra feestelijk tintje. Naast het or-
gelspel van dhr. W. Kuipers is er mede
werking van trompettist Reik Heu-
sinkveld uit Apeldoorn en ook Kees
van Dusseldorp op piano is weer van
de partij.
We zitten in het kerkelijk jaar midden
in de Paastijd en de vreugde van de
overwinning van het leven op de dood
mag doorklinken in de verzoekliede
ren die de afgelopen tijd zijn aange
vraagd en deze avond aan bod zullen
komen.
Het belooft dus een mooie muzikale
avond te worden. De muzikale begelei-
ding zalook vooraf al het een en ande-
re ten gehore brengen, dus het loont
de moeit eom er bijtijds te zijn.
De korte overdenking is in handen
van dhr. J. Simmering uit Heelweg (bij
Varsseveld) en na afloop is er een heer-
lijk kopje koffie of iets anders in het
kerkelijk centrum 'de Voorde', waar
ook nieuwe verzoekliederen kunnen
worden aangevraagd en er is eveneens
gelegenheid om gratis boeken te le-
nen.

De eerste wedstrijd voor het we-
reldkampioenschap zijspancross
is afgelopen weekend gereden in
het Spaanse Talavera de la Reina.

Om de wedstrijd te mogen rijden,
moet er op zaterdag eerst de kwalifica-
tie worden verreden. Er wordt in twee
groepen (A-groep en B-groep) gereden.
De snelste 15 van elke groep mogen
op zondag starten voor de wedstrijd.
Marcel Willemsen en Bart Notten za-
ten in groep B en haalden daar de 4e
tijd, achter Söderqvist, Wittman en
Happich. Ze waren erg tevreden met
deze vierde plek. In groep A had Dani-
ël Willemsen de snelste tijd met ach-
ter hem Sergis, Scherbinin en als 4e
Jan Hendrickx.
Toen zondag voor de eerste manche
het starthek viel, vlogen Marcel en
Bart bijna van de motor af, maar kon-
den ze gelukkig nog verder rijden. Ze
begonnen als 18e aan de wedstrijd en
hadden dus een inhaalwedstrijd voor
de boeg. Het circuit in Spanje is veel
harder dan de 'zandbakken' hier in
Nederland, dus was het nog eens extra
zwaar voor de jongens. Toch is het ze
gelukt om als 12e te eindigen. Hier wa-

ren ze tevreden mee, en hoopten de
tweede manche hetzelfde te presteren.
Deze tweede manche verliep voor Mar-
cel en Bart heel anders dan verwacht.

Na een perfecte start reden ze als 4e de
eerste bocht in. Bij het nemen van een
lange, hoge tafelbult, brak de voet-
steun af en werd Marcel van de motor
afgeslingerd. Bart ging alleen met de
motor de bult af, en kon gelukkig on-
gedeerd afstappen. Ook bij Marcel vie
len de verwondingen gelukkig mee.
Zo eindigde voor de jongens de tweede
manche al na één ronde.
Uitslag Ie manche: l Daniël Willem-
sen/ Sven Verbrugge NL/B, 2 Sergis/
Stupelis LET, 3 vd Boomen/ vd Wiel NL,
4 Söderqvist/ Sylwan SWE, 5 Happich/
Schelbert D/CH, 12 MARCEL WILLEM-
SEN/ BART NOTTEN NL.
Uitslag 2e manche: l Sergis/Stupelis,
2 Daniël Willemsen/Verbrugge, 3 vd
Boomen/vd Wiel, 4 Happich/Schelbert,
5 Jan Hendrickx/Tim Smeuninx B.
De volgende wedstrijd voor Marcel en
Bart is komende zondag (24 april) in
het Drentse Emmercompascuum, en
telt mee voor het Nederlands Kam-
pioenschap.

Voorjaarsconcert Jubal
Op zaterdagavond 23 april a.s.
houdt muziekvereniging Jubal
haar traditionele voorjaarsconcert
ui het Ludgerusgebouw te Vierak-
ker.

Na een korte periode van onzekerheid
of het concert in het begin van het
voorjaar wel doorgang kon vinden
vanwege langdurige ziekte van de diri-
gent, is het wederom gelukt een ver-
rassend en afwisselend programma
aan te bieden. Naast traditionele mars-
muziek zal Jubal haar temperament-
volle kant ten gehore brengen door
middel van opzwepende Paso Doble's.
Ook kleine en grote liefhebbers van
filmmuziek komen aan hun trekken.
Wie kent niet het nummer 'Under the

sea' uit de tekenfilm De kleine Zee
meermin, of de muziek uit The Mask
of Zorro? Een van de grote werken de
ze avond zal zijn Tokyo Adventure. In
dit werk worden de twee kanten van
deze wereldstad muzikaal neergezet:
de drukke en westerse kant wordt af-
gewisseld met traditioneel Japanse
klanken.

Ook het leerlingenorkest laat nieuwe
werken horen. Beide orkesten staan
onder leiding van Henk Vruggink.
Tijdens de pauze vindt er een verlo-
ting plaats. De opbrengst hiervan gaat
naar de vereni, jingskas en komt ver-
volgens ten goede aan o.a. nieuwe
bladmuziek voor het orkest. Het con-
cert begint om 20.00 uur.

Bewoners maken wensen kenbaar
voor 'Landbouwdriehoek*
Verkeer en water lijken de bewo-
ners van het gebied tussen Vorden,
Lochem en Ruuiio (de 'Landbouw-
driehoek') nog het meest bezig te
houden. Dit kwam naar voren op
twee openbare informatieavonden
van het project Grondgebonden
Perspectief in de kapel in de Wil-
denborch.

De informatieavonden, waar de bewo-
ners op flipovervellen en tijdens de
discussie hun ideeën en wensen voor
het gebied kenbaar konden maken,
trokken veel belangstellenden. De
avonden vormden de afsluiting van
een brede inventarisatie onder alle be
trokken partijen naar de wensen voor
het gebied. De komende periode wor-
den alle wensen verwerkt tot een 'kan-

senkaart'. Die kaart vormt het vertrek-
punt voor concrete actie om gesigna-
leerde kansen te benutten.
Doel van het project Grondgebonden
Perspectief, dat wordt geleid door LTO
Noord, is om ontwikkelingsmogelijk-
heden te creëren voor de landbouwbe
drijven in het projectgebied. Tegelij-
kertijd wordt rekening gehouden met
de wensen van overheden, maatschap-
pelijke organisaties en burgers. Op de
ze wijze wil het project in dit gebied
uitvoering geven aan het onlangs door
Provinciale Staten vastgestelde Recon-
structieplan.
In april en mei worden alle agrariërs
in het gebied voor de tweede maal per-
soonlijk benaderd om na te hoe het
project kan bijdragen aan het realise
ren van de ontwikkelingsmogelijkhe

den van de bedrijven. Voor de agra-
riërs lijken verkaveling en waterhuis-
houding de grote vraagstukken. In een
eerste gespreksronde kwam naar vo-
ren dat er genoeg ruimte in het gebied
lijkt te bestaan om de uiteenlopende
wensen een kans te geven. Een goede
verdeling van die ruimte is de uitda-
ging.
De kansenkaart zal in juni a.s. door de
project- en stuurgroep van het project
worden besproken. Het bijbehorende
uitvoeringsplan zal in de tweede helft
van dit jaar gereed zijn.
Het uitvoeringsplan en de kansen-
kaart zullen opnieuw in openbare bij-
eenkomsten aan de bewoners van het
gebied worden gepresenteerd. Zij zul-
len daar dan persoonlijk voor worden
uitgenodigd.

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
bundelt krachten
Een poging van "Dorpsbelang
Wichmond-Vierakker" om onder-
ling tot goede afspraken te komen
is een succes geworden. Van de 30
verenigingen die de beide kernen
samen telt kwamen er tijdens een
dezer dagen gehouden bijeen-
komst liefst 25 opdraven.

Een divers gezelschap van senioren-
gymnastiek tot oranjevereniging, van
biljartvereniging tot Zonnebloemco-
mité, om maar enkele "uitersten" te
noemen. Centraal stond de gedachte:

met elkaar, voor elkaar. Veel mensen
kenden elkaar alleen van gezicht. Het
belangrijkste doel van de avond was
informatie uitwisselen, knelpunten
benoemen en gezamenlijk naar oplos-
singen zoeken.
Zo werden er afspraken gemaakt over
een website "Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker". Er zal een lokale agenda
worden gemaakt die via de website
verspreid zal worden. Ook komt er een
mededelingenbord. De aanwezige ver-
enigingen gaven unaniem aan dat
Dorpsbelang een belangrijke rol moet

gaan spelen in het verbeteren van de
leefbaarheid, met name het gevaar
van een verder verlies van voorzienin-
gen moet proberen tegen te gaan. Er
werd afgesproken dat Dorpsbelang
één keer per jaar met alle verenigin-
gen om tafel gaat zitten.

Inmiddels is de eerste activiteit op de
agenda gezet: op 29 april wordt er
rondom het Suideras een dorpswan-
deling gehouden. Tevens wordt eind
april gestart met de opzet en uitwer-
king van het dorpsplan.



P W W W W W W W W W W W ' W ^ ^ r ^ - w ' w - w . . • » " • » • » • • • '

fj rrT:rf arrr
Op zoek naar een invulling voor een vrijgezellenparty, buurtfeest,

kinderfeestje, familiedag of personeelsbijeenkomst? Wat dacht u van
kanovaren midgetgolf handboogschieten quadrijden golfen fietsen kickbiken

Zegendijk 3a, Zieuwent
Tel. (0544) 352222
www.sourcycenter.nl
info@sourcycenter.nl

WITKAMP
DANCING f D1SCOTHKKK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

Inde DJJERONIMO
VIN DE DANCEKELDER:
l DANCE-TRANCE-R&B
4 AREA'S 10O% FUN
Bolilins o ii sta n n l a atse n

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

Salon

arianne ANK

Haar- en Huidverzorging

Onze specialiteiten:
Schoonheidssalon

Verwijderen van: ongewenste haargroei d.m.v. flitslamptechniek
steelwratjes
télé's (kleine gesprongen adertjes)
Diverse speciaalbehandelingen met de methode*MARIA GALLAND
Bruidsmake-up

Kapsalon
Keurbehandelingen volgens de laatste mode
Nieuwste kniptechnieken en omvormtechnieken
Bruidskapsels, feestkapsels enz.

U wordt behandeld door enthousiaste mensen met lange
ervaring in het kappersvak en schoonheidsverzorging.

Salon Marianne
Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel: 0575 55M23

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

KONINGINNEDAGBUFFET:
• spare ribs • schnitzels • kipshoarma

• salades • patat • enz...enz....
Vanaf 16.00 uur kunt u bij ons aanschuiven en

zoveel eten als u op kan voor € 12.50 p.p.

Op Hemelvaartsdag, 5 mei zijn wij vanaf
08.00 geopend en kunt u bij ons ontbijten

en lunchen, we hebben daarvoor leuke
menu's samengesteld,

s'Avonds vanaf 16.00 uur kunt u mee eten
met het warm & koude buffet € 12.50 p.p.

Boers wordt geen Zalm
Op uitnodiging van de gezamenlij-
ke ouderenbonden van Vorden,
ANBO & PCOB, waren velen vrijdag-
middag 15 april jl. naar het Dorps-
centrum gekomen om te luisteren
naar en te discussiëren met de wet-
houder van de Gemeente Bronck-
horst, dhr. Ab Boers, die o.a. de por-
tefeuilles financiën en ouderenbe-
leid beheert.

Namens de ouderenbonden kon voor-
zitter Jan Olthaar vertegenwoordigers
van ouderenbonden, welzijnsorgani-
saties en cliëntenraden uit alle deelge-
meenten van Bronckhorst welkom hè
ten. Een bijzonder woord van welkom
werd gericht aan de heer Boers, die -
al voor bekend was dat hij wethouder
zou worden - reeds had toegezegd iets
van zijn eerste ervaring met Bronck-
horst te willen vertellen.

VAN SATELLIETGEMEENTEN
NAAR PLATTELANDSGEMEENTE
De oorspronkelijke opzet van de Rijks-
overheid voor de herindeling in de
Achterhoek was, voor wat ons gebied
betreft, dat het huidige grondgebied
van Bronckhorst toebedeeld zou wor-
den aan Doetinchem en Zutphen, om-
dat deze steden flink uitgebreid moes-
ten worden.
Als dit was doorgegaan dan hadden
we als satellieten aan de twee steden
gehangen. De huidige deelgemeenten
van Bronckhorst hebben hiertegen
toen fel geprotesteerd en gelobbyd in
Den Haag. Gelukkig werd er naar Den
Haag toe met één mond gesproken.
Het resultaat is bekend: één grote Plat-
telandsgemeente Bronckhorst met on-
geveer 37.000 inwoners.

Achterliggende gedachte van herinde
ling is dat men als grote gemeente uit-
eindelijk sneller en efficiënter kan
werken.
Op 3 januari 2005 stonden er voor het
Gemeentekantoor in Hengelo onge
veer 300 ambtenaren om aan de slag
te gaan. Kunt u zich voorstellen wat
dit betekent? Men kent elkaar nauwe
lijks of niet; ieder heeft zijn eigen
werkwijze en cultuur en velen hadden
ook nog een andere baan gekregen.

B&W/DERAAD
B&W gaan zich in de toekomst steeds
meer bezig houden met het uitzetten
van beleidskaders en zullen steeds
meer zaken gaan delegeren en manda-
teren naar ambtenaren, die zich dus
moeten gaan specialiseren. Aan her-en
bijscholing zal in de komende jaren
veel aandacht besteed moeten wor-
den. Behalve het mede maken en vast-
stellen van beleid heeft De Raad ook
een controlerende taak. Hoe wordt het
budget van n 50.000.000 per jaar effec-
tief besteed?

BOERS WORDT GEEN ZALM
Heeft de gemeente Bronckhorst een
ouderenbeleid? Nee, we hebben geen
eenduidig beleid.
Kent de gemeente Bronckhorst dan
helemaal geen ouderenbeleid? Ja,
d.w.z. het beleid zoals dat tot nu toe in
de deelgemeenten werd uitgevoerd
gaat gewoon door. Als Bronckhorst
willen wij niet - zoals Zalm - dat geld
primair gaat bepalen hoe het beleid er
uit gaat zien.
Momenteel worden alle activiteiten
m.b.t. ouderenbeleid geïnventari-
seerd; daarna gaat men evalueren:

wat is goed, wat kan beter? In de ko-
mendejaren hoopt men dan een door
alle participanten gedragen ouderen-
beleid op te kunnen zetten.
Uitgangspunt zal dus worden en blij-
ven het wenselijk geachte ouderenbe
leid. Daarvoor moeten financiële mid-
delen gevonden worden. Dus niet bij
voorbaat bezuinigingen invoeren.

FINANCIËLE TEKORTEN
Vrijwel alle Bronkhorstgemeenten
kampen de laatste jaren met tekorten
en opgeteld voor 5 gemeenten is dat
een aardig sommetje.
Oorzaken van tekorten zijn o.a.
* Bezuinigingen van de Rijksoverheid
* Uitstel gemeente Bronckhorst naar

2005. Voor 2004 zijn geen bezuini-
gingen doorgevoerd; wachten op
nieuwe gemeente Bronckhorst

* Een grote gemeente krijgt minder
aan vaste bijdragen dan 5 aparte.
Scheelt wel even € 800.000,00

* De 'oude' gemeenten hebben in
2004 nog wel even heel wat leuke
dingen gedaan.

Om grip te krijgen op de financiën
worden momenteel al duidelijke
maarregelen genomen:
* Vacaturestop
* Efficiënter werken
* Op termijn minder personeel en

materieel.

Al met al mogen we stellen dat de heer
Boers bij ons over is gekomen als een
bijzonder gedreven man, die in zeer
korte tijd al een grondige analyse van
actuele en gewenste situaties heeft ge
maakt. Wij wensen hem en het college
veel succes!

Wilt u wat doen
tijdens een feestje?
Moet u binnenkort iets organise-
ren voor in het voorjaar of de zo-
mer? Voor een kleine of grote
groep en bent u op zoek naar een
geschikte activiteit? Dan bent u bij
Sourcy Center in Zieuwent aan het
goede adres.

Wat naast volop indoor-activiteiten be
schikt zij ook over volop outdoor-acti-
viteiten. Ideaal nu het weer steeds
mooier wordt. U kunt er terecht voor
quadrijden, huifkartochten, outdoor
golfen, een zeskamp vol competitie
elementen, jeu de boules, fietsen op
de Zieuwentse kerkepade, kickbiken
(steppen) of kanovaren. En dat alles
eventueel in combinatie met elkaar.

OUTDOOR BAR
In de nieuwe Outdoor Bar die naast de
Wintertuin staat en een prachtig uit-

zicht heeft over het Zieuwentse land-
schap, kunt u heerlijk vertoeven met
uw gasten. Er is plaats voor groepen
tot ca. 30 personen. Er hangt een ge
zellige sfeer en het feestje dat hier ont-
staat, is gegarandeerd succesvol.

WWW.SOURCYCENTER.NL
Op deze uitgebreide site worden volop
ideeën en suggesties aangedragen om
uw bijeenkomsten te laten slagen.
Eventueel in combinatie met een bin-
nen-activiteit (Xtreme bowling, tennis,
zaalvoetbal, squash, badminton, vol-
leybal, handboogschieten, etc.) en een
overheerlijk buffet. Wat te denken van
een roerbakparty of een barbecue op
ons terras aan de Wintertuin. Omdat
men val goed naar buiten kan voor
een gezellige actieve activiteit raad
men aan nu al vrijblijvend te informe
ren.

Met speciale kraan naar
de kerk voor huwelijk
Afgelopen vrijdag, de 15e april,
trouwde Wilco Woltering met zijn
Bianca. Het was een stralende dag,
gelukkig maar, want de weersbe-
richten voorspelden heel anders.

Meestal zit Wilco zelf in de kraan en
verricht hij speciaal maaiwerk, en in
de zomer is zijn favorite bezigheid,
kleine baaltjes maken.

Voor deze speciale dag hadden de an-
dere medewerkers van de firma A.
Beeftink en Zn., een combinatie be
dacht, en werd er aan de kraan een
draaiende constructie gemaakt, zodat
hijzelf met zijn bruid symbolisch inge
wikkeld kon worden.
Ze werden hiermee vanaf het kasteel
in vorden, naar de kerk in Kranenburg
gebracht.



Wielersport

Ie Overwinning
Marco Loman
RTVer Marco Loman, rijdend voor het
Scott-Continental MTB-team, heeft
zijn eerste overwinning van het sei-
zoen te pakken. In het Zuid-hollandse
Honselerdijk reed hij op zondag 10
april op een glad en glibberig parcours
onbedreigd naar de overwinning. Hij
wees Wim van Barneveld en Sjef Kler-
ken naar de 2e en 3e plaats.
Junior Niels Flierman uit Ruurlo reed
in Honselerdijk naar een mooie 14e
plaats bij de junioren. Veteraan Garjo
Kamphuis uit Vorden werd netjes 51e
in de verteranenwedstrijd. Deze wed-
strijd werd gewonnen door Neder-
lands kampioen veldrijden Bonnie
Leemreize uit Beltrum.

Paardensport

Concours te Vorden
Het afgelopen weekeinde stond Vor-
den weer in het teken van het paard.
Deze maal was het Rijvereniging de
Graafschap welke een buitenconcours
organiseerde voor pony's en paarden.
Na maanden van voorbereiding kon-
den de vele vrijwilligers afgelopen
week aan de slag met de daadwerkelij-
ke werkzaamheden, zoals dressuurba-
nen uitzetten, parkeermogelij kneden
aangeven, springparcours bouwen en
het opzetten van twee tenten voor de
hapjes en drankjes voor de bezoekers.
De evenementenweide van de vroege-
re gemeente Vorden, gehuurd van het
Geldersch Landschap en prachtig gele-
gen voor het kasteel, was fleurig aan-
gekleed met groen en enkele standjes
van sponsoren.
Gedurende beide dagen zijn honder-
den combinaties gestart onder auspi-
ciën van de KNHS.
Commentaar bij het springen werd
verzorgd door Yvonne Noordkamp en
Johan Heuvelink.
Al met al is het een perfect verlopen
evenement waarbij op de zondagmid-
dag een klein schaduwvlekje moest
worden weggewerkt: In het dorp werd
een aantal knallende vuurpijlen afge-
schoten waardoor de paarden gedu-
rende korte tijd erg onrustig werden
en enkele ruiters dit met een val moes-
ten bekopen, gelukkig zonder verdere
gevolgen.
Aan het eind van deze twee dagen kon
voorzitter Gert Harmsen tevreden te-
rugkijken op de editie van dit jaar en
werd om 19.00 uur het terrein weer
schoon opgeleverd door de vereniging.

UITSLAGEN PONYCONCOURS
VORDEN
Vrijwel alle ponyruiters van PC de
Graafschap namen afgelopen zater-
dag deel aan ons eigen concours bij
Kasteel Vorden. Het was een zeer ge-
slaagd evenement en de meeste van
onze ponyruiters gingen dan ook met
een tevreden gevoel naar huis.
Dit gold zeker voor de volgende prijs-
winnaars in de dressuur: Anneloes
Herbold met haar pony Riek, klasse B-
AB: 2x een eerste prijs met resp 174 en
169 pnt., Maartje Boekholt met Aquil-
la, klasse B-DE: 2x een eerste prijs, An-
ke Woerts met Tamara, klasse LI-DE:
3e en 4e prijs, beiden met 160 pnt.,
Bait Hartman met Sirik, klasse Zl-DE:
Ie prijs, Elodie Stokman met Passé Par-

Kampioen

Het Heren-recreantenteam van volleybalvereniging Sorii is afgelopen donderdag kampioen geworden in hun klasse. In de eigen sporthal
"De Lankhorst" te Wïchmond werd Epse verslagen met 3-0 en daarna konden ze hun feestje gaan vieren! Bovenste rij van links naar rechts:
Riek Vaartjes/idri van Gelder,Gerrit Loman, Dinand Brinkman, Gerrit Kamphuis, Dirk Pasman en Philip Vaartjes. Onderste rij van links
naar rechts: Leo van Turnhout, Evert Roosendaal, Vincent te Dorsthorst, Andre Derksen en Hiske Huitink.

tout, klasse Z2-DE: 2x een Ie prijs.
En voor de prijswinnaars van het
springen: Marieke Rouwenhorst met
Hyacinthe, klasse M cat.D: Ie prijs, Ru-
ben Mol met Toran, klasse L cat.E: Ie
prijs, Mirjam van Mal met Dynamic ,
klasse B cat E 2e prijs, Carlijn Kingma
met Knurp, klasse B cat E 3e prijs.

Voetbal

WVorden
Vorden-Viod 2-O
Vorden heeft de koppositie in de 4e
klasse C van WG'25 overgenomen.
Het wordt ongemeen spannend, want
met nog 3 wedstrijden te spelen doen
nog zeker vijf clubs mee voor het kam-
pioenschap.
Het leek er zondag in de eerste speel-
helft niet op, dat Vorden de volle winst
zou pakken, maar in de tweede helft
lieten de geelzwarten er geen gras
overgroeien en creëerden zich diverse
kansen en spits Hugo van Ditshuizen
benutte er daarvan twee. De publieks-
wissel was dan ook verdiend. De af-
trap van de wedstrijd werd verricht
door de gebroeders Jordi en Yoeri Cas-
termans. Nog maar enkele turven
hoog, maar wel aanstormend talent.
In de eerste helft werd er door Vorden
lusteloos gespeeld. Viod was met sno-
de plannen naar Vorden gekomen.
Met veel inzet probeerde de Doetin-
chemse ploeg Vorden onder druk te
zetten, doch het kon zich geen enkele
kans creëren.
Het kan bijna niet anders, dan dat trai-
ner Jan Ligtenberg in de rust de spe-
lers tot de orde heeft geroepen, want

er werd in de tweede helft goed voet-
bal op de mat gelegd. Ook Viod liet
zich niet onbetuigd.
In de 55e minuut kreeg Vorden een
uitstekende kans, maar de doelman
wist de inzet van Hugo van Ditshuizen
te pareren. Uit de daarop volgende cor-
ner moest hij toch capituleren, want
Hugo van Ditshuizen kopte toen wel
raak. 1-0. Ook doelman Mark Borgon-

jen kreeg werk aan de winkel en hij
moest tweekeer handelend optreden.
Hugo van Ditshuizen wist uit een
voorzet wederom met zijn hoofd de
doelman te passeren, maar een verde-
diger haalde de bal van de lijn.
Vorden liet in deze fase van de wed-
strijd zien wat voetballen is. Het creë-
erde zich diverse kansen. Junior Tim
van de Berg, die was ingevallen voor

Arjan Vruggink, kreeg de gelegenheid
om de voorsprong te vergroten, maar
hij zag zijn bal over het doel verdwij-
nen. Hugo van Ditshuizen raakte de
paal en Jan Bert Esselink kreeg ook
een goede kans tot scoren. In de 80e
minuut kopte Hugo van Ditshuizen
op aangeven van Jan Bert Esselink de
2-0 in de touwen en bovendien zijn
twintigste doelpunt van het seizoen.
Door het verlies van koploper WG'25
heeft Vorden de koppositie ingeno-
men en strijdt het met nog 4 clubs en
drie wedstrijden te gaan voor de hoog-
ste eer.

UITSLAGEN
Zaterdag 16 april: Deventer AlD-Vor-
den Al 0-3, Vorden BI-Voorwaarts T B2
1-0, Vorden Cl-Excelsior'31 C2 5-1, Eer-
beekse Boys C4-Vorden C2 iitg., Vorden
DID-Witkampers Dl 2-0, Vorden D2-
MvR Dl 0-7, Stokkum Dl-Vorden D3 2-
2, Vorden El-DZC '68 E3 3-2, Vorden
E2-Brummen E2 2-5, HC '03 E2-Vorden
E3 1-5, WHCZ E6-Vorden E4 2-1, Vorden
E5-Halle E2 9-1, Warnsveldse Boys Fl-
Vorden Fl 4-2, Vorden F2-Steenderen
Fl 5-0, HC '03 F3-Vorden F3 3-0, Con-
cordia-W F4-Vorden F4 3-0, Vorden F5-
Doesburg SC F5 5-0, Doesburg SC F4-
Vorden F6 1-2, Vorden F7-Zelos F6 2-2
Zondag 17 april: Vorden 1-VIOD l 2-0,
Vorden 3-Pax 3 3-2, Klein Dochteren 3-
Vorden 5 4-1, Oeken 4-Vorden 6 2-6

PROGRAMMA
Woensdag 20 april: Vorden DID-Be
Quick Z. Dl, Wilp BID-Vorden BI,
Programma zaterdag 23 april, WHCZ
B3-Vorden BI, Holten Cl-Vorden Cl,
Zutphania DID-Vorden Dl D, Vorden
D2-Doetinchem D3, SDZZ D2-Vorden
D3, Vorden El-Rijnland El, Vorden E2-
Doetinchem E2, Vorden E3-
Warnsveldse Boys E3, Doetinchem E3-
Vorden E4, Zelos E4Vorden E5,
Westervoort Fl-Vorden Fl, Socii Fl-
Vorden F2, Vorden F3-Baakse Boys Fl,
Vorden F4-Doetinchem F3, WHCZ F7-
Vorden F5, VIOD F9-Vorden F6,
Vorden F7-Peeske 't F4
Senioren donderdag 21 april: Vorden 5-
HC '03 5, Vorden 6-HC '03 7
zondag 24 april: Ruurlo 1-Vorden l,
Gendringen 2-Vorden 2, Vorden 3-Sil-
volde 3, Baakse Boys 2-Vorden 5, Vor-
den 6-Brummen 7.

Jaarlijkse uitvoering zaterdag 16 april 2005

Nuts blokfluit- en keyboardciub
Vorden nog springlevend

Rabo-Dash volleybaltoernooi voor
families, buurten, bedrijven etc.
Van 20 mei tot en met 17 juni aan-
staande wordt in sporthal "Het
Jebbink" te Vorden voor de 22e
keer het Rabo-Dash volleybaltoer-
nooi gehouden. Alle wedstrijden
worden op vrijdagavond ge-
speeld.

Het volleybaltoernooi is een mooie
manier om kennis te maken met de
volleybalsport, of gewoon om met
vrienden, familie, buurt of collega's
gezellig en sportief bezig te zijn. Er
kan worden ingeschreven in twee ca-
tegorieën: Recreatief en Prestatief. In
de recreatieve poule mag één com-

petitie spelende volleyballer worden
opgesteld en is alleen een onder-
handse opslag toegestaan. In de pou-
le prestatief mogen maximaal drie
competitie spelende volleyballers ge
lijkertijd opgesteld staan en is ook de
bovenhandse opslag toegestaan.

De inschrijving staat open tot l mei
aanstaande. Inschrijfformulieren
zijn verkrijgbaar bij DA drogisterij
ten Kate, Zutphenseweg 2 te Vorden
en in de kantine van de sporthal.
Teams die in de afgelopen jaren heb-
ben deelgenomen ontvangen een in-
schrijfformulier per post.

Al jaren verzorgt de Nuts blok-
fluit- en keyboardciub een uit-
voering in het Dorpscentrum.
Dat de club nog springlevend is
bleek afgelopen zaterdagavond.
De avond, onder muzikale lei-
ding van Hans en Gea Weenk,
werd erg goed bezocht.

De voorzitter gaf aan dat muziek bij
velen veel emotie teweegbrengt en
dat hierbij vreugde en verdriet
dicht bij elkaar liggen. De oudere
jeugd opende het programma hier-
na op rustige wijze met een aantal
songs op het keyboard welke bege-
leid werden met CD. Dat de begin-
nende blokfluitleerlingen goed ge
oefend had bleek duidelijk uit de
stukjes die ze speelden. Ook de jon-
ge keyboardleerlingen speelden
met eigen begeleiding al aardige

deuntjes. Van de nieuwste Vordense
rood-wit-blauw band kunnen we in
te toekomst waarschijnlijk nog veel
horen en zien. De kinderen gingen
bij de Chipz-medley natuurlijk hele
maal uit hun dak.
Het programma werd spetterend
voortgezet met een aantal recente
hits als Hide and Seek, Venus en
Zonnebril. Deze laatste song was
voor veel kinderen oogverblindend
door het optreden van twee stoere
jongens met zonnebril.
Tijdens de pauze bleek dat de ou-
ders erg genoten hadden van een
perfect optreden van de jonge blok-
fluiters. Ondanks de korte lesperio-
de speelden ze al veel liedjes mee
met de CD.
Ook waren de ouders nauw betrok-
ken bij de uitvoering. De kinderen
zorgden er voor dat het Wilhelmus

en 'Dromen zijn bedrog' uit volle
borst werd meegezongen. Het rap-
pen van het clublied aan het eind
van de avond ging de jeugdigen
aanzienlijk beter af dan vader en
moeder.
De voorzitter sloot de avond af en
gaf aan dat weer was gebleken dat
de Vordense jeugd met veel enthou-
siasme met muziek bezig is en dat
ze een complete theatervoorstelling
hadden gegeven.
Hoewel het lesseizoen, na dit optre
den nog niet is afgelopen, kunnen
kinderen zich al wel voor het nieu-
we seizoen aanmelden bij het secre
tariaat (0575) 55 33 12. De doelstel-
ling van de club is het op een onge
dwongen en speelse manier de be
ginselen van de muziek aan de kin-
deren bij te brengen op blokfluit of
keyboard.



Bridge

UITSLAGEN VORDENSE
BRIDGECLUB
Maandag 11 april:
Groep A: l Mw. Walter Kilian/ Mw. v.
Gastel 62,9%, 2 Dhr. Spreij/ Dhr. Mo-
lendijk 58,3%, 3 Dhr. Meijers/ Mw. Mei-
jers 57,5%.
Groep B: l Dhr. Drijver/ Mw. v.d. Staak
65,6%, 2 Mw. Westerhof/ Mw. Doorn
59,4%, 3 Dhr. Gr. Bramel/ Mw. de Vries
57,3%.

Woensdag 13 april
Groep A: l Dhr. Molendijk / Dhr. Bus-
scher 61,67%, 2 Dhr. Mortier / Dhr. Vel-
de 60%, 3 Mw. Hendriks / M w. v. Gastel
57,92%.
Groep B: l Mw. den Ambtman / Dhr.
Sprey 68,02%, 2 Mw. Thalen / Dhr. Tha-
len 66,72%, 3 Mw. Smit / Dhr. Groot
Bramel 56,72%.

Tennis

VTP
JEUGD BEGINT COMPETITIE
GOED
De jeugd is de competitie goed begon-
nen. De meeste teams hebben er al
weer twee competitiedagen opzitten.
Het gemengd junioren team t/m 12
jaar dat op de woensdagmiddag
speelt, doet het tot nu toe erg goed; ze
staan eerste in de poule. Het team be
staat uit Arlette Oosterhuis, Joeri ten
Kate, Annelie de Graaf, Irene Olthaar,
Fabian de Hart en Lorenzo Molders. Ze
hebben op 6 april met maar liefst 5-0
gewonnen van Welgelegen (Warns-
veld) en op 13 april winsten ze weder-
om te winnen met 4-1 van Dieren.

De woensdag jongens t/m 12 jaar
staan ook al bovenaan na twee dagen
gespeeld te hebben. Torn Bruinsma,
Torn Goorden, Remon Korenblik, Jar-
no Jansen, Paul Broekhuizen en Remie
Wabeke zijn de zes jongens die deel
uitmaken van dit team. Op 6 april heb-
ben de jongens van VTP Vorden geen
punt weggeven aan de tegenstanders
van Beekhuizen (Velp). Ze wonnen
met 6-0. Op 13 april weer een goede
dag voor de jongens. Nu een overwin-
ning op Braamveld (Warnsveld) met 4-
2.
Ook de woensdag jongens t/m 10 jaar
doen goed mee. Ze staan na twee da-
gen tweede in de poule. Het team be
staat uit Gijs van de Veen, Michael Vet,
Koen Oosterhuis en Bram Pijnappel.
Op 6 april verloren ze van de huidige
nummer l in de poule; Dieren, met 4-
2.
13 april was een topdag. De jongens
behaalden die dag de maximale winst,
ze wonnen met
6-0 van Neede.
Het woensdag gemengd junioren
team t/m 10 jaar, bestaande uit Kristi-
aan Mulder, Koen Pijnappel, Naomi
Platenburg en Eva Klein Brinke staat
tot nu toe derde in de poule. Ze heb-
ben op 6 april verloren met 3-2 van
Doetinchem en op 13 april verloren
met 4-1 van Groenlo.

Op de zaterdag speelt er een meisjes

team t/m 14 jaar. Carlijn Heijink, Leo-
nie Wassink, Üsette Arfman en Miri-
am Mulderije spelen in dit team. Na l
wedstrijd te hebben gespeeld op 9
april staan ze derde in de poule. Ze
wonnen met 5-1 van Winterswijk.
De teams moeten nu nog vier of vijf
keer spelen. Dus er kan nog een hele
boel veranderen; maar de jeugd is
goed op weg,

Duiven sport

WEDVLUCHT P.V. VORDEN
De eerste wedvlucht van de P.V. Vor-
den, vanaf Maaseik over een afstand
van circa 120 kilometer leverde de vol-
gende uitslag op: M. Tiemessen l, 8; C.
Bruinsma 2, 6,13; Jitske Winkels 3,17,
19; A en A Winkels 4, 5, 7,12,14,18; H.
Eykelkamp 9, 10, 11, 20; H. Stokkink
15,16.

Team 2 KOT kampioen

Volleybal

DASH DAMES l NAAR PROMO-
TIEWEDSTRIJDEN DOOR WINST
OP DVO DAMES l
In een viersetter behaalde het eerste
damesteam van Dash met een 1-3 over-
wining de promotiewedstrijden naar
de derde divisie. Samen met Dynamo
uit Tubbergen en Wevo uit Weerselo
gaat Dash uitmaken wie het volgend
seizoen in de landelijke derde divisie
mag uitkomen. In de eigen klasse is
Dash geëindigd op de tweede plaats.
Kampioen Dynamo Neede promoveert
rechtstreeks naar de derde divisie.

Zuur voor DVO is dat zij nu door de
winst van Dash samen met twee ande
re teams wedstrijden moeten spelen
om degradatie naar de eerste klasse te
voorkomen.
Dash begon voortvarend aan de wed-
strijd. Met goede servicebeurten en de
gelijk verdedigend werk kon de goed
spelverdelende Debbie Leferink de
"hardhitters" Bertine Vlogman, Die
wertje Pelgrum en Ilse Limpers in stel-
ling brengen. Ook invalster Marije
Heijink van het BI team en de altijd
degelijk spelende Barbara Oolthuis ga-
ven de verdediging van DVO handen
vol werk. Vrij eenvoudig won Dash
dan ook deze sets met 20-25 en 19-25.
In de derde set vocht DVO voor wat het
waard was om aan de degradatiewed-
strijden te ontkomen. Met een betere
blokkering dan in de twee voorgaande
sets werd Dash in de problemen ge
bracht. Ondanks goed verdedigend
spel van libero Femke Grievink en de
snelle set-ups van de ingewisselde
spelverdeelster Lian Leunk, haalde
Dash niet het niveau van de eerste
twee sets. Met 25-21 wist DVO deze set
naar zich toe te trekken.
In de vierde set wist DVO in het begin
opnieuw een voorsprong op te bou-
wen. Halverwege deze set kwam Dash
weer bij en ging de strijd gelijk op.
Door enkele persoonlijke fouten van
DVO en door een aantal kanonskogels
van Dash werd DVO deze set net ge
klopt met 23-25. Omdat er voor beide
teams grote belangen op het spel ston-
den werd er fel gevochten om elke bal.
Voor het publiek was het dan ook een
fraaie wedstrijd om te zien. Helaas
kwamen de ook van het BI team van

Wesley en Floor Goorden, Lotte Pijnappel en Bryan Jansen van VTP Vorden hebben zilver
gehaald bij de Geldersche kampioenschappen bal- en slagvaardigheid op 9 april in Velp.

Team 2 van KOT Vorden is kampioen geworden in de C-klasse van Biljart Bond de
IJsselkring. Met een gemiddelde van 36,5 punten per wedstrijd is dit een goede
prestatie. V.l.n.r.: H. Bijenhof, H. Brinkerink, T. Kastermans, T. Haverkamp en A. Schut

Sociï nieuws
Sociï is altijd een mooie pot voetbal
een echte derby iedereen kent mekaar
goed en het was dan ook vanaf het be
gin een iets agressiever spelend Baak
dat zonder grote kansen te krijgen wel
de eerste 20 minuten het beste van het
spel had.
Sociï begon toen gelijkwaardig als
Baak te voetballen en kreeg een paar
niet te missen kansen maar ze gingen
er niet in en duurde tot de 40 minuten
toen Johan Riefel met een halve draai
de 0-1 er terug in schoot.
Gelijk de aanval erop redde Mark
Schoenaker op de doellijn door de in-
zet weg te koppen ook voor de rust
wist doelman Dennis Spiegelberg met
een mooie safe de 1-1 te verkomen.Ge
lijk na de thee deed Robert Kornegoor
na een prachtige solo drie man op het
verkeerde been zettend een schuiver
na Arend Jan Groot Jebbink die strak
de 0-2 binnen schoot. De gehele twee
de helft was Sociï veel beter erThele
maal toen Johan Riefel zijn tweede
erin schoot en de wedstrijd op slot
deed 0-3.
De vraag was vanaf toen zal de huidi-
ge topscoorder er nog een voor zijn re
kening nemen en door hard te werken
kreeg Henri Eggink zijn verdiende
loon en maakte de 0-4.
Baak had eigenlijk wel een doelpunt
verdiend maar dan stond de lat of paal
of een goed opdreef zijnde doelman in
de weg.
Gert Jan Loman stond koud in het veld
en bepaalde de eindstand op 0-5.
Aankomende zondag komt koploper
ZW '56 in Wichmond op bezoek.

UITSLAGEN16/17 APRIL.
Be Quick Fl-Sociï Fl 4-1, VIOD E4-Sociï
El 8-1, Sociï Dl-Concordia D3 2-1, Sociï
Cl-Steenderen Cl 3-5, Brummen 3-So-
ciï 2 1-3, Sociï 3-De Hoven 2 1-3, Sociï 4-
S.C.S. l \A, Zutphania 3-Sociï 5 3-1

PROGRAMMA
23/23 april: Sociï Fl-Vorden F2, Sociï El-
Baak E2, Loil Dl-Sociï Dl, Lochem C2-
Sociï Cl, Colmscate Al-Sociï Al, Sociï-
ZW " 56, AZC 4-Sociï, Steenderen 3-So-
ciï, S.H.E. 4-Sociï 4, Sociï 5-S.H.E. 5
28 april: Sociï 2-Be Quick Z 4.

Touwtrekken

ÏTV gastheer voor
touwtrekkers
gewest Oost
Touwtrekvereniging Vorden is zondag
24 april op touwtrekkeraccommoda-
tie Medler aan de Ruurloseweg in
buurtschap Medler gastheer voor de
derde competitiewedstrijd van het dis-
trict Oost van de Nederlandse Touw-
trekkers Bond (NTB). Touwtrekvereni-
ging Vorden neemt dit seizoen met
een achttal deel aan de gewestelijke
competitie van de NTB Oost. De eerste
twee competitiewedstrijden in Eer-
beek en Holten verliepen voor TTV
Vorden in de 680 kilogram klasse niet

Dash ook meegereisde Karin Kamp-
huis en Jorien Steenblik, als vervan-
gers van de door ziekte geplaagde An-
nelies Limpers, niet aan spelen toe
Omdat er het volgend seizoen er enke
Ie speelsters bij Dash vertrekken, wil
trainer coach Henk Wahl, die het vol-
gend seizoen dit team weer onder zijn
hoede neemt, zoveel mogelijk de pro-
motiewedstrijden spelen met het
team in nieuwe samenstelling.
Maandag 18 april speelt het team de
laatste competitiewedstrijd uit tegen
Longa Lichtenvoorde.

UITSLAGEN ZATERDAG 16 APRIL
Victoria H3-Pelgrum Dash H2, D.V.O.
D3-Pelgrum Dash D3 3-2, Rivo D6-Pel-
grum Dash D6 3-1, D.V.O. Dl-Pelgrum
Dash Dl 1-3, Marvo '76 Dl-Pelgrum
Dash D2 1-3, Pelgrum Dash eire. 3-Tor-
nado 3 3-1, Pelgrum Dash eire. 1-Revoc
l 3-1, Pelgrum Dash MCl-Longa '59
MCI 3-1, Dash/WIK JB1 VCV-JBl 1-3,
Pelgrum Dash MB3-Revoc MB1 3-2, Pel-
grum Dash MC2-D.V.O. MC2 3-2, Pel-
grum Dash H3-D.V.O. H4 1-3, Pelgrum
Dash MB2-Longa '59 MB1 04, Pelgrum
Dash D4-Vios Eefde D2 1-3, Pelgrum
Dash D5-Willems-Gemini D5 4-0, Pel-
grum Dash Hl-Willems-Gemini H2 3-
1.

Voetbal

Ratti dames
DW l- RATTI l
Afgelopen zondag hadden de dames
wederom een zware wedstrijd voor de
boeg. Koploper DW stond op het pro-
gramma. Met het missen van acht ba-
sisspeelster was Ratti zeer blij met de
aanvulling van de jeugd. Michelle
Meijerink, Ariet Kieskamp en Frederi-
ke Boekelo speelde een verdienstelijke
wedstrijd en wisten zich goed staande
te houden. DW controleerde vanaf
het eerste fluitsignaal de wedstrijd,
maar Ratti bleek een goede stoorzen-
der. DW was goed in de aanval en na
meerdere kansen te hebben gehad
wisten ze te scoren na een kwartier.
Na de 1-0 op het scorebord te hebben
gezet wist DW makkelijker te scoren.
De dames van Ratti lieten echter de
moed niet zakken en verdedigde met
man en macht. De rust werd bereikt
met een 5-0 achterstand.
Na de rust was het de zaak om de wed-
strijd uit te spelen met zo min moge
lijk schade. DW speelde een hoog tem-
po en combineerde uitstekend waar-
door ze veel kansen creëerde en deze
ook wisten te benutte. Ratti kreeg nog
sporadisch een kans, doordat de con-
centratie bij de verdedigsters van DW
verslapte. Gerrie Brummelman wist
hiervan te profiteren en zorgde met
een prachtige lob over de keepster
voor de 7-1. DW wist het net nog twee
maal te vinden. De dames van DW
wisten echter niet de tien te bereiken
door de doorzettingskracht en vecht-
lust van Ratti. De eindstand bleef 9-1.
Helaas is Ratti nog steeds hekkenslui-
ter, maar volgende week uit tegen
Wilp.

erg succesvol. Geplaagd door afzeggin-
gen en blessures reikte het team in de
twee competitiewedstrijden niet ver-
der dan acht wedstrijdpunten. Er
moest in Holten zelfs beroep op enke
Ie gastspelers van andere verenigin-
gen worden gedaan. Zondag hoopt het
team een beter resultaat neer te zet-
ten. De eerste wedstrijden beginnen
zondagmorgen om 10.15 uur. Dan zul-
len ploegen in de 640 en de 720 kilo-
gramklasse in actie komen evenals de
vrouwen, 's Middags beginnen de wed-
strijden in de 680 kilogramklasse en
bij de jeugd om 13.30 uur. In totaal
verschijnen zondag ruim vijftig teams
aan het touw. De toegang tot de wed-
strijden is gratis.

Wielersport

Ondanks goed rijden
geen prolongatie van
titel voor Richard
Sleumer
De RTV Vierakker-Wichmond hield
vanavond wederom haar Clubkampi-
oenschap op de weg. Woensdag avond
13 april waren er ondanks het slechte
weer en het vroege tijdstip toch nog
zo'n 15 renners bereid de strijd aan te
gaan.

Van de jongelingen waren ze er alle
maal, maar ook de oudgedienden lie
ten zien dat het beetje regen hen niet
kon deren. Er werd weer later gestart
als aangegeven, maar direct vanuit de
start werd er vaart gezet. Voorzichtig
aan, want de wegen waren glad door
de vele karrensporen. Binnen een ron-
de waren de renners niet meer te her-
kennen.
Er werd vanuit de 2e ronde behoorlijk
aangetrokken. Dat maakte dat er zich
een kleine kopgroep vormde. Deze
werd nog bijgehaald door de latere
winnaar Thijs van Amerongen en o.a.
Rudi Peters. De rest van het veld was
uit elkaar geslagen, maar fietste toch
dapper door.

Er werd in de kopgroep goed samenge
werkt, wat maakte dat ze niet meer
achterhaald werden. Een goed rijden-
de Peter Makkink gaf ik ook een goede
kans op de zege. Helaas waren er in de
ze kopgroep ook nog renners als Jan
Weevers en de eerder genoemde win-
naar van vorig jaar, Richard Sleumer.
Ook deze heren lieten zien dat ze goe
de benen hadden vanavond.
Op het moment dat Rudi Peters lek
reed, reden er vier renners, Thijs van
Amerongen en Jan Weevers, Peter
Makkink en Richard Sleumer weg van
de rest. Deze achterblijvers deden hun
uiterste best om er bij te komen en dat
lukte ook nog.

Het was in de laatste ronde dat Thijs
van Amerongen een nieuwe demarage
plaatst die beslissend bleek, ondanks
pogingen van o.a Martij n Verstege en
Bart Besemer, het mocht niet baten.
Thijs reed verdienstelijk naar de Ie
plek. Op de 2e plaats kwam Jan Wee
vers over de streep, gevolgd door Ri-
chard Sleumer op een derde plek. Pe
ter Makkink wist zich een 4e plek toe
te eigenen, gevolgd door Bart Besemer
op een 5e plaats. De moegestreden
Martij n Verstege werd toch nog ver-
dienstelijk 6e. Van het achtervolgende
groepje was Reynold Harmsen de
sterkste en nam de 7e plaats voor zijn
rekening.
De eerste echte jongeling Rens te
Stroet, dit jaar voor het eerst op de
racefiets, reed sterk en nam de 9e plek
in beslag. Een veteraan, Bert Krom-
kamp, had het moeilijk gehad van-
avond maar wist toch nog 10e te wor-
den. Opnieuw twee jongelingen op rij
belegden respectievelijk de lle, Olav
van de Bergh plek, en de 12e Jeroen
Borgonjen plek.

Tenslotte was er ook nog een rode lan-
taarn voor Frans de Wit, die wel wilde
maar het niet kon waarmaken. Een
13e plek was zijn loon vanavond. We
kijken terug op een spannend kampi-
oenschap, met veel regen en wind, dus
er moest gewerkt worden.

Thijs, van harte proficiat, we hopen ui-
teraard dit komende seizoen nog
meer van je te horen.



Weekendvoordeel
Le Rustique
Camembert
Vers van het mes.
1 00 gram
ELDERS 1.42

089

Geitenkaas
met honing
Vers van het mes.
100 gram
ELDERS 1.5O

089

Solo Italia
Mascarpone/
gorgonzola
Vers van het mes.
100 gram
ELDERS 1.37

O89

Castello blue
Vers van het mes.
100 gram
ELDERS 1.64

089

Jean Louis Cevenne
Cabernet Syrah,

Blanc,
Grenache rosé

of Blanc moelleux
Fles 75 cl.

ELDERS 2.39

199
Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Johma
Beenhamsalade
of tonijnsalade
Bakje 200 gram
ELDERS 1.65/1.69

Heerlijke kaasjes voor
een zacht prijsje."

PLUS heeft deze week 5 heerlijke kaasjes geselecteerd. Speciaal voor het weekend
om heerlijk te genieten. Heerlijk vers en 100 gram voor O.89

Port Salut
Vers van het mes. 100 gram
ELDERS 1.15

Shoarmavlees
Kilo
ELDERS 7.29 449 Ambachtelijk

Frans stokbrood
Vers uit eigen oven.
Per stuk ca. 400 gram
ELDERS 1.37

Kipfilet
Kilo
ELDERS 7.49

Broccoli
500 gram

99

? Daar maakt PLUS een punt van!
Vers brood tot sluitingstijd.
Het snelst geholpen.
De hoogste kwaliteit in vers.
De scherpste actieprijzen.

• De vriendelijkste medewerkers.
• Uw mening telt.
• Uw kassabon klopt altijd.
• Altijd tevreden de deur uit.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

7242 EC Lochem v?Jd;J9 8î -M
zaterdag 8.00-20.00

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te| „„3 . 251056

www.plussupermarkt.ni
16/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

Opgeteld de beste!
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