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Jaap v.d. Broek: Een vraagbaak voor velen
en een man met een warme belangstelling
voor het heden en verleden!

3B G e m e e n t e Y o r d e n

Nieuws SJjiformalie
Zie p a g i n a U, 5 en 6 van deze u i t g a v e

"Ik moet eerlijk zeggen, ik mis
Henk Wullink nog steeds. Niet
dat wij elkaar "overliepen"
maar het kwam toch geregeld
voor dat we elkaar spraken om
over bepaalde zaken te overleg-
gen of om elkaar van aanvullen-
de informatie te voorzien. Henk
had een hele fijne hand van
schrijven. Dat ik mij later ook
voor een heleboel dingen in
Vorden ging interesseren, is
voornamelijk door Henk Wul-
link gekomen", zo zegt oud-ge-
meentearchitect, de 82 jarige
Jaap v.d. Broek.

En ondanks zijn hoge leeftijd heeft
niet alleen alles wat met het verle-
den van Vorden te maken heeft
zijn interesse, maar ligt hem ook
de toekomst na aan het hart. En
wat de toekomst betreft maakt
Jaap v.d. Broek zich bijvoorbeeld
zorgen over het kasteel Vorden.
"Wat zal er straks wanneer de
nieuwe gemeente Bronckhorst
een feit is met het kasteel gebeu-
ren? Wat voor bestemming krijgt
het? Ik heb vernomen, dat het
kasteel verkocht wordt en dat er
sprake is van een horeca-bestem-
ming. Ik hoop van ganser harte dat
het niet waar is.

Natuurlijk kan ik mij voorstellen
dat het kasteel geld moet opbren-
gen. Dan hoop ik dat het aange-
kocht wordt door bijvoorbeeld het
Geldersch Landschap of door de
"Geldersche Kasteelen". Het liefst
hoop ik dat het kasteel een cultu-
rele bestemming zal krijgen,
Mocht men andere plannen heb-
ben dan lijkt mij de tijd rijp dat de
Vordense bevolking een actie gaat
starten om te trachten het kasteel
te behouden", aldus de betrokken
en "ongeruste" Vordenaar Jaap v.d.
Broek.

BOERDERIJ EN VELDNAMEN
De liefde voor publiceren voor
o.m. "Oud- Vorden" en medewer-
king verlenen aan tal van boekjes
over Vorden, begon bij hem zo'n
20 jaar geleden. Eigenlijk nadat hij
in 1983 afscheid had genomen als
gemeente- architect in Vorden
(eerst driejaren als VUT 'er en aan-
sluitend met pensioen) Jaap v.d.
Broek: "Ik kwam er al vrij snel ach-
ter dat ik de contacten met men-
sen ging missen. Ik ben toen eerst
wat cursussen gaan volgen zoals
bijvoorbeeld de cursus "oud
schrift" met eigenlijk als achterlig-
gende gedachte om b.v. oude aktes
e.d. te kunnen lezen. Ik heb toen
veel archiefwerk moeten verrich-
ten.

In datzelfde jaar hebben Bennie
Bargeman, Rob Kater en ik een
"boerderij- en veldnamen onder-
zoek" gedaan. Stukken grond e.d.
in kaart brengen. Een opdracht
van het " Staring Instituut" en de
"Steenbergen Stichting". Heel erg
leuk om te doen. Ik kwam weer in
gesprek met boeren die ik vroeger
als gemeente architect bij verbou-
wingen van hun pand of uitbrei-
dingen, herhaaldelijk zag. Door
allerlei oorzaken zijn de verzamel-

de gegevens een tijdlang "op de
plank" blijven liggen. Eerst in 1996
is het boerderij- en veldnamen
onderzoek in boekvorm versche-
nen.

Na dat onderzoek kwam Jaap v.d.
Broek veelvuldig in contact met
Henk Wullink, de man die zo'n ac-
tieve rol speelde in de vereniging
"Oud Vorden" en die zijn sporen
met publicaties over allerlei oud-
heidkundige zaken ruimschoots
had verdiend. In 1987 verscheen
het boek " Vorden, een historische
verkenning". De auteurs waren
H.G. (Henk) Wullink, G.W. Brink-
man, J. Eeftink, H. Janssen, J.W. de
Gruyter en J. (Jaap) v.d. Broek. Het
boek gaat over een aantal dingen
uit vroegere tijden in Vorden. Het
was in een aantal hoofdstukken
verdeeld zoals bevolking, bodem-
en landschap, godsdienst, onder-
wijs e.d.

Jaap v.d. Broek: "Elke auteur ver-
zorgde een bepaald hoofdstuk.
Mijn bijdrage was de pre - historie
van Vorden te beschrijven. Ik ben
toen veel het archief ingedoken
om uit te zoeken hoe hier ten tijde
van de ijstijd de bodem is ont-
staan. We hadden een erg leuke
werkgroep. Ik heb toen tegen mij
zelf gezegd, ik wil wel wat in werk-
groepen voor Vorden doen, maar
ik ga nooit in een bestuur zitten!"
zo zegt hij.

FIETSEN DOOR DE TIJD
Een paar jaar later werkte hij mee
aan het boek "Vorden over de
drempel van 2000". Volgende
maand geeft de WV in Vorden ter
gelegenheid van het 100 jarig be-
staan een boekje uit met als titel
"Fietsen door de tijd". Ook hieraan
heeft Jaap v.d. Broek medewerking
verleend. "Och, dat valt wel mee
hoor. Het boekje beschrijft een
fietsroute van circa 30 kilometer.
Niet te vergelijken met de achtka-
stelen fietsroute, maar een tocht
over tot dusver vrijwel onbekende
wegen en paden. Bij alles wat de
fietser onderweg tegenkomt, heb
ik een verhaaltje gemaakt", zo
zegt hij bescheiden.

Jaap v.d. Broek loopt naar de kast
en pakt er een boekje uit getiteld
"41e Genie Veldcompagnie 1948-
1950. "Ik was in die jaren pelotons-
commandant in Indonesië en heb
die jaren in het boekje beschreven.

Gelukkig heeft onze compagnie
niet veel van de oorlog meege-
maakt", zo zegt Jaap die in 1945
een "vrijwillige" militaire oplei-
ding in Engeland volgde. Vervol-
gens leidde hij o.m. militairen op
die voor hun "nummer" naar In-
dië moesten. Jaap gaf toen zelf aan
ook mee te willen naar het voor-
malige Nederlands- Indië.

Geboren en getogen in Barneveld
bezocht hij na de Ulo, de opleiding
MTS (nu de HTS genoemd) in Ut-
recht. In de periode 1941-1945
werkte Jaap v.d. Broek in zijn ge-
boorteplaats bij de gemeente,
waar hij onder meer meehielp met
het maken van plannen voor "na
de oorlog". Na zijn militaire
diensttijd keerde hij in 1950 weer
bij de gemeente Barneveld terug.
Zijn functieomschrijving luidde
"technisch ambtenaar". In 1954
trouwde hij met zijn huidige
vrouw Mieke, die afkomstig was
uit de residentiestad Den Haag.
Daar vond ook het huwelijk plaats.

GEMEENTE-ARCHITECT
In 1955 verhuisde het echtpaar v.d.
Broek naar Olst, waar Jaap de func-
tie van technisch ambtenaar Ie
klas ging bekleden. Daar in Olst
werd het echtpaar verblijd met de
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geboorte van drie dochters. (Intus-
sen hebben ze vijf kleinkinderen)
In 1959 werd Jaap v.d. Broek in
Vorden tot gemeente architect be-
noemd. Inmiddels wonen zij al-
weer 45 jaar in het dorp met zijn
kastelen.

"Helemaal Vordenaar word je na-
tuurlijk nooit. Dat heeft toch ook
wel zijn voordelen. Je word ten-
minste niet met allerlei vooroorde-
len opgezadeld. Wij hebben ons
hier wél altijd thuis gevoeld, dus
zijn we toch wel een beetje Vorde-
naar geworden", zo zegt de heer
des huizes. Echtgenote Mieke ( bij-
na 80) kan het beamen. Zegt ze: "
Ik ben na mijn komst in Vorden
vrijwel direct lid geworden van de
plattelandsvrouwen. En omdat ik
mijn mond niet kon houden, werd
ik daar al vrij spoedig secretaresse.
En dan kom je er heel snel in,
hoor".

Zonder er zelf prat op te gaan,
vindt Jaap v.d. Broek wel dat hij de
gemeente Vorden goed kent. Er
zijn weinig plekjes die hij niet
kent. Toch zijn de mooiste plekjes
in zijn ogen "dicht bij huis" te vin-
den. Het grasveld en de prachtige
kastanjebomen en de kerktoren
bij de Ned. Hervormde kerk is zijn

favoriete plek nummer één, op de
voet gevolgd, het uitzicht vanaf de
rotonde aan de oostzijde van het
dorp, op het kasteel Vorden.

Wat Jaap v.d. Broek bijzonder
deugd doet zijn de alledaagse tele-
foontjes van mensen die vragen
"zeg Jaap misschien weet jij daar
wel iets van". Bijvoorbeeld een
vraag over ene dichter de Jong die
als boerenarbeider zulke prachtige
gedichten kon maken. " Als men-
sen ergens mee bezig zijn en ik
kan ze helpen, dan doe ik dat
graag", zo zegt hij. En niet te verge-
ten de vragen van zijn kleinkinde-
ren "zeg opa, hoe was dat vroeger
ook weer"!

In zijn woning aan de Zuivelhof
heeft Jaap v.d. Broek mappen vol
met alles wat maar "iets" met Vor-
den te maken heeft. Prachtige an-
sichtkaarten over het Vorden van
weleer. Sommigen van begin vori-
ge eeuw. Bij het weggaan legt Jaap
v.d. Broek een artikel op tafel waar-
bij 8 jubilarissen van de muziek-
vereniging 'Concordia' zijn afge-
beeld. "Dit heb ik uit "Contact" ge
knipt. Kun je mij de namen van de
jubilarissen geven, dan kan die er
in mijn plakboek bijschrijven", zo
vraagt hij vriendelijk.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 20 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. J. Kool (gezamenlijke
dienst in de Gereformeerde Kerk).
Zondag 23 mei 10.00 uur dhr. W. Schot (na de dienst is er koffiedrinken
in De Voorde).

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 20 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur Kerkenraad (koffiedrinken.)
Zondag 23 mei 10.00 uur dhr. M. Baauw (Wichmond).

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 20 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. J. Kool (gezamenlijke
dienst in de Gereformeerde Kerk).
Zondag 23 mei 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 20 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Herenkoor.
Zondag 23 mei 10.00 uur Woord- en Coummnieviering m.m.v. Rouw-
en trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 19 mei 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Donderdag 20 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Woord- en Coummniedienst
m.m.v. herenkoor.
Zaterdag 22 mei 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Zondag 23 mei 10.00 uur Woord- en Coummnieviering m.m.v. heren-
koor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
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U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisart senpost te bezoeken dan komt er een "rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
20-21 md(HemeIvaart)P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (06) 537 36 310.
22-23 mei B.WAM. Polman, Lochem, telefoon (0573) 2514 83.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive ca-
re dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg lettel. 0900-6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
ThuiszorgwinkelOoyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werirtel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinder-
opvang.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 OS.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.

wegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keu/es, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.

tingen €2.50 extra. Tarieven gelden bij
contante betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt hiervoor
€2,50 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme ot dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opge-
geven Contactjes worden bij eventuele
fouten niet gratis herplaatst, de geplaat-
ste advertentie dient wel verrekend te
worden. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Ik maak graag een plan met u
om op een gezonde manier af te
slanken, fit te worden of aan te
komen en dit ook onder contro-
le te houden! Inclusief bege-
leiding en advies. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

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

• Tuinopening van de Wiersse
en tentoonstelling van Peter
Blake's AJice Through The Loo
king-glass 30 mei en 31 mei
(Pinksteren) en 1 juni 10-17 uur,
entree €5,50. Rondleidingen
elke donderdagmorgen 10.30
uur t/m 19 september. Inl.
(0573) 45 14 09 of VVV Vor-
den.

• Erve Kots - Lievelde
zat. 29 mei - 21.00 uur
Valerie Smith (USA)
€12,50- info/res.:
(0544) 37 37 01
(0575) 51 89 90

• Keyboardles in Keijenborg.
Nu aanmelden voor na de zo-
mervakantie. Voor informatie
bel: (0575) 46 49 97 of kijk op
www.duoreality.nl

• Te koop: Duitse staande
pups, kort haar, mooi getekend.
Tel.(0575)521476.

• Te koop: BMW 318 TDS -
bouwj. 1995. Kleur d.blauw, 233
duiz. km, centr. vergrendeling,
afneemb. trekhaak, radio-cd
wisselaar, startonderbr., elektr.
ramen vóór airbags. Tel. (0575)
55 68 92.

• Wij zijn verhuisd per 9 mei
2004 van Ruurloseweg 96-98 te
Kranenburg naar Koppelenbur-
gerweg 2, 6971 AM Brummen.
Tel. (0575) 56 70 04.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

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

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter € 25.-
per dag min. 3 dagen.

Springkussen 4 x 4 m € 125.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Ford Fiësta 1.1 l
Suzuki Atto GLS
Citroen AX 1.1
Ford Escort 1.3 l

bj.'95
bj.'94
bj.'92

RlfTMAN
AUTOBAHDfN
Slotsteeg 18, Hengelo

Tel. (0575) 46 27 79

• Gezond en met een betere
conditie de zomer in. Dat kan
door Herbalife. Jarenlang erva-
ring om u te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
tel. (0575) 52 23 26.

• Te huur: royale bovenwo-
ning in het centrum van Hen-
gelo (Gld.). Tel. na 20.00 uur
(0575) 46 46 75 of 46 11 96.

• Te koop: fietsendrager voor
2 fietsen. €40,-. Tel. (0575) 55
2282.

• Wij zijn per 17 mei 2004
verhuisd van Almenseweg 41
naar Almenseweg 41 b. Ben-
nie en Reintje, tel. (0575) 55
2569.

• Cabaret "Op Pasen en
Pinksteren" 24 mei in het
Achterhuus, Zutphenseweg 13,
20.00 uur. Toegang vrij.

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt. F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 14, Vor-
den, tel. (0575) 55 64 08.

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

• Weer of geen weer: wordt vro-
lijk van de nieuwe zomercollec-
tie van Wereldwinkel Vorden!

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

• 22 en 23 mei van 11 -16 uur,
Erve Kots, Lievelde: "Van Vlas
tot Linnenkast". Demonstra-
ties oude ambachten m.b.t.
vlasbewerking. Voor nadere in-
formatie zie artikel in dit blad.

• Te koop: Linnenkast ahorn
• l.blauw. Hang-leg 200 - 82 -
56. Nog in de verpakking.
€ 200,-. Tel. (0575) 55 32 33.

C
82

€

iardena
izonhark
+ steel, 1 50 cm

Actie

9.95

^J l • 1 rt^ B

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Omdat het werkt!
®HERgAUFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

Meer weten: kijk op internet

www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,

mobiel 06-15452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Het plaatselijk

nieuws in

Weekblad

Contact

verhoogt

de waarde

van uw

advertentie!

Bij De Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 22 mei.

Voorgekookte aard-

appelschijfjes /\yg
500 gram

Op de fiets?

Hemels lekker...
verwensalade
200 gram

169

Pruimen 500 gram

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617

Fax (0575) 55 37 41

Tot ziens op de Koopzondag 23 mei!

Fruitige voorjaarsweken

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai van de week:

Tropische vruchtenvlaai
6-8 stukken € 5.95

Dinsdag = brooddag:

3 bruin bus broden € 4.00

Weekendaanbiedingen:

Andesbrood
met zuidamerikaanse oergranen, ,j

spelt, quinoa en amarant € l .

Appel-roomcake
€3.95

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
l

aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Dagmenu's
19 mei t/m 25 mei 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 19 mei
mosterdsoep / Oostenrijkse goulash met gekookte aardappels en
salade.

Donderdag 20 mei
vispot de rotonde met rijst en groente / bavarois met slagroom.

Vrijdag 21 mei
runderbouillon met flensjes / varkenshaassate, pindasaus, frites en
salade.

Maandag 24 mei gesloten

Dinsdag 25 mei
wiener schnitel met gebakken aardappels en sla / ijs met slag-

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

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

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

Wendie en Thomas



Dolblij en trots zijn wij met de geboorte van onze
tweeling

Anne & Noor

24 maart 2004 te Leiden.
Anne weegt 1192 gram en Noor 942 gram.

Roy Schipper en Diane Wesselink

Voornekamp 15
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 55 33 44

Anne en Noor verblijven momenteel in het Sophia
Ziekenhuis te Zwolle.

Wilt u vingertjes en teentjes komen tellen?
Dan graag eerst even bellen.

Een wonder is ons geschonken
nog zo teder en zo klein

dat het in de wereld
een zonnestraal moge zijn.

Patrick
Justin

Op woensdag 5 mei 2004 om 6.47 uur is onze zoon
geboren. Hij weegt 3790 gram en is 52 cm lang.

Serge en Josette Dostal

Onsteinseweg 8
7251 ML Vorden
Tel. (0575) 55 69 47

Leven uit ons leven,
klein en heel bijzonder.
Wij geven je een naam

Maar eigenlijk heet je wonder

Hij is geboren op 16 mei 2004 om 04.15 uur, weegt
3885 gram en is 53,5 cm lang.

René Brummelman en Patricia ten Barge

Het Leemgoor 2
7251 VP Vorden
Tel. (0575) 55 36 04
gijsbrummelman@hotmail.com

GRAFSTEENSPECIALIST

G. O. G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Per 1 juni 2004 gaat onze medewerker

Hans van der Linden

na een dienstverband van bijna 40 jaar ons
bedrijf verlaten in verband met vut-regeling.

Zijn bijdrage in de ontwikkeling van ons bedrijf
is een reden voor ons om hem een receptie
aan te bieden, welke zal worden gehouden op
vrijdag 28 mei van 15.30 tot 18.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Direktie Drukkerij Weevers bv

Praten werd steeds moeilijker en lukte helaas niet
meer, je ogen spraken boekdelen, je handgebaren wa-
ren voldoende samen kwamen we er meestal wel uit.
Het is goed zo!

Na een intens leven van ups en downs, waarvan de
laatste jaren steeds zwaarder werden is van ons heen-
gegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Henrietta Aleida Wilhelmina
Dostal-Siemes

op de leeftijd van 58 jaar.

Henny

Eddy en Janine
Lisa, Bjom

Astrid

16 mei 2004
Industrieweg 4
7251 JT Vorden

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 21
mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Anto-
nius van Padua, aan de Ruurloseweg te Kranenburg,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algeme-
ne Begraafplaats aan de Kerkhof laan te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Pannen-
koeken restaurant Kranenburg, Ruurloseweg 64 te
Kranenburg.

Geen bezoek aan huis.

Twee handen op een buik
Een valt weg
Wat nu?
Ma, ik mis je nu al.

Astrid

"Serveerti p:
in de lekkere buitenlucht"

De buitenlucht maakt niet alleen hongerig, het lijkt ook
of alles beter smaakt. Dat geldt zeker voor onze speci-
aal gekruide biefstuk. Weer 'ns wat anders voor op de

barbecue. En mocht 't gaan regenen, ook binnen
smaakt 'ie voortreffelijk hoor.

Vleeswarenkoopje

boterhamworst
Keurslagerkoopje

4 enkele kipfilets
Special

lentekriebels
kipreepjes
Speciaal aanbevolen

Gekruide

100 gram € o.75

100 gram €

100 gram €

101
•169
l •

Weekaanbieding

I e•
Broodje saté P. stuk€

69

1.69

Weekaanbieding

Beenhamsalade 100 gram €

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van belang-
stelling en medeleven te hebben ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Jan Havenaar

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Corrie Havenaar-Bosveld
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, mei 2004

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

Hef plaatselijk

nieuws in

Weekblad

Contact

verhoogt de

waarde

van uw

advertentie!

Uitnodiging

Nog even en dan is het zo ver:

Het Hoge 125 jaar

Dit jubileum willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Het bestuur van Het Hoge nodigt u uit voor de receptie op vrijdag 4 juni

2004 van 16.00-18.00 uur in Basisschool Het Hoge, Het Hoge 36 7251 XX

Vorden.

De officiële opening is om 16.30 uur.

Wanneer u tijdens de receptie wilt spreken, neem dan contact op met Jan

Paul Buijk. Tel: 0575 554488 of gsm: 06 22513841.

Verdere informatie op onze website: www.hethoge.nl

Het blijkt onmogelijk iedereen te traceren die een band heeft met Het Hoge.

Deze advertentie is daarom ook vooral bedoeld als persoonlijke uitnodiging.

Wij stellen het op prijs wanneer u de informatie over deze uitnodiging door

zou willen geven aan personen van wie u denkt dat zij zich betrokken voelen

bij Het Hoge.



G e m e e n t e Y o r d e n

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

Ronde tafelgesprek
'Vitaal platteland'
Hoe komt een plattelandsproject
van de grond? Hoe blijft het
platteland leefbaar, wat zijn
goede nieuwe economische
activiteiten? De klankbord-
groepen 'Vrouwen voor een
Leefbare Graafschap' en 'West
Achterhoek/Liemers' organiseren
met medewerking van Platte-
landshuis en de GLTO Vrouw en
Bedrijf voor u, op 24 mei om
20.00 uur in De Luifel in Ruurlo
een bijeenkomst om hierover
ideeën uit te wisselen. Als vervolg
op de avond 'Leefbaarheid; een
kans voor ondernemende
vrouwen (en mannen)' op
17 maart jl. in De Radstake in
Varsseveld. Kom ook!

Gemeente bestrijdt
onkruid
Binnenkort wordt het onkruid
op de trottoirs weer bestreden.
Met uitzondering van de wijk
Joostink gebeurt dit met een
chemisch middel (Roundup
Evolution, werkzame stof
glyfosaat). De gemeente spuit
selectief. Er wordt een machine
ingezet die onkruid detecteert
en alleen op die plekken spuit.
Als u niet wilt dat gemeente-
werken het onkruid op het trot-
toir bij u voor de deur met che-
mische middelen bestrijdt, dan
kunt u het zelf verwijderen. De
machine spuit op schone gedeel-
ten niet. In het najaar volgt nog
een tweede ronde.

Hemelvaart:
gemeentehuis gesloten
Op donderdag 20 en vrijdag
21 mei a.s. is het gemeentehuis
gesloten in verband met
Hemelvaartsdag.

B en W Vorden geven startsein voor
realisatie Poort tot 't Groote Veld
De provincie Gelderland heeft groen licht gegeven voor het verder uit-
werken van de plannen van de gemeente voor de realisatie van de
Poort tot 't Groote Veld. Intensief overleg van wethouder Mulderije
met de verantwoordelijke gedeputeerden heeft de provincie enthousi-
ast gemaakt. Ook geeft het nieuwe provinciale beleid ruimte voor ont-
wikkeling van plannen als de Poort. Nu de provincie positief is over de
Vordense plannen, kan de gemeente aan de slag. Een projectgroep, die
bestaat uit beleidsambtenaren, is opgericht om het Poort-project te
begeleiden. Zij gaat als eerste op korte termijn een externe deskundi-
ge inschakelen voor het werven van bedrijven die willen investeren in
het project. Wat houdt het plan Poort tot het Groote Veld ook al weer
in, vraagt u zich wellicht af?

ningen op te zetten, draagt het bij
aan de bescherming van de
natuur in 't Groote Veld. "Het is
de bedoeling dat de voorzienin-
gen een dagrecreatief karakter
krijgen en in de toekomst zowel
financieel als organisatorisch op
eigen benen kunnen staan.
Exploitatie door één of meerdere
marktpartijen is daarvoor nodig
en we gaan nu dus op zoek naar
geïnteresseerden." Voor de
invulling van de voorzieningen is
een aantal uitgangspunten
opgesteld, zoals:

• De Poort moet een passende
entree bieden voor
natuurgebied 't Groote Veld.
Informatieve voorzieningen
over natuur, landschap en
cultuurhistorie kunnen hier
mede een invulling aan geven.

• Zwembad In de Dennen maakt
onderdeel uit van het geheel
aan voorzieningen, maar moet
als afzonderlijke voorziening
toegankelijk blijven voor de
inwoners van Vorden.

• Ontwikkeling van verblijfs-
voorzieningen als camping en
hotelaccommodatie zijn geen
doel op zich, maar worden niet
uitgesloten.

Om wegvallei
werkgelegenheid te compenseren
is de gemeente op zoek gegaan
naar nieuwe economische
impulsen. Het bevorderen van
recreatie en toerisme is één van
de speerpunten, waar Mulderije
zich hard voor maakt. "Het
ontwikkelingsplan Poort tot 't
Groote Veld, dat de raad vorig
jaar heeft vastgesteld, past in dit
beleid", zo zegt de wethouder. De
Poort betreft het gebied van de
Ruurloseweg, Wildenborchseweg,
Enzerinckweg tot de Hameland-
weg en vormt zoals de naam al
zegt de toegang tot natuurgebied
't Groote Veld. Door hier voorzie

• Het plaatsen van een
Toeristisch Overstap Punt (TOP)
in het gebied (is inmiddels
gebeurd)

• Verhuur van faciliteiten als
fietsen en mountainbikes

• Een elk-weer-voorziening en
sport-, spel- en speelvoorzie
ningen

De Poort tot 't Groote Veld moet
een geheel van voorzieningen
gaan bieden die gericht zijn op
twee belevingen: 'Activiteiten en
avontuur' en 'Rust en inspiratie'.
Het concept houdt in dat er naast
het zwembad ruimte is voor een
horecavoorziening met informa-
tiecorner, detailhandel, buiten-
sportcentrum, hotel en een soort
minigolfbaan. Mulderije: "De
Poort tot 't Groote Veld wordt
daarmee interessant voor onze
eigen inwoners, de verblijfs-
recreant, buitensporter en
zakelijke markt."

2005

Het is de bedoeling dat halver-
wege 2005 de weg vrij is voor
het realiseren van de Poort.
"Dit betekent dat er dan een
ontwerp-bestemmingsplan moet
liggen, een onderzoek naar de
kosten is uitgevoerd en de
mogelijkheden van aankoop van
de gronden voor het project zijn
onderzocht. Tot slot moeten er
één of twee geïnteresseerde
marktpartijen zijn met een
concreet ondernemingsplan en
moet een principeovereenkomst
tussen gemeente, marktpartijen
en provincie over de randvoor-
waarden van het te ontwikkelen
toeristisch-recreatief gebied zijn
getekend", zo besluit wethouder
Mulderije energiek.

Enquête met doel mogelijkheden zelfstandig
wonen ouderen te verbeteren
Steeds meer mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen in hun
eigen woning en in hun vertrouw-
de omgeving. Dit geldt zeker ook
wanneer er sprake is van een
handicap of beperking. Het aantal
ouderen neemt de komende jaren
sterk toe. Dit betekent dat er nu al
aandacht moet worden besteed aan
passende woningen en een geschik-
te woonomgeving. Goede weizijn-
en zorgvoorzieningen zijn nood-

zakelijk. Ook in Vorden spelen
deze ontwikkelingen. Daarom
heeft de gemeente samen met
zorgaanbieders Sensire en Sutfene
en woningcorporatie De Stiepel
besloten om hiervoor beleid te ont-
wikkelen. Om dat goed te kunnen
doen, is het nodig de (toekomstige)
wensen en behoeften op het gebied
van wonen, welzijn- en zorgvoor-
zieningen van oudere Vordenaren
te kennen. Binnenkort wordt daar-

voor een algemeen behoefte
onderzoek in de vorm van een
schriftelijke enquête onder 600
inwoners van boven de 50 jaar
gehouden. Onderzoeksbureau
USUS uit Wezep verzorgt de
enquête. De gegevens uit de
enquête worden verwerkt in een
algemeen plan. Vanzelfsprekend
worden de gegevens vertrouwelijk
behandeld en niet aan derden
verstrekt.

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

Weet u hoe het zit met de opslag van mest als u hobbymatig
dieren houdt?
Als u hobbymatig een aantal paar-
den, pony's, schapen of geiten
houdt waarbij opslag van vaste
mest plaatsvindt, dan heeft u te
maken met milieuwetgeving. De
schadelijkheid voor het milieu van
permanente mestopslagen bij
hobbyisten is niet anders dan bij
agrarische bedrijven. Ook al hebben

deze laatste wel een milieuver-
gunning/-melding nodig en mensen
die hobbymatig dieren houden
niet. Uit oogpunt van milieu en
gelijkheid hanteert de gemeente
onder meer de volgende regels voor
mestopslag bij particulieren: U
moet een vloeistofdichte mestplaat
hebben met zonodig een afvoer van

het mestvocht naar een vloeistof-
dichte opslagruimte. Daarnaast zijn
er afstandnormen voor de mest-
opslag. Deze moet een bepaalde
afstand hebben tot de weg, bebouw-
de kom etc. Voor meer informatie
over de opslag van vaste mest bij
particulieren kunt u terecht bij de
afdeling milieu, tel. 55 74 74.



Handhavingsestafette, ook in gemeente Vorden
Op 12 en 13 mei vond de landelij-
ke Handhavingsestafette plaats.
Ook de gemeente Vorden nam
hieraan deel en is in die twee
dagen 25 willekeurige bedrijven
in de gemeente langsgegaan.
Onder meer reguliere milieucon-
troles en hercontroles, controles
op verleende bouw-, kap- en
stookvergunningen en geluids-
metingen zijn gedaan. De toe-
zichts- en controleactiviteiten
werden uitgevoerd door zes
medewerkers van gemeente en
enkele mensen van de politie,

Illegaal puin in natuurgebied.

brandweer en het waterschap.
Bij enkele bedrijven zijn overtre-

dingen van de regels geconsta-
teerd. Met die bedrijven zijn
of worden afspraken gemaakt
om de overtredingen zo snel
mogelijk op te heffen. Helaas
is in het buitengebied ook
een aantal gevallen van illegale
afvaldump geconstateerd.
Niet alleen is het dumpen van
afval verboden, als de eigenaar
van het afval niet wordt
achterhaald, moet de eigenaar
van de grond waar het afval
gevonden is, voor het opruimen
betalen!

Omvorming houtsingels Holtmaet
en Weppel in inspraak

Opkomst informatiebijeenkomst Bronckhorst laag
Op 12 mei organiseerde de ge-
meente in het Dorpscentrum een
informatiebijeenkomst voor
inwoners om mee te denken over
hoe de nieuwe gemeente
Bronckhorst gestalte zou moeten
krijgen. Ongeveer dertig mensen
woonden de avond bij. Uit hun
reacties bleek vooral dat zij
wilden dat het huidige
gemeentebestuur een krachtig
'testament' aan Bronckhorst
geeft, waaruit duidelijk blijkt wat
de wil van de Vordenaren is. De
ontwikkeling van het toerisme en
de woningbouw (met name voor

starters) in Vorden moet aandacht
krijgen in Bronckhorst. Datzelfde
geldt voor uitbreiding van de
lokale industrie/ bedrijfsleven. Er
moet hier ook voldoende werk
zijn als de agrarische sector meer
en meer verdwijnt. Over het
algemeen vonden zij de
profielschets die voor Bronckhorst
is gemaakt nu wat algemeen.
Verder werd gemeld dat het
openbaar vervoer aanwezig moet
blijven of nog uitgebreid zou
moeten worden en is
gevraagd wat er gebeurt met de
gemeentelijke belastingen.

Anderen vroegen wanneer de
nieuwe gemeentelijke organisatie
er staat en of er bijvoorbeeld
wekelijks een gemeentelijke bus
naar de vijf kernen kan rijden,
zodat mensen niet altijd naar
Hengelo hoeven voor diensten
van de gemeente. Tot slot moet
het in stand houden van belang-
rijke voorzieningen zoals een
zwembad en bibliotheek in
Vorden de aandacht krijgen van
de nieuwe gemeente. De gemeen-
te bundelt de wensen en biedt
deze aan het nieuwe gemeente-
bestuur van Bronckhorst aan.

UlT D E R A A D
"Op 10 mei vergaderde de gemeenteraad opiniërend. Gesproken is onder meer over de reactie op
het ontwerp-reconstructieplan, die de gemeente heeft opgesteld. De raad stemt in met de reactie
naar de provincie, maar wil deze op enkele punten nog iets scherper geformuleerd zien. Onder
andere voor wat betreft de waterbergingsgebieden en de intensieve veehouderij binnen
verwevingsgebieden. Over het ontwerp-paraplubestemmingsplan Prostitutie 2003 Vorden hebben
drie bewoners van de Zutphenseweg hun mening laten horen. Zij gaven aan op de Zutphenseweg
geen mogelijkheid te willen voor de vestiging van een prostitutiebedrijf. Als redenen noemden zij
onder meer de nog drukkere verkeerssituatie die op die al drukke weg zou ontstaan en het feit dat
veel kinderen deze route dagelijks nemen naar en van de scholen in Zutphen. Ook stond een
presentatie van de heer Van Burk van het bestuur van de bibliotheek Vorden op het programma. Hij
vertelde over de verwachtingen van het bestuur als de Vordense bibliotheek onderdeel gaat
uitmaken van de basisbibliotheek. Het bestuur ziet zo'n overgang positief tegemoet. Om Vorden te
verfraaien vragen burgemeesters en wethouders de raad krediet voor de aanschaf van twee
kunstwerken om te plaatsen in de omgeving van het station en op het Van Arkelplein.
De raad is hierover verdeeld en vraagt burgemeester en wethouders met een
definitief voorstel te komen tijdens een besluitvormende vergadering, zodat dan
uitsluitsel mogelijk is. Tot slot is gediscussieerd over de multifunctionele
accommodatie die in het centrum van Vorden moet komen. Aan de orde kwam de
exploitatieopzet; onder welke voorwaarden kan de gemeente in aanmerking
komen voor subsidies van de provincie en vanuit Europa, wat zijn de
consequenties als deze subsidies niet worden verstrekt, welke kosten moet de
gemeente zelf maken (o.a. beschikbaar stellen van de grond en eventueel
hogere subsidies aan kandidaatdeelnemers) etc. De raad stemde in grote
lijnen met de opzet in."

Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling

OP DE WEBSITE
Heeft u al eens een kijkje genomen op www.vorden.nl? Bijvoorbeeld om meer te
weten te komen over het aanvragen van een nieuw reisdocument, het doorgeven
van een verhuizing, aanvraagformulieren te downloaden of de laatst genomen
besluiten van B en W te bekijken.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Sarinkdijk l, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 3 mei 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• nabij Baakseweg l, voor het bouwen van een voetgangersbrug, datum ontvangst:

10 mei 2004
• Ruurloseweg 73, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 11 mei 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Enkweg 3, voor het veranderen van een bedrijfsgebouw
• De Haar 30, voor het bouwen van een carport

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Zelledijk 3, voor het vergroten van een bedrijfsgebouw

In oktober 2003 hebben de
bewoners van het laatste gedeelte
van de Holtmaet de gemeente
verzocht de houtsingel voor hun
woningen opnieuw in te richten.
De bewoners zijn ontevreden over
het beeld van de houtsingel. Zij
vinden dat de woningen teveel
achter hoge, dichte beplantingen
zijn weggestopt en ervaren dit als
onprettig (sociaal onveilig). Hun
verzoek was voorzien van een
ontwerp van het beeld dat de
bewoners voor ogen staat. Het
beplantingsplan voor de wijk
Joostink, met daarin onder meer
de houtsingel langs de Holtmaet,
is opgesteld overeenkomstig het
door de gemeenteraad
vastgestelde Beeldkwaliteitsplan.
Het ontwerp van de bewoners
wijkt daarvan af. Daarom heeft de
gemeente het ontwerp van de
bewoners voor advies voorgelegd
aan de opsteller van het
Beeldkwaliteitsplan, Pouderoyen
Compagnons. Dit stedenbouw-
kundig bureau doet een voorstel
dat voldoet aan het Beeldkwali-
teitsplan en ingaat op de wensen
van de bewoners. De stedenbouw-
kundige kiest voor een profiel
met een echte Achterhoekse
houtwal. Het beplante deel ligt
aan de wegzijde en is vrij smal:
twee rijen bomen met aan
weerszijden één rij struiken. De

totale beplante breedte is vanaf
de kant van de weg zes meter. Het
overige deel van het profiel wordt
beplant met klimop. De steden-
bouwkundige vindt dat de overige
vakken langs de Holtmaet en de
Weppel hetzelfde profiel moeten
krijgen.

Het voorstel van de stedenbouw-
kundige is door de gemeente
uitgewerkt in een ontwerp-
beplantingsplan voor het
omvormen van de houtsingels
langs de Weppel en de Holtmaet.
Burgemeester en wethouders
verlenen inspraak op dit ontwerp-
beplantingsplan. U kunt het plan
vanaf 19 mei inzien op de
afdeling gemeentewerken in de
boerderij. Tot en met 16 juni kunt
u uw zienswijze kenbaar maken
aan burgemeester en wethouders,
schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan de medewerkers
van de afdeling gemeentewerken.
De gemeente wil de werkzaam-
heden in het najaar uitvoeren.
N.B. Het ontwerp-beplantingsplan
heeft geen betrekking op de
singels aan de achterzijde van de
woningen langs het Biesterveld.
Deze dienen onder meer ter
afscherming van de wijk. De
gemeente heeft geen plannen de
invulling van deze singels te
wijzigen.

Deelnemers enthousiast over
VAR-excursie
Op 12 mei is een volle bus Vorde-
naren op weg gegaan naar afval-
verwerkingsbedrijf VAR in Wilp
om eens met eigen ogen te
bekijken hoe het afval dat zij
gescheiden inzamelen, wordt
gerecycled. De gemeente
organiseerde de trip. Het gezel-
schap dat varieerde van jong tot
oud(er) was zeer enthousiast. De
middag begon met een presen-
tatie over het bedrijf. Daarna
kregen de deelnemers per bus een
rondleiding over het 75 hectare
grote terrein van de VAR, waar
acht bedrijfsonderdelen verschil-
lende soorten afval verwerken.
Vooral het composteerbedrijf,
waar vrachtwagens met gft-afval
af en aan heenreden, maakte
indruk. De grote hoeveelheid gft-
afval die er binnenkwam, de
geuren en de resultaten die het
bedrijf behaalt: 97% van het gft-
afval wordt gerecycled tot hoog-
waardige compost. Ook de
omvang en het uiterlijk van het
terrein wekten ontzag. Op een
hooggelegen uitkijkpunt (een
bijna 30 meter hoge berg,
begroeid met gras, waarin afval
veilig ligt opgeslagen) was het
hele terrein goed te overzien. Er is
veel groen, veel ruimte tussen de
bedrijven en het zag er allemaal
netjes uit. De aandacht voor het

milieu en de groene omgeving
waarin het bedrijf ligt, wordt
weergegeven door de schapen en
paarden die rustig grazen op
delen van het terrein. Daarnaast
was er waardering voor de
verschillende recycletechnieken
(voor gft-afval, puin, asfalt etc.)
die de VAR hanteert en
ontwikkelt. Aan het eind van de
middag was er een prijsvraag
waarmee milieuvriendelijke
prijzen te winnen waren voor die
drie deelnemers die de zeven
vragen het beste beantwoord
hadden. De vragen gingen
grotendeels over de middag. De
heer Bloemendaal won de
waterbesparende douchekop, de
set spaarlampen ging naar de
heer Van Zuilekom en mevrouw
Meade Taylor won het compost-
vat. Vooral het belang van afval
scheiden en de goede recycle
mogelijkheden die er zijn, werd
de deelnemers deze middag nog
eens goed duidelijk.

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Rommelerdijk 6,

in periode van 26 mei t/m 9 juni

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

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g R a a d h u i s s t r a a t 2 4 a
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
7, lid 8 sub a van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994' vrijstelling
te verlenen voor het bouwen van een woning met garage/bergruimte op het perceel
Raadhuisstraat 24a. Deze vrijstelling maakt de bouw van een woning mogelijk,
tussen de percelen Raaduisstraat 24 en 26 in (bouwplan is eerder gepubliceerd,
woning wordt thans wat meer, te weten 1,50 m, naar achteren geplaatst).



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

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 20 mei t/m 16 juni
2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

Monumenten
A a n v r a g e n v e r g u n n i n g v e r b o u w e n R i j k s m o n u m e n t
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van

20 mei t/m 2 juni 2004, op het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis), voor
een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 van Het Onstein B.V., voor het inpandig verbouwen van een
boerderij en plaatsen van een dakvenster op het perceel Onsteinseweg 22 in
Vorden.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren
brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Renteverhoging
in VS komt
dichterbij
Terwijl de Amerikaanse economie
al geruime tijd aan een indruk-
wekkend herstel bezig is, leverde
dit tot voor kort nauwelijks nieu-
we banen op. In maart lijkt echter
eindelijk het langverwachte her-
stel van de Amerikaanse arbeids-
markt te hebben ingezet. Na de
meevallende werkgelegenheidscij-
fers kwam er de afgelopen tijd
meer bewijs van de kracht van de
Amerikaanse economie. Een na-
deel van de goede economische cij-
fers is dat daarmee een eerste ren-
teverhoging steeds dichterbij
komt.

GROOTSTE BANENGROEI
IN VIER JAAR
In maart zijn in de Verenigde Sta-
ten 308.000 nieuwe banen gecre-
ëerd. Dit was de sterkste groei
sinds de eerste helft van 2000, toen
de Amerikaanse economie in top-
vorm was en de Nasdaq-index het
allerhoogste niveau ooit haalde.
Dit was niet het enige goede eco-
nomische nieuws uit de Verenigde
Staten in de afgelopen weken. Zo

stegen de detailhandelsverkopen
in maart met 1,8% op maandbasis,
ruimschoots meer dan de 0,7% die
analisten hadden verwacht. Op
jaarbasis is er nu sprake van een
stijging van 8,2%. Niet alleen pro-
ducenten dragen op dit moment
dus bij aan de sterke Amerikaanse
groei, ook consumentenbestedin-
gen blijven een belangrijke factor
in het groeüierstel. Al met al laat
de Amerikaanse economie nu een
bovengemiddelde groei zien, en
naar verwachting zal dit de ko-
mende maanden ook zo blijven.

INFLATIEDRUK STIJGT
De keerzijde van de sterke Ameri-
kaanse economie is dat de inflatie-
druk begint toe te nemen. In de
Amerikaanse consumentenprij-
zen zien we hier nog niet zo veel
van terug (de inflatie in de VS be-
draagt nu 1,7% op jaarbasis), maar
dit zal de komende maanden gaan
veranderen. Onderhuids neemt de
inflatiedruk namelijk wel degelijk
toe. Zo zijn de grondstofprijzen al
geruime tijd hoog en mede
daardoor neemt de inflatie aan
producentenzijde toe. De prijzen
die fabrikanten betalen aan hun
leveranciers zijn sterk gestegen en
ook de prijzen die zij voor hun pro-
ducten ontvangen nemen toe. Uit-
eindelijk zal zich dit ook vertalen
in hogere prijzen voor consumen-
ten.

RENTEVERWACHTINGEN
WORDEN BIJGESTELD
De sterke arbeidsmarkt- en detail-
handelscijfers en de oplopende in-
flatiedruk in de Verenigde Staten
hebben hun uitwerking op de ren-
temarkt niet gemist. Inmiddels
gaat de markt ervan uit dat een
eerste renteverhoging door de Fed,
de Amerikaanse centrale bank,
niet lang meer op zich zal laten
wachten.
Tot eind maart rekende de markt
nog op een eerste rentestap van de
Fed tegen het einde van dit jaar.

Op dit moment voorziet men ech-
ter al een eerste renteverhoging
per augustus. Wat ons betreft is dit
een aannemelijk scenario, maar
wij sluiten niet uit dat de Fed zelfs
al eind juni de rente verhoogt. Een
voorwaarde daarvoor is wel dat de
Amerikaanse werkgelegenheids-
cijfers de komende maanden blij-
ven meevallen.

AMERIKAANSE AANDELEN
NIET AANTREKKELIJK
Ook al blijft de Amerikaanse korte
rente (nu 1%) na een eerste rente
verhoging nog altijd historisch
laag, toch heeft de ervaring ge-
leerd dat hogere rentes nadelig
zijn voor aandelen. Dit geldt dan
wat ons betreft vooral voor Ameri-
kaanse aandelen. In Europa ver-
wachten we namelijk voorlopig
geen renteverhoging, maar mis-
schien nog een verlaging. Afgezien
van het relatief ongunstige rente-
klimaat in de Verenigde Staten, is
ook de winstontwikkeling bij
Amerikaanse bedrijven minder
goed dan in andere regio's. Daar-
naast blijft het koersbeeld op de
Amerikaanse beurs achter bij an-
dere regio's. Op regioniveau blijft
de Pacific interessant. Vanwege
het gunstige koersbeeld op de Eu-
ropese beurzen geven we ook een
positief advies voor Europese aan-
delen, ook al vallen de economi-
sche cijfers hier de laatste tijd wat
tegen.

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

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

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

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen

Iedere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

MEI
19 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
19 HVG dorp Vorden, eigen avond
23 Koopzondag
24 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
24 N.B.V.P. avond fietstocht vertrek

Marktplein
26 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Stege
26 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden
26 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme
27 PCOB Middaguitstapje Mu-

seumboerderij Erve Brooks
27 Klootschietgroep bij de Vor-

dense Pan
27 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd
27 Bejaardenkring Dorpscentrum

Strada Sports en W Vorden
jeugdvoetbalspel groot succes!
Donderdag 6 mei werd er door
Strada Sports en W Vorden
voor de jeugd van voetbalver-
eniging Vorden het jeugdvoet-
balspel van Ruud Luyken geor-
ganiseerd.

In verband het jubileumjaar (75
jaar) van de voetbalvereniging wor-
den er gedurende het hele jaar ver-
schillende activiteiten voor en
door de vereniging georganiseerd.
Dit maal een activiteit voor de
jeugdleden. De jeugdafdeling werd
in 2 groepen verdeeld, de eerste
groep startte om 11.00 uur en de
tweede om 13.00 uur. In verschil-
lende groepjes werden allerlei
voetbaltechnische activiteiten af-
gewerkt. Zo waren er een schiet
snelheidsmeter, dribbelparkoer-

sen, mikspelen (bewegende en niet
bewegende doelen) en boarding-
voetbal. Op de snelheidsmeter kon
men zien met hoeveel kilometer
per uur er op het doel geschoten
werd. Er was zelfs een doel met een
ronddraaiende keeper waar het de
bedoeling was dat er in het doel ge
schoten werd zonder de keeper te
raken. Van iedere deelnemer wer-
den de resultaten genoteerd en zo-
doende kon men aan het einde van
de rit zien hoe er gepresteerd was.
Om 15.00 uur was het afgelopen en
waren er totaal ruim 100 voetbalta-
lenten die alle 8 de onderdelen
hadden afgerond. Door de goede
organisatie van Ruud Luyken, de
inzet van de voetballers en het
mooie weer kon iedereen terug kij-
ken op een geweldige voetbaldag.

Oproep ouderenbonden

'Gemeente kan arme ouderen helpen'
IVN-Noord-Midden Achterhoek
diplomeert nieuwe natuurgidsen

Tienduizenden ouderen hebben
de allergrootste moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen.
Zij zitten volgens verschillende
incassobureaus diep in de schul-
den, zo is onlangs gebleken.

De lokale afdelingen van de oude-
renbonden ANBO, PCOB en Unie
KBO komen in actie. Ze willen dat
hun gemeente arme 65-plussers ac-
tiever opsporen en effectiever hel-
pen via het minimabeleid, kwijt-
schelding van gemeentelijke be-
lastingen, kortingspas en de catego-
riale bijstand voor 65+. Dat kan sim-
pelweg door bestandskoppeling aan
de Belastingdienst via de zogeheten
ambtshalve kwijtschelding OZB (on-
roerend zaakbelasting). Gemeenten
kunnen door deze bestandskoppe-

ling kwetsbare groepen rechtstreeks
benaderen, per brief of huisbezoek
Deze eenvoudige koppelingsproce
dure met de belastingdienst is ook
in te zetten om arme 65-plussers te
wijzen op andere tegemoet-
komingsregelingen, zoals kwijt-
schelding van gemeentelijke be-
lastingen, huursubsidie of vergoe-
ding/ leenbijstand voor een nieuwe
wasmachine. Slechts 15 van de 483
gemeenten hebben tot nu toe stap-
pen ondernomen om tot deze be
standkoppeling en doeltreffende be-
nadering van minima over te gaan.
> >
SCHAAMTE
Zeker tweehonderdduizend 65-plus-
sers leven op of onder de armoede
grens. Ruim 90.000 van hen ont-
vangt enkel AOW en de rest heeft

een klein aanvullend pensioen tot
200 euro per maand. Volgens ver-
schillende incassobureaus is het
aantal incasso's onder 65-plussers de
laatste driejaar verdrievoudigd. Wat
tot nu toe ouderen bespaard bleef,
namelijk met hoge schulden kam-
pen, blijkt nu ook onder die leeftijds-
groep te gebeuren. Tienduizenden
ouderen zitten diep in de schulden,
maar schaamte en onwetendheid
belemmeren hen om een beroep te
doen op allerlei compensatie en
tegemoetkomingsregelingen. Het
taboe om over geld en hun armoede
te praten is groot onder deze 65-plus-
sers.
Wanneer de gemeente hen voor-
taan wijst op mogelijke voordeeltjes,
hoeven ouderen niet meer zelf om
hulp te vragen.

In de lente van 2002 bood de af-
deling belangstellenden de cur-
sus natuurgids aan. Hiervoor
was al meteen grote interesse
en bij de start in september 2002
was de cursus dan ook geheel
voltekend. Met groot enthousi-
asme werd eraan deelgenomen.

De 38 binnenbij eenkomsten wer-
den gehouden in dorpshuis 't
Onderschoer in Barchem en de 26
buitenlessen vonden plaats op di-
verse interessante plekken in de
natuur in onze regio. Na het suc-
cesvol afsluiten van hun eindop-
dracht werd op 15 mei aan 22 cur-
sisten het landelijk erkende diplo-
ma Natuurgids uitgereikt. De uit-
reiking vond plaats in een zeer toe
passelijke entourage: het kasteel
Hackfort in Vorden. De diploma's

werden overhandigd door me
vrouw EJ. van Duijn, burgemeester
van de gemeente Lochem. De gedi-
plomeerden komen uit tien ver-
schillende plaatsen in de Achter-
hoek en twee deelneemsters kwa-
men uit Twente. Gerard Wesselink
(Baak), Gerard Makkinga en Ineke
Wijngaard (Barchem), Dientje Aal-
bers, Johan Aalbers, Janna Klein
Willink-Jansen, Ans Ottema, Ger-
dien Velderman (Borculo), Frans
Baks, Piet Schadee (Eibergen), Ben
van Baal (Geesteren), Judith van
Veen (Goor), Leo Rijpkema (Henge
lo Gld), Gerard Doornbos, Gerdie
Lintenbrink (Lochem), Dolinda
Westendorp (Neede), Marianne Ou-
de Tijdhof (Oldenzaal), Hermien
Bannink, Maarten Jansen, Stieny
Miedema, Marion Schroer (Ruurlo),
Els van Dijk (Winterswijk).



Wij feliciteren fam. Smeerdijk/Bruins met het behalen van de prijs
"Parel van Vorden 2003" voor het pand Dorpsstraat 19.

GARANT

AANNEMERSBEDRIJF

BARGEMAN ^^
VORDEN BV NVOB
Ruurloseweg 53 • 7251 LB Vorden
Telefoon (0575) 55 12 58 b.g.g. 55 23 92

Bouwbedrijf ECKHARDT

Holtmaet 3 - 7251 W Vorden
Tel. (0575) 55 41 38 - Fax (0575) 55 55 84
Mobiel 0654 342 440

Tegelbedrijf Bulten b.v.

(Medler)

De Houtwal 4 - 7251 MK Vorden
Telefoon 0575-551851- Fax 0575-554390
E-mail: bultentegelbedrijf@hetnet.nl

Wij zijn er trots op
om hieraan

te hebben mogen
meewerken.

Graag staan wij
ook voor

"uw parel"
klaar!

GLAS-IN-LOOD & ISOLATIEGLAS

VORDEN
tel. (0575) 55 17 21 - Mobiel 0655 322 413

INSTALLATIEBEDRIJF

F. PLADDET B.V.

Scheggertdijk 41 - 7218 MZ Almen
Tel. (0575) 43 12 13
Fax (0575) 43 20 88

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerk ing • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10 • Vorden
Tel. (0575) 55 1567
Fax (0575) 55 35 67
e-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

Wij hebben op korte termijn plaats voor een

schoonmaakster
in onze Plaza.

Werkzaamheden plm. 10 uur
per week. Werktijden in overleg
(event. urenuitbreiding mogelijk
als assistent bediening).

Een jaar na de verbouwing Plaze Vorden, nieuwe stijl

Speciale aanbieding
(tegen inlevering van deze advertentie)

Geldig II'm 29 mei, m.u.v. Hemelvaartsdag.

2 personen patat en 2 voordeelsnacks* € 2,50

21/2 personen patat en 3 voordeelsnacks* € 3,50

3 personen patat en 3 voordeelsnacks* € 4,00

4 personen patat en 4 voordeelsnacks* € 5,50

5 personen patat en 5 voordeelsnacks* € 7,00

6 personen patat en 6 voordeelsnacks* € 8,00

Geknipt voor de kleine knip

Voordeelsnacks zijn:
frikandel,
kroket
bamischijf of
kaassouflé.

Dorpsstraat 8
Telefoon (0575) 55 43 55

Vorden • Food for all Dinsdags gesloten.

Denkt u nu ook aan epilepsie?
Tienduizenden mensen wel Zij hebben last van
aanvallen en weten nooit wanneer ze toeslaan.
Help in de strijd tegen epilepsie en geef
aan de collectant Bedankt.

Erwin Koeman, ambassadeur Epilepsie Fonds



Winnares paasldeurwedstrijd Profile Bleumink

•^
Concertweekend in
Kasteel Hackfort

Lisanne Westeneng heeft met de paaskleurplaat een Batavus Gets gewonnen.
Op de foto Lisanne met haar gewonnen Gets

Uitbreiding Soezie-assortiment Welkoop Vorden:

Uitreiking broodbakmachine

Mevrouw Boxhoorn-Verbeek
heeft de gratis broodbakmachi-
ne bij Welkoop Vorden gewon-
nen. Vorige week ontving de
Vordense winnares haar 'moe-
derdagcadeau' uit handen van
eigenaar Wim Weenk.

Op zaterdag 8 mei werd er bij Wel-
koop Vorden een broodbakdemon-
stratie gehouden door Soeziebak-
ker Pierre Pijpers. Bij de kassa kon-
den alle klanten een bon invullen
en maakten daarmee kans op een
gratis broodbakmachine. Ruim

driehonderd mensen deden hier-
aan mee. Aan het eind van de dag
verrichte bakker Pierre Pijpers de
verloting.

Ook voor zijn bakdemonstratie
was veel belangstelling. Er werd
gedemonstreerd hoe men brood in
de broodbakmachine kan maken.
Verder werden er koekjes, cake,
pizza's en diverse soorten vlaaien
gebakken die door de klanten ook
nog eens geproefd konden wor-
den. Gezien het succes van de
broodbakdemonstratie en de toe-

nemende belangstelling voor zelf
bakken werkt Welkoop Vorden
aan een verdere uitbreiding van
het Soezie-assortiment. Er zal on-
der andere een aantal meelsoorten
aan het assortiment worden toege-
voegd. Zoals kruimeldeeg, voor het
bereiden van vlaaien.

Ook komen er diverse extra ingre-
diënten zoals vruchtenmoes en
banketbakkersroom en zal het
aantal bakvormen worden uitge-
breid. Verder is er nu al meel voor
pannenkoeken en wafels te koop.

Muziekliefhebbers kunnen op
zaterdagmiddag 22 en zondag-
middag 23 mei hun hart opha-
len in kasteel Hackfort. Zater-
dag zal Muziekgroep Air Laut
een wervelende voorstelling
verzorgen waarbij een repertoi-
re ten gehore wordt gebracht
van eigen composities, geba-
seerd op Ierse muziek. Zondag
geeft het Ensemble Amabile
een concert waarbij werken van
Schubert, Schumann en Beetho-
ven ten gehore worden ge-
bracht. Voor de fiets- en wandel-
liefhebbers is een bezoek aan
een van beide concerten heel
goed te combineren met een
tochtje langs één of meer kaste
len in de fraaie, typisch Achter-
hoekse omgeving van het kaste-
lendorp.

AIR LAUT
De zes man en vrouw tellende for-
matie speelt sfeervolle jigs, reels,
ballads en opzwepende crossover
folkmusic. Naast Keltische muzi-
kale bronnen maakt de groep re
gelmatig een uitstapje naar Indo-
nesië binnen hun stukken. Een op-
merkelijke combinatie die mede
te danken is aan oprichter en com-
ponist van Air Laut, Jack van As-
donck.
Deze Nederlands-Indische multi-
instrumentalist is erin geslaagd
om verschillende muzikale tradi-
ties op een smaakvolle wijze in el-
kaar over te laten vloeien.... Een
unieke folkcombinatie die ver-
klankt wordt op viool, gitaar,
zang, percussie, fluiten en mando-
la. De groep treedt regelmatig op,
door heel Nederland. De naam Air
Laut (spreek uit eier lauoet) is Indo-
nesisch voor "water van de zee"; de
zee die in dit geval alle muziekstij-
len van de groep weet te verbin-
den. Bij mooi weer wordt het con-
cert in de tuin van kasteel Hack-

fort gegeven. Bij slecht weer wordt
uitgeweken naar de Westerholt-
zaal. Voor nadere informatie en
het reserveren van kaarten kan
men bellen met ledenservice van
Natuurmonumenten, 035-655 99
11.

ENSEMBLE AMABILE
Ensemble Amabile bestaat uit Ine
ke de Geus (sopraan), Joost van
Rheeden (klarinet) en Vaughan
Schlepp (piano). De laatste is in het
bezit van een authentieke, door
hem zelf gerestaureerde, uit 1830
stammende Broadwoodvleugel,
dieihij tijdens het concert zal be
spelen. Ineke de Geus is gecoacht
door Aafje Heynis, Joost van Rhee
den studeerde 'cum laude' af aan
het Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam en Vaughan Schlepp
behaalde twee graden 'magna
cum laude' aan de Eastman School
of Music te New York.
Tijdens het concert worden liede
ren voor sopraan en piano, afge
wisseld met werken voor klarinet
en piano en composities voor trio.
De muzikanten vertolken onder
andere de cyclus "Frauenliebe und
-leben" van Schumann en Schu-
bert's "Der Hirt auf dem Felsen".
Voor nadere informatie en het re
serveren van kaarten kunt u bel-
len met 026-33 33 684.

HACKFORT
Dit goed bewaard gebleven Achter-
hoekse landgoed werd in 1981 bij
legaat aan Natuurmonumenten
geschonken door baron van Wes-
terholt van Hackfort. Het land-
goed bestaat uit loofbos, akkers en
weilanden, gescheiden door hout-
wallen. Het kasteel is normaal ge
sproken niet toegankelijk. Deze
concerten bieden dus een unieke
kans om te genieten van prachtige
muziek in een bijzondere ambian-
ce.

29e drie weekendentoernooi
svRatti
ZATERDAG 15 MEI 2004
'S MORGENS
Onder mooie voetbalomstan-
digheden trapten de F pupillen
om 9.00 af voor het 29e Drie-
weekenden toernooi.
Er waren 3 poules van 4. Helaas
liet l team ons in de steek, in pou-
le C speelde men derhalve een
wedstrijd minder. Gelukkig was er
geregeld een team bereid om
vriendschappelijk tegen de overge-
bleven ploeg te voetballen.
Er werd leuk gevoetbald, ondanks
het aanwezige verschil in sterkte
tussen de teams.
Om 12.00 werden de prijzen als
volgt verdeeld:
Ie Prijs, aangeboden door Yvonne
Jeugdmode: Vorden F2.
2e Prijs, aangeboden door Kado-
shop Sueters: Harskamp Fl.
3e Prijs, aangeboden door Kluvers
dierspeciaalzaak: Wolfersveen Fl.
4e prijs, aangeboden door Bakker
Joop: Vorden F3.
De sportiviteitsbeker, aangeboden
door Jansen Metaal Vorden, werd
toegekend aan Ratti Fl.

ZATERDAG 15 MEI
'S MIDDAGS
Om 13.00 uur was het aan de C
om hun toernooi te spelen.
Een gewijzigd programma in ver-
band met een afhielding, gelukkig
wel op tijd zodat we inderdaad
het programma nog konden ver-
anderen.
3 Poules van 5 teams speelden
wedstrijden van 17'/2 minuut.
Het weer bleef goed, niet te warm
en vooral droog en geregeld zonnig!

De uitslagen waren als volgt:
Ie Prijs, aangeboden door Slagerij
Vlogman: DW Duiven C2.
2e Prijs, aangeboden door Squash-
centrum Vorden: Peeske Cl.
3e Prijs, aangeboden door Vrije-
tijdskleding Martens: Harskamp Cl.
4e Prijs, aangeboden door Bouw-
bedrijf Bargeman Ruurlo C2.
De Fairplay beker, aangeboden door
Weigraven Schoonmaakartikelen,
werd gewonnen door: sv Ratti.

De EHBO was uiteraard weer aan-
wezig. Gelukkig hadden ze niet
veel te doen, slechts in de finale-
wedstrijd was hun hulp nodig. De
rest van de dag hoefden ze alleen
in actie te komen voor een van een
paard gevallen paardrijdsterü!
Wat een geluk dat er EHBO rond
de velden liep toen ze terug kwam
van de les!

ZONDAG 16 MEI
Een kort programma voor de
dames, een rustige dag voor de
commissie, EHBO en de kantine-
vrijwilligers. 4 Teams speelden
een halve competitie.

Om 14.00 uur werden de prijzen
als volgt verdeeld:
Ie Prijs, aangeboden door Visser
Mode: Ratti l.
2e Prijs, aangeboden door de Rabo-
bank: SDZZ 1.
3e prijs, aangeboden door 't Olde
Lettink: Eldenia 1.

De Fairplaybeker, aangeboden
door Schildersbedrijf Peters, werd
uitgereikt aan: SDZZ l.
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Echte Bakker
VAN ASSI

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)571528

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

3TT"
L

EfKMARKE
Rundvlees

Rundergehakt

per kilo 4?5

Varkensvlees

Speklappen
zonder zwoerd en been
per 500 gram

Hamburgers
puur rundvlees
4 stuks

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen

Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde

modekoopjes
CITY LIFE
dames singlets
+ knoopsluiting
mt. M - XL
norm. 5,99
nu voor:

CITY LIFE
dames short
mt. M - XL
norm. 16,99
nu voor:

AKMOWORKS
herenpolo's

div. streepdessins
mt. M - XXL
norm. 16,99 nu:

PERSIVAL
zonnetop
mt. 104-176
norm. v.a. 6,99
nu alle maten:

PERSIVAL
piraatbroek
mt. 104-176
norm. v.a. 8,50
nu alle maten:

4?»

CFASHION ]
mode voor het héle gezin

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg

Tubbergen - Ulft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

785

300
TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

www.ter-weele.nl
Telefoon (038) 37 641 121

Het kantoor van

notaris mr R, Das te Vorden

is op vrijdag 21 mei a.s.

de gehele dag
GESLOTEN,

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAA
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

^f\ /~*t\rt /\ Financieringen
J^JL_ lYlLA Hypotheken
L/v^l II l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

** ' **"*<,

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Lflli

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 06 51911855.



Vrijdag 18 juni

2e midzomerfeest

Stichting Evenementen Vorden
is sinds enkele weken alweer
druk bezig met de organisatie
van het tweede midzomerfeest
bij Kasteel Vorden. Anders dan
vorig jaar zal het feest dit jaar
op de vrijdag plaats vinden. Dit
omdat het Nederlands elftal op
zaterdag moet spelen in Portu-
gal.

Ook voor dit jaar heeft de organisa-
tie weer een fantastisch goede
band vast weten te leggen. Deze
band genaamd Embers heeft in
het land een goede naam. Zo spe
len ze één keer in de maand in café
de Heeren van Amstel in Amster-
dam en moeten ze 3 dagen na het
feest in Vorden optreden in het

Holland House in Portugal. Met
een repertoire voor jong en oud
zullen ze de tent op de kop zetten.
Naast de Embers zal ook "Dj Oli-
ver" weer van de partij zijn.

Op zaterdag 19 juni is er weer de
kindermiddag voor de allerklein-
sten uit Vorden. Tijdens deze mid-
dag zijn er weer diverse attracties
en verschillende clowns aanwezig
waaronder het clownsduo Marco
en Sjoerd. Deze middag is geheel
gratis.

De voorverkoop voor het midzomer-
feest start op 24 mei en kaarten
zijn te koop bij: Tankstation Weulen
Kranenbarg, Fashion Corner en
Sportcafé 't Jebbink.

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Parel van Vorden
In het artikel over het pand Dorps-
straat 19, dat is onderscheiden
met de Parel van Vorden, staan en-
kele onjuistheden. Het pand is in
1925 van de familie Van den Borch
gekocht door Hendrik en Grada
Klumper-Camperman, die daar tot
dan toe woonden samen met hun
kinderen Eef en Gerda (Zus) en een
kwekerij en een groenten- en fruit-
handel hadden.

Na de oorlog heeft hun zoon Evert
Garrit Klumper (Eef) samen met
zijn vrouw Aaltjen Maria Wissels
(Alie) en in de latere jaren samen
met hun dochter Grady de zaak
voortgezet met groenten, fruit en
bloemen.

In de jaren 1962 en 1975 onder-
ging het pand enkele verbouwin-
gen. In 1980 is de groenten en
fruithandel afgestoten en in een
naastgelegen pand voortgezet. De
bloemenzaak werd in het huidige
pand voortgezet door de familie
Klumper en in 1985 overgedragen
aan een huurder. In 1990 is de
bloemenzaak verplaatst.

Van 1990 tot 1993 was er een kle-
dingzaak gevestigd, waarna Han
Pelgrum de-zaak huurde en er zijn
kanoor vestigde. In september
2000 heeft Pelgrum het pand ge-
kocht van de familie Klumper.

Grady Wentink-Klumper
Keijenborg

Informatieavond over de
profielschets

Bijna 2.000 euro voor Dorpskerk

Kijkje op de Pleinmarkt

De Veilingcommissie hield af-
gelopen zaterdag op het markt-
plein rond de Dorpskerk, de
jaarlijkse pleinmarkt. Klokslag
9.00 uur, voor iedereen luid en
duidelijk te horen, werd de
markt" officieel" geopend.

De boordevol gepakte kraampjes
lokten vele Vordenaren en vakan-
tiegangers (ook uit het buiten-
land!) naar het historische kerk-
plein. Gedurende het gehele jaar
zijn de immer actieve bestuursle
den bezig met het inzamelen van
spullen. Met behulp van tientallen
enthousiaste vrijwilligers werden
de goederen deze zaterdag aan de
man c.q. de vrouw gebracht. Van-
uit een vijftiental kramen werden
veel goederen aangeboden, die grif

van de hand gingen. Veelal tegen
een uiterst aantrekkelijke prijs.

Het aanbod was zeer divers: kin-
derstoelen, kampeerspullen en
klein meubilair tot diatafels, tuin-
gereedschap, glas- en aardewerk,
hobbyspullen, oude radio's, ge
luidsboxen, computers en allerlei
prullaria.

Ook veel speelgoed, terwijl ook de
stoffen in de textielkraam zeer ge
wild bleken. Het was wel zeer bij-
zonder dat een tent naar Engeland
werd verkocht. De gezellige koffie
hoek trok ook veel bezoekers.

Het fraaie weer zorgde mede voor
een leuk sfeertje onder het talrijke
en kooplustige publiek. Tegen de

klok van 15.00 uur werd de markt
afgesloten en de opbrengst geteld.
Uiteindelijk een totaalbedrag van
1940 euro, waarmee de commis-
sieleden zeer content waren. Dit
bedrag wordt toegevoegd aan het
saldo van vorige acties. De gelden
worden bestemd voor de restaura-
tie van de ramen van de monu-
mentale Vordense dorpskerk.

De veilingcommissie blijft actief,
zo is er elke eerste zaterdagmor-
gen van de maand (dus ook weer 5
juni) meubelverkoop bij boerderij
"De Bonenkamp" aan de Schutte
straat in het buurtschap Linde.

In augustus wordt daar ook, zoals
de laatste jaren is gebruikelijk,
weer een grote boedeldag gehouden.

Voor de inwoners van de toe-
komstige gemeente Bronck-
horst zijn in een groot aantal
plaatsen informatiebijeenkom-
sten georganiseerd. Zo ook voor
de inwoners van Vorden, die
hiervoor terecht konden op 12
mei in het dorpshuis. Na ope-
ning van de avond door burge-
meester Kamerling werd door
wethouder Boogaard een toe-
lichting gegeven op de profiel-
schets, zoals deze ook onlangs
in de speciaal uitgegeven infor-
matiekrant is beschreven.

Het aantal toehoorders was ge-
ring. Niet meer dan een 25-tal per-
sonen had de moeite genomen om
kennis te nemen van deze toelich-
ting, maar wat wel belangrijk was:
Zij konden hun eigen mening ken-
baar maken aan de vertegenwoor-
digers van de zogenaamde klank-
bordgroep. Weliswaar worden de
definitieve beslissingen betreffen-
de de profielschets voor de nieuwe
gemeente Bronckhorst pas geno-
men door de nieuwe gemeente-
raad, de meningen van de bevol-
king, organisaties, verenigingen
en bedrijven vindt men erg belang-
rijk. Er kwamen een groot aantal
onderwerpen aan de orde. Geluk-
kig was het voortraject naar deze
avond goed voorbereid zodat er
nog enigszins gestructureerd ge
discussieerd kon worden. Er werd
een aantal stellingen opgeworpen

over belangrijke onderwerpen zo-
als toerisme, werkgelegenheid, en
wonen. De Vordense onderne-
mersvereniging liet bij monde van
de nieuwe voorzitter Meindert
Smit weten het "Erfgoed" van de
gemeente Vorden een goede start
te willen geven in de nieuwe ge-
meente. Hieronder wordt verstaan
het geheel dat Vorden momenteel
te bieden heeft. Men mist naar me
ning van de VOV een beetje de in-
breng van Vorden in de huidige
profielschets. Om een plaats leef-
baar te houden moeten er vol-
doende ontwikkelingskansen zijn.
Door de overige belangstellenden
werd op velerlei gebied vragen ge
steld waarop door de vertegen-
woordigers van de gemeente Vor-
den getracht werd een zo goed en
duidelijk mogelijk antwoord te ge
ven. Het is wel jammer dat de ge
meenten zich momenteel bestuur-
lijk in een soort van grijs gebied
bevinden. Hierdoor kwam de
"dooddoener": "hierover moet de
nieuwe gemeenteraad een beslis-
sing nemen" wel erg vaak voor.
Maar wie er behoefte aan heeft
kan zijn of haar mening nog altijd
schriftelijk doen toekomen aan de
klankbordgroep. We moeten met
een positieve kijk op de zaak ver-
der bouwen aan de nieuwe ge
meente. Of, zoals een van de toe
hoorders opmerkte: "Als Vitesse er
uitgaat hebben wij de kans om FC
Bronckhorst op te richten!"

GROEP VORDEN

Vrijdag 7 mei
Op de Zutphenseweg vond een
aanrijding plaats. Bij een inhaal-
manoeuvre van een stilstaand
voertuig, raakten twee personen-
auto's licht beschadigd.

Dinsdag 11 mei
Op de Dorpsstraat werd een ver-
keerscontrole gehouden. Er werd
5x een proces-verbaal opgemaakt
voor het dragen van een autogor-
del. Tevens werd er op de Raad-
huisstraat een bromfietscontrole
gehouden. Er werden 7 processen-
verbaal opgemaakt voor o.a. te ho-
ge constructiesnelheid en voor het
niet in orde hebben van de verze
kering.

Woensdag 12 mei
Op de Zutphenseweg vond een

aanrijding plaats. Een bestuurder
botste tegen een plotseling over-
stekende ree. Auto raakte bescha-
digd.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN, MET INGANG
VAN l MEI
Gevonden: diverse sleutels.

Verloren: Creditpas; sleutelbos -
VW polo; regenpak - maat 5,
blauw/wit; sleutel - Seat; gouden
ketting - 5 diamantjes; bril - blau-
we etui; riem - dames, bruin leer
met koper beslag.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het
algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Dauwtrappen begint voor
'De Knupduukskes' al heel vroeg
Het dauwtrappen, normaliter
een bezigheid voor Hemelvaarts-
dag, begint voor de folkloristische
dansgroep 'De Knupduukskes'
al een dag eerder (woensdag
19 mei).

Het "vroege" opstaan blijft gelijk,
om 5.00 uur die morgen stapt het
28 personen tellende gezelschap
in de bus voor een lange reis naar
Emmaboda, een stadje in het zui-
den van Zweden. Daar zullen de
boerendansers tegen 22.00 uur bij
hun gastgezinnen arriveren. Tege
lijkertijd arriveert daar ook de
Noorse dansgroep "Gamaldansen"
uit Oystese, een groep waarmee
"De Knupduukskes" al eens een
uitwisseling hebben gehad. Beide
groepen zijn in Zweden te gast bij
de "Vissefjarda Folksdanslag" uit
Emmaboda. Donderdag 20 mei
brengen de dansgroepen een be
zoek aan een bloemkwekerij en
een viskwekerij. Tevens staat er
een wandeling op het programma.
Donderdagavond is er een onder-
linge feestavond waarbij de dans-
groepen in hun dagelijkse kledij

zullen verschijnen. Vrijdagmor-
gen worden de traditionele kleder-
drachten uit de koffers gehaald,
want dan verzorgen de drie dans-
groepen een gezamenlijk optre
den op de markt in Emmaboda.
s'Avonds is er een ontvangst bij
het gemeentebestuur. Dan zal bur-
gemeester Nilson (een voormalig
bekend internationaal voetbal-
scheidsrechter) een ets van het ge
meentehuis ( kasteel Vorden) wor-
den aangeboden. Dit geschenk
heeft "De Knupduukskes" namens
het Vordense gemeentebestuur
"meegekregen". Zaterdag 22 mei
brengen de dansgroepen een be
zoek aan Öland, een eiland dicht-
bij de Zweedse kust, dat bekend
staat als een natuurgebied voor vo-
gels. De zaterdagavond wordt bij
het gastgezin doorgebracht en zal
bijtijds het bed worden opgezocht.
Zondagmorgen 23 mei begint na-
melijk het tweede gedeelte van het
"dauwtrappen". Opnieuw vroeg
uit de veren voor de terugreis naar
Vorden, waar "De Knupduukskes"
tegen het middernachtelijk uur
weer zullen arriveren.



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

2.00 - 17.00 UUR

Op zondag 23 mei

is er in V orden

koopzondag

van 12.00 - f7.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel.

1 SCHOENHANDEL GESSEN
2 F. LETINK GROENTEMAN
3 FASHION CORNER
4 DE VORDENSE TUIN
5 BLEUMINK TWEEWIELERS
6 SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION
9 YVONNE KINDERMODE

10 VISSER MODE
11 ETOS BARENDSEN
12 KETTELERIJ BLOEMEN
13 DUTCHPC
14 SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
15 DAVORTA BLOEMEN
16 BRUNA
17 ANTHONY'S COUNTRY STORE
18 POLMAN WONINGINRICHTING
19 DROGISTERIJ TEN KATE
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
21 BARENDSEN FIXET
22 MEEKS MEUBELEN

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

HOTEL BAKKER

KERKEPAD IJSSALON

GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

ASYA RESTAURANT

CAFETARIA LA PLAZA

CAFÉ REST. DE HERBERG



Bekend van
radio en TV

StenaUne

€ 50, p.p. korting op
een fietsarrangement in
Engeland van Stena Line
• •

SMMMVIO

Gratis tnigMi én korting op een ftetumafMMMt b* aankoop van de

Batavus Compass

Speciale Batavus
uitgave van Wat en Hoe,
taalgids Engels

PROFIL!
DORPSSTRAAT 12, VORDEN, TEL. (0575) 55 13 93
SPITTAALSTRAAT 34, ZUTPHEN, TEL. (0575) 51 95 26

gratis bezorgdienst
Batavus, mijn fiets

SCHOENMODE
**fcqMi6,VI*il<Ü314)W137
OHpMfcMt 4,\fonton<0575)553006

www.Gte8en.Shoes.nl BGtegen@Shoe8.nl Sportaoteen

Kooj> In

Dury. uaurestraat 9, 7251 EA Vorden.

Wij houden, slechts 3 dagen, weer de

van de collecties van 2003

MET KORTINGEN TOT 75%
Diverse artikelen van dit seizoen al met aantrekkelijke korting.

KOM EN PROFITEER |»]jBslil
Bovendien ontvangt u op de KOOPZONDAG

20% EXTRA KASSAKORTING
op uw aankoopbedrag bij drie stuks of meer*

*Dit geldt voor de afgeprijsde en de huidige collecties, niet in combinatie met andere acties.

Openingstijden:
• Vrijdag 21 mei: 9.30 tot 21.00 uur • Zaterdag 22 mei: 10.00 tot 17.00 uur

• Koopzondag 23 mei: 12.00 tot 17.00 uur.

KOOP

23 MEI

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding
voor de sportieve

man en vrouw.
Burgemeester Galleestraat 12

7251 EB Vorden
Telefoon (0575) 55 38 79

Bijzonder en nostalgisch,
zowel binnen als buiten.

"buiten-gewoon "

^

Bloembinderij Vorden

Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Telefoon 0575-551508
Fax 0575-553070
E-mail: info@kettelerij.nl
Internet: vsrww.kettelerij.nl

"Net even anders...



Veel aktiviteiten op

Koopzondag 23 mei in Vorden
Op zondag 23 mei heeft Vorden koopzondag. Dit keer zijn er ruim

20 winkeliers die hun deuren open zetten voor het publiek.

Het is de zondag na Hemelvaartdag, voor velen een lekker lang

vrij weekend.

Vanaf 12.00 uur tot en met 17.00 uur zijn de winkels geopend

en tijdens de koopzondag heeft de Vordense Ondernemers Ver-

eniging ook weer van alles georganiseerd.

Zo zijn er de volgende activiteiten waarbij ook elementen

zijn waar iedereen aan kan deelnemen. Er is een mega

zandbak voor de kinderen, waar zij prachtige zandka-

stelen kunnen maken onder begeleiding.

Freewheel zal deze dag ook gratis skatelessen geven

voor beginners (op de Burg. Galleestraat). Dus sportieve

outfit aan! Men hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te

melden. Een Salsaschool die demonstraties geeft, maar ook

workshops waaraan iedereen gratis kan deelnemen. 7-vou-

dig Nederlands Kampioen biken, Patrick Smit, die laat zien

wat je allemaal met een mountain bike kunt doen. Hand-

boogschieten ook onder begeleiding van Free-Wheel en dit

alles wordt muzikaal opgeluisterd door Concordia. Ook is er

een demonstratie door de F-pupillen van de W Vorden.

VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
7251 DG Vorden
Tel : 0575-551224
Fax: 0575-551162

Voor al uw aankoop, onderhoud en reparatie van computers
en randapparatuur, televisie, audio, wasmachine en droger,
koelers en klein huishoudelijke apparaten.
Ook voor aanleg en onderhoud van netwerken en ADSL.

Brummen
DutchPC Electronics
Ambachtstraat 4b
Tel: 0575-476621

Zelhem
DutchPC Store
Markt 1
Tel: 0314-620144

r l

Een heel gezellige middag in Vorden, waar

van alles te doen is. Natuurlijk kunt u dit al-

les ook gadeslaan vanaf een van de terrasjes

van de Vordense horeca onderne

mers, want daar is het ook goed

toeven. Kortom, wij zien u graag

op 23 mei in Vorden. Tevens gaat

op deze zondag een etalagewed-

strijd van start. Deze is door het

skeelercomité in samenwerking met de VOV

georganiseerd in het kader van het Neder-

lands Kampioenschap Skeeleren dat 5 juni in

Vorden plaatsvindt. Vanaf 23 mei zal in veel

etalages iets te vinden zijn wat met het skee-

leren te maken heeft. Zoek zoveel mogelijk

atributen, vul het deelnameformulier, ook in

dit Contact, in en maak zo kans op een van de

vele prijzen! De deelnameformulieren zullen

ook in de deelnemende winkels te verkrijgen

zijn. Veel succes!

De Vordense Ondernemers Vereniging.

Concordia Vorden
Premiere:

Egerlanderkapel
koopzondag vanaf 13.45 uur

Koopzondag 23 mei
Start opruiming

voorjaarscollectie

23 mei
KoopzoncCog

Vorden

Z O N D A G 23 MEI
3 Gelpennen met houder
4,99

99

99Knutsel koffer Ji
9,99 *ff

Fotolijsten 1 0% KORTING

Natuurlijk bij

SPEELGOED ^^ _ • •••IHmH V^ ̂ fe
HUISHOUD-EN ^^ J ̂ ^

ïïïsr o U C l C rio
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

«Jeep

EXIT

CAKEWALK

Geopend van
12.00 uur tot 17.00 uur

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

WE GEVEN U EEN GOEDE RAAD:

KOM BIJ ONS IN DE
RAADHUISSTRAA T

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel
RAADHUISSTRAAT 20
VORDEN

De Vbrdense Tuin
RAADHUISSTRAAT 11
VORDEN



Deelnameformulier etalagewedstrijd
Op zondag 23 mei gaat in Vorden een etalagewedstrijd van start. Dit in het kader van het NK skeeleren dat op 5 juni a.s in Vorden plaatsvindt. Deze etalagewedstrijd is op-
gezet door de VOV in samenwerking met het skeelercomité Vorden.

WAT MOET JE DOEN:
Er zijn in verschillende winkeletalages in Vorden voorwerpen neergelegd die allemaal te maken hebben met skaten en skeeleren. Hieronder staan de winkels waar deze voorwerpen zijn
verstopt, nu aan jouw de taak om de juiste voorwerpen te zoeken en deze hieronder te noteren. Degenen die de meeste antwoorden goed hebben maken kans op een van de vele spectacu-
laire prijzen.

Winkels:

^ De echte groenteman

Vordense apotheek

De Vordense tuin

Sueters, kadoshop

Martens wapenhandel

Anthony's Country store

Roosenstein Quality Wear

Kettelerij bloemsierkunst

Voorwerp Winkels:

Tegeltoko

Strada Sport

Fixet Barendsen

Davorta Bloemen

Plaza Food for all

Visser mode

Barends en Huizinga

Siemerink Juweliers

Voorwerp:

Van Zeeburg & Visser Makelaardij - Bakkerij Joop

WV Vorden Free-wheel

Yvonne modespeciaalzaak Rabobank

Etos Barendsen Salon Marianne

DutchPC Etos

Polman Ami kappers

WAT KUNT JE WINNEN?
* Hoofdprijs: Een paar skates, aangeboden door Free-wheel. Daarnaast zijn er een twintigtal prijzen beschikbaar gesteld door de winkeliers, van kleine prijzen tot aan waardebonnen van € 40,-!

INLEVEREN:
Lever dit formulier in vóór zaterdag 5 juni bij Free-wheel (Netwerkweg 7), Yvonne modespeciaalzaak (Zutphenseweg IA) of bij Sueters (Dorpstraat 15), allen te Vorden.
De winnaars worden bekend gemaakt in het blad "Contact". Tevens worden zij persoonlijk op de hoogte gebracht van hun prijs.

Naam: Leeftijd:

Adres: Email:

Woonplaats: Telefoonnummer:

Op zaterdag 22 en zondag 23 mei a.s.

GRANDIOZE PERKPLANTENVERKOOP
op Zutphenseweg 1 5. Vorden

,bloemen en planten

«3 Spaanse margrieten <** se en 6e GRATISI 5.
(dus 6 voor € 5,-)

o 4 Geraniums (se GRATIS) c oo

4»
voor TIXI:7i

JF MI1KT H F T II F T FIÏFTL.J E H A A K T H E T M E T F I X E T

* Super grote hangplant van € 6,99 voor
o 40 liter Potqrond voor

3 zakken halen 2 BETALEN

1? BARGNDSGN
Zutphenseweg 15 • 7251 DG Vorden

Telefoon (0575) 55 21 59 • Fax (0575) 55 25 58

^ Premiere van de Concordia-
Egerlanderkapel tijdens koopzondag
Muziekvereniging Con-
cordia viert dit jaar haar
135-jarig bestaan. Ter ge-
legenheid van dit jubi-
leum heeft de vereniging
een gelegenheidsorkest
samengesteld.

Een twintigtal muzikanten
heeft hun muzikaliteit ge-
bundeld en een Egerlander-
kapel gevormd. Een aantal
maanden geleden zijn zij op
zoek gegaan naar geschikte
muziek en onder leiding van
dirigent Hugo Klein Severt is
een Egerlander-repertoire in-
gestudeerd. Tijdens koop-
zondag zal de Egerlanderka-
pel te beluisteren zijn op het
grasveld bij de Rotonde. Op
het repertoire staan 'oude
bekenden' zoals 'lm Roseng-
arten' en 'Schneewalzer'.
Daarnaast heeft de kapel

ook een aantal Tsjechishe
nummers opgenomen in
haar programma.

Het fenomeen Egerlanderka-
pel is voor Concordia niet ge
heel nieuw. In de jaren 70
had een groepje muzikanten
onder de naam 'de Achtka-
stelendarpers' veel succes
met optredens in de regio.
Onder leiding van Joop
Lauckhart bezocht de kapel
vele braderieën en festivals.
De kapel reisde zelfs enkele
malen af naar Oostenrijk, al-
waar zij veel succes oogsten.
De hedendaagse Egerlander-
kapel bestaat voor een deel
uit muzikanten uit die tijd,
aangevuld met andere en-
thousiaste Concordia-leden.
De kapelleden repeteren vol
enthousiasme en hopen op
een succesvol concert.

Koopzondag 23 mei Fashion Corner

SUMMERTIMEÜ
T-SHIRTS • SINGLETS • SHORTS

*^ c
>. /

the

CORNER 7 . , o ,, ,Zutphenseweg 8 • Vorden
'o be Telefoon (0575) 55 24 26



Voorjaarsshow Rouwenhorst

m
ROUWENHORST

n tulnmaehines
ewarteveenweg i f,;„(;hom

TEL. 0573-258094

Zingen bij Inspiration Vorden
is genieten van het goede ...

Er was veel belangstelling voor
de voorjaarsshow bij Rouwen-
horst bos- en tuinmachines met
onder andere een ruime keuze
in diverse tuinmachines.

Deze machines konden op het aan-
grenzende demograsveld getest
worden op wendbaarheid, ge-
bruiksvriendelijkheid, snelheid
e.d. Tijdens deze show kon men

kans maken concertkaarten van
RenÈ Froger te winnen in Amster-
dam Arena voor eind mei a.s. De
gelukkige winnaar is geworden de
heer H. Pardij s uit Vorden.

Wat is de natuur toch wonderlijk
Begin april zie ik een vogeltje
Naar binnen gaan in onze nestkast.
Door een gat, rond als een kogeltje,
Krijgen wij een mees als gast.

Het meesje begint al gauw te paren
En beurtelings komt men aangevlogen
Met takjes, veertjes en ook haren.
Er ontstaat een kunstwerk! Ongelogen!

Daarna wordt het ogenschijnlijk stil,
Maar na verloop van krap een maand
Blijkt mama mees niet aan de pil.
Wij hebben haar zelft dood gewaand.

Het tegendeel blijkt waar te zijn.
Zonder naar les of school te gaan
Starten ze de juiste ivoedseltreini,
Steeds sneller vliegen ze af en aan.

Zo zie je:je hoeft niet naar school te gaan
Om de weg te vinden in je bestaan.
Ook zonder school of goede baan
Kun je beslist de wereld aan.

Wat is natuur toch wonderlijk,
Gods schepping toch uitzonderlijk.
Elk schepsel draagt nadrukkelijk
Gods stempel en is verrukkelijk.

Jos Wijnen
s S

Van vlas tot
linnenkast
op Erve Kots
Op 22 en 23 mei zijn in het
Openluchtmuseum Erve Kots
in Lievelde demonstraties te
zien van oude ambachten gere-
lateerd aan vlasbewerking, zo-
als repelen, hekelen, braken,
spinnen, weven, bleken, mange-
len en doeken rollen.

Er zijn diverse weefgetouwen in
werking te zien. Het oudste da-
teert uit 1700 en het nieuwste
wordt computergestuurd, dit
weefgetouw is uitgeleend door de
firma Louët uit Lochem. Voor kin-
deren is er de mogelijkheid zelf
een stukje te weven, oud Holland-
se spelletjes te doen en er is voor
hen een speciale speurtocht.

In de nieuw aangelegde heemtuin
zijn kruiden en heemplanten te
zien en het vlas staat te pronken
tussen meerdere gewassen die,
evenals men vroeger deed, hier
weer verbouwd worden. Ook kan
men de Rosoliemolen in werking
zien. Erve Kots vindt u aan de Ei-
mersweg 4 te Lievelde.

Telefonisch is het museum te be-
reiken onder nr. (0544) 37 16 91.
Inlichtingen: Marien Metz, tel.
(0573) 45 10 56 of per e-mail:
atelier.metzwier@hetnet.nl

Beleef Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren in Vorden

Cabaret
Kerst, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren vieren op één avond.
Kan Dat? Cabaratier Ruurd Wal-
linga uit Leeuwarden meent van
wel. In het stuk 'Op Pasen en
Pinksteren' gaat hij in zeven-
mijlslaarzen door het evangelie.

Op onorthodoxe, humoristische
en soms schokkende wijze wordt
de boodschap van de bijbel uit de
doeken gedaan, maar wel oprecht
en eerlijk. Op maandagavond 24
mei is dit programma te zien in
Vorden in 'Het Achterhuus', Zut-
phenseweg 13 (zie Contactjes).

Het programma is reeds te zien
geweest in theaters, kroegen, op
het Flevo Festival van Youth for
Christ en in veel kerkdiensten. Ker-
kelijke mensen zijn vaak geschokt
of diep onder de indruk, randker-
kelijken verbaasd en overdonderd
en bij ongelovigen werkt het stuk
op de lachspieren of ze trekken stil
weg. Na afloop van het cabaretstuk
gaat Ruurd Walinga steevast de
confrontatie aan met het publiek.
Want 'Op Pasen en Pinksteren' is
zonder meer prikkelend, confron-
terend en grensverleggend voor
zowel jongeren als ouderen.

Ruurd Walinga is onder andere
journalist bij het Friesch Dagblad.
Daarnaast is hij hoofdredacteur
van het evangelische boulevard-
blad het ZondagsNieuwsblad, dat
in oplage van meer dan 300.000
exemplaren verschijnt in het land.
Wallinga doet zijn werkzaam-
heden voor de Stichting Water in
Wijn. Deze stichting maakt pro-
ducten die tot doel hebben de
levensvreugde in mensen te her-
stellen, dit naar het voorbeeld van
Jezus Christus wiens eerste wonder
was het veranderen van water in
wijn.

"Geniet van het goede, de wind
in je haren, de zon op je gezicht,
geniet van het spel van kleine
kinderen, het zingen van een
merel in het stille avondlicht.
Leef hier en nu met de dag van
vandaag en drink met volle teu-
gen van de schoonheid om je
heen".

Zomaar enkele regels uit één van
de liederen die we graag zingen bij
koor Inspiration in Vorden. Een
dergelijke tekst bruist van de ener-
gie, net als de natuur om ons heen
en geeft telkens weer hoop, ook als
het eens wat tegen zit.

De afgelopen tijd hebben we veel
nieuwe liederen ingestudeerd zo-
als negrospirituals en vlotte popu-
laire Nederlands- en anderstalige
gospelliederen in de breedste zin
van het woord. Zo bouwen we ge-
leidelijk aan een nieuw repertoire
waarmee we ons dertigste jaar te-
gemoet zingen.

Inspiration Vorden is een meer-
stemmig gemengd koor dat onder
leiding van dirigent Piet Piersma
zingt met overtuiging en daarmee

anderen en ook zichzelf inspireert.
Regelmatig gebruiken we orkest-
banden als begeleiding van de
zang.
We bestaan momenteel uit 18 en-
thousiaste leden tussen 30 en 60
jaar die graag zingen en een gezel-
lige groep op prijs stellen.

Heb je ook zin om te zingen en
mee te helpen ons koor te laten
groeien? Kom dan tot aan de aan-
staande zomervakantie gratis
meezingen en ervaar zelf wat het
is om samen te zingen. Je kunt na-
tuurlijk ook gewoon een keer ko-
men luisteren tijdens een repetitie
of een optreden.

Op zondagmorgen 23 mei a.s.
werkt het koor mee aan de viering
in de Goede Herderkapel in de
Veldhoek bij Hengelo. Het koor
repeteert op woensdagavond in
school het Hoge in Vorden.

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met het secretari; it:
Henny Smallegoor, telefoon (i
55 26 57, e-mail braamzicht@cs.com
of dirigent Piet Piersma, tel. (0575)
55 33 52, email p.piersma@planetnl)

Minibikes

Zo ziet Barry Wassink zijn concurren tiehet liefst ach ter zich Foto Henk Teerink

Op zondag 23 mei a.s. wordt in
Hengelo weer de bekerwedstrijd
minibikes verreden.

De lokatie is niet zoals voorgaande
jaren de Winkelskamp maar de
nieuwe chicane van de Varsselring
in het buurtschap Varssel.
De trainingen beginnen 's morgens,

waarna de wedstrijden 's middags
van start zullen gaan. Enkele regio-
rijders zijn Barry Wassink uit Vorden
met zijn fabrieks Blata. Tevens uit
Vorden Bas Nijland. Uit Hengelo
komen de broers Peelen die in
dezelfde klasse uitkomen. Het is
een leuk evenement voor jong en
oud en de toegang is gratis.

Gelderse Motor Avondvierdaagse
VAMC 'De Graafschaprijders'
organiseert vanaf l juni t/m 4
juni in samenwerking met de
motorclubs uit Borculo, Neede
en Steenderen de Gelderse Motor
Avond Vierdaagse.

Elke avond kan er een toertocht
worden verreden met een lengte
van circa 80 kilometer. De start is
alle avonden telkens vanuit de
plaats waar één van de organise-
rende motorclubs is gevestigd. De
start van deze vierdaagse is dins-
dagavond l juni vanaf café Peters

in Borculo. Woensdag 2 juni wordt
vanaf café- restaurant "De Olde
Mólle" in Neede gestart. Donder-
dagavond 3 juni is de start vanaf
het clubhuis van de Vordense mo-
torclub "De Graafschaprijders"
aan de Eikenlaan in het buurt-
schap Kranenburg.

Op de slotdag, vrijdag 4 juni is de
start bij café Heezen in Steende-
ren. Het is voor de dertiende keer
dat deze motor avondvierdaagse
door de vier motorclubs wordt ge-
organiseerd.



3e 'Bronckhorsttoeniooi'
Hoewel de huidige voetbalcom-
petitie voor een aantal teams
nog niet eens beëindigd is, is de
toernooicommissie van de s.v.
Steenderen, achter de scher-
men, al volop bezig met de voor-
bereidingen op het a.s. Bronck-
horsttoernooi.

Het Bronckhorsttoernooi is een
toernooi, dat is bedoeld voor alle
Ie elftallen van de voetbalvereni-
gingen binnen de nieuw te vor-
men gemeente Bronckhorst en
wordt gehouden tijdens de voorbe-
reidingsperiode op het nieuwe
voetbalseizoen. Het toernooi dat
twee jaar geleden, op initiatief van
de v.v. Zelhem, voor de eerste keer
werd gehouden en afgelopen jaar
werd georganiseerd door de v.v.
Pax uit Hengelo, wordt dit jaar
gespeeld op het sportcomplex van
de s.v. Steenderen.

Aan de eerste 2 edities van het
toernooi werd alleen deelgeno-
men door de Ie herenteams van
de voetbalverenigingen, maar in
Steenderen heeft men gemeend,
ook de damesteams te laten strij-
den om het gemeentelijke kam-
pioenschap.

Helaas zullen niet alle verenigin-
gen aanwezig zijn, maar met 8
herenteams en 6 damesteams is
het toernooi toch goed bezet. De
volgende teams zullen gaan uit-
maken wie zich eenjaar lang kam-
pioen van Bronckhorst mag noe-
men:

HEREN:
Poule A: Baakse Boys, H.C. '03, Key-
enburgse Boys, Wolfersveen.
Poule B: Pax, Ratti, Steenderen,
Zelhem.

DAMES:
Poule A: Halle, Ratti, Steenderen.
Poule B: H.C. '03, Keyenburgse Boys,
Wolfersveen.

Het toernooischema ziet er als
volgt uit:
- donderdagavond 19 augustus he-
ren poule A;
- vrijdagavond 20 augustus heren
poule B;
- zondag 22 augustus 's morgens
dames en 's middags finales heren.

Het definitieve wedstrijdprogram-
ma en de bijbehorende speeltijden
zullen later in dit blad worden ge
publiceerd.

De mooiste tuin van Nederland

Buitenplaats de Wiersse in de Achterhoek

Europarlementariër Maria
Martens naar Bronckhorst
De CDA-afdeling Bronckhorst
i.o. organiseert op woensdag-
avond 26 mei a.s. in het kader
van de komende Europese ver-
kiezingen een openbare bijeen-
komst met als gastspreker me-
vrouw Maria Martens, lid van
het Europees Parlement. De
avond wordt gehouden in "de
Gouden Karper" te Hummelo.

Op de CDA-kandidatenlijst voor de
verkiezingen, welke gehouden
worden op 10 juni a.s., staat Maria
Martens op de tweede plaats. Bij de
vorige verkiezingen werd zij nog
met voorkeurstemmen gekozen,
nu is zij de hoogst geplaatste na
lijsttrekker Camiel Eurlings. Maria
Martens is geboren in Doetinchem
en woont thans in Nijmegen,
waardoor zij goed bekend is met
onze omgeving. Met haar ervaring
van de afgelopen jaren wil zij zich

inzetten voor een beter en sterker
Europa. Een Europa dat dichterbij
is dan menigeen denkt, want meer
dan de helft van de nationale wet-
geving wordt in Brussel geregeld.

MARIA MARTENS ZAL DEZE
AVOND ONDERMEER INGAAN
OP DE VOLGENDE
ONDERWERPEN:
• Wat betekent Europa voor Ne-

derland en in het bijzonder voor
de gemeenten?

• Toetreding van nieuwe lidstaten,
een verrijking of bedreiging?

• Europese actualiteiten, voorzit-
terschap Nederland, nieuwe
grondwet, e.d.

De bijeenkomst op 26 mei a.s. in
'de Gouden Karper' te Hummelo.
Iedereen is van harte welkom.

Kleurenpalet start in
Zutphen
Vanaf 15 mei zijn amateur-
kunstschilders uit heel Neder-
land weer welkom in de Gelder-
se Achterhoek.

Tien zaterdagen lang, tot eind au-
* gustus, slaat het Kleurenpalet van

de Achterhoek haar tenten op op
de meest schilderachtige locaties
in oost Nederland.
Het doel van de organisatie is
(amateur)schilders kennis te laten
maken met het landelijke dorpsle-
ven zoals dat tot de dag van van-
daag nog in vele plaatsen in de
Achterhoek voorkomt. De kunste
naars mogen binnen de deelne-
mende plaatsen hun eigen schil-
derlocaties kiezen. Het kleurenpa-
let is een van de grootste activitei-

•" ten voor (amateur)kunstschilders
in ons land en gaat dit jaar van
start in Zutphen.
In Nederland bestaan honderden
schilderclubs met duizenden le-
den die vaak schitterende schilde-
rijen produceren.
Het Kleurenpalet richt zich op de
ze groep amateur kunstenaars die
het een uitdaging vindt te schilde
ren op doek, karton of hout met
een verf naar eigen keuze. De deel-
nemers aan het Kleurenpalet kun-

nen zich individueel of in schilder-
clubverband voor één of meer da-
gen aanmelden. Er wordt geschil-
derd in categorieën variërend van
beginneling tot beroepskunste
naars.
Aan het einde van iedere schilder-
dag is er een expositie van de die
dag gemaakte schilderijen en wor-
den de dagprijswinnaars gekozen.
Eind augustus is er in Hanzestad
Zutphen de grote slotmanifestatie
met een expositie waar de hoofd-
prijswinnaar bekend zal worden
gemaakt.

Het Kleurenpalet van de Achter-
hoek gaat op 15 mei van start
in Zutphen. Op 5 juni wordt er
geschilderd in Ruurlo, 12 juni
Anholt (Dld.), 26 juni Doesburg,
10 juli Terborg, 17 juli Lochem,
7 augustus Bronkhorst, 14 augustus
Vorden en 21 augustus Bredevoort.

De grote expositie van winnaars
is op zaterdag 28 augustus in
Zutphen.

Meer informatie: Kleurenpalet van
de Achterhoek, Kapperallee 63,
7211 CC Eefde, tel. (06) 13 48 44 27
of www.kleurenpalet.nl

Ingang bij km 16,7 aan de N319
tussen Zutphen en Ruurlo
Verrassende doorkijkjes en intie
me tuinen wisselen elkaar af.
Sinds 1678 worden de tuinen door
de familie vernieuwd. Het land-
schapspark van 32 ha is geïnspi-
reerd door landgoederen van Ierse
voorouders. Een geheimzinnige
tunnel van beuken leidt vanaf de
moestuin langs beelden en fontei-
nen. Wilde planten en varens in de
romantische 'wilde tuin' vormen
een verrassend contrast met de
kleurrijke borders van de verdiep-
te 'lage tuin'.

Vanaf 14 mei t/m 16 september is,
in combinatie met een bezoek aan
de tuinen, een tentoonstelling in
het koetshuis van de Wiersse te be
zichtigen: Peter Blake's Alice Th-
rough the Looking-glass, waarvan
het landschap en de personages
grotendeels door de Wiersse en
zijn bewoners geïnspireerd zijn.

De Alice illustraties -en de erbij
tentoongestelde foto's en water-
verfschetsen die Blake tijdens zijn
bezoeken aan de Wiersse maakte
vallen in zijn oeuvre tussen zijn
beroemde hoes van de Beatle's Sgt.

Pepper's Lonely Hearts Club Band
en zijn spraakmakende schilderij
Have a nice day, Mr. Hockney.

In een boek over Blake, gepubli-
ceerd door The Tate Gallery in Lon-
den, werd hij, wegens zijn werk in
de 60-er jaren, beschreven als a vi-
tal contributor to the emergence
of Pop Art.
In 2003 werd hij uitgeroepen tot
One of the most influential and
original artists working in Britain
today.

Tuinrondleidingen vinden elke
donderdag plaats van 15 april t/m
16 september.

De open dagen in 2004 vinden
plaats op:
zond. 30 mei (pinksterzondag)
maand. 31 mei en dinsd. l juni
zond. 11 juli en maand. 12 juli
zond. 18 juli en maand. 19 juli
zond. 24 oktober
Kinderen tot 9 jaar (en parkeren)
gratis. Honden worden niet toege
laten. Lichte maaltijden worden
op open dagen geserveerd.

Voor meer inlichtingen en voor
een afspraak voor een speciale
rondleiding (evt. met lunch of
thee) in geval bezoekers met een
groep buiten de open dagen willen
komen:
tel. 0573 451409, fax. 0575 556240,
email wiersse@xs4all.nl.

CDA Zelhem
bedankt gulle
onbekende gever
Op zaterdag l mei jl. deed een
team van het CDA Zelhem mee
aan de bakfietsrace.

Het resultaat was naar wens, het
team en de CDA mensen hebben
veel plezier gehad. Een paar dagen
na de bakfietsrace ontving het
team een heerlijke taart van een
tot nu toe onbekend gebleven ge-
ver. Het bakfietsteam en het CDA
willen deze spontane gever via de-
ze weg hartelijk danken voor de
heerlijke taart.

Alle andere supporters en organi-
satoren willen wij hartelijk dan-
ken voor de gezellige bakfietsrace.

Foto's van de bakfietsrace en meer
informatie over het CDA vind men
op www.cdazelhem.nl.

Nog enkele volks-
tuintjes te huur
Howel het tuinseizoen al is begon-
nen kunnen enthousiaste tuinders
nog een volkstuin huren bij de
Volkstuinvereniging Vorden.
Het volkstuincomplex ligt aan de
Vordense Beek, aan de overkant
van het voormalige SORBO-ter-
rein, waar nu woningen in aan-
bouw zijn.

Nu het voorjaar is aangebroken,
hebben weer veel mensen zin om
lekker buiten aan het werk te gaan
en hun eigen produkten te zien
groeien. Ook is het een goede re-
medie tegen werk met stressfacto-
ren.
Er zijn nog enkele tuintjes beschik-
baar waar belangstellende tuin-
ders hun gang kunnen gaan en
groenten en bloemen telen.
De huurprijs van een tuintje
(ca.150 m2) is zeer schappelijk.
Daarnaast is een contributie voor
de vereniging verschuldigd.
Wacht niet te lang meer, anders is
het tuinseizoen voorbij.

Nadere inlichtingen kunt u ver-
krijgen bij de secretaris van de Ver-
eniging, de heer Arie Gotink, Hoe
tinkhof 95 te Vorden (tel.553564).

Evert de Vreugd exposeert auto-
schilderijen in The Gallery Brammen

In The Gallery Brummen, Aalde-
ring Classic & Sportscars, is van
zaterdag l mei t/m zondag 4 juli
een expositie te zien met schil-
derijen van Evert de Vreugd. Van
de schilderijen springt de lak je
tegemoet. Het zijn realistische
schilderijen van klassieke auto's
zoals bijvoorbeeld een Jaguar,
een Citroen DS of een Ferrari,
waarbij je als toeschouwer vaak
denkt naar foto's te kijken. Pas
nadat je het schilderij van zeer
nabij bekijkt blijkt het werk zo-
als zoveel schilderijen: olieverf
op linnen.

Evert de Vreugd werkt en woont in
Den Haag, de stad waar hij in 1955
is geboren. Hij tekent al zijn hele
leven. Hij legt vast wat hij ziet of
laat zijn fantasie de vrije loop. Als
beeldend kunstenaar is hij autodi-
dact, in de zin dat hij zichzelf alle
technieken heeft aangeleerd. Van-
af 1979 begint hij met het schilde
ren van aquarellen van landschap-
pen waarna hij in 1983 overstapt
op het werken met olieverf.

AUTO'S ALS ONDERWERP
In dat zelfde jaar ontdekt hij de
schoonheid van autowrakken. Hij
begint zich hierin te verdiepen en
realiseert zich al snel dat dit het
onderwerp is waarnaar hij al zo
lang op zoek was. Vanaf dat mo-

ment is de auto in al zijn verschij-
ningsvormen het thema in zijn
werk. Het zijn echter niet alleen de
auto's zelf die hem aantrekken, hij
raakt ook steeds meer geboeid
door de verschillende materialen
waaruit auto's bestaan. Langzaam
ontstaat er een soort tweedeling in
zijn werk, aan de ene kant zijn er
de opdrachten die de auto vaak in
een traditionele setting afbeelden,
als ware het een portret, en aan de
andere kant is er zijn vrije werk
waarin hij op zoek gaat naar
krachtige composities met de
(klassieke) auto als uitgangspunt.

HOE ONTSTAAT EEN
SCHILDERIJ
Bij een bezoek aan The Gallery in
Brummen ziet De Vreugd op het
parkeerterrein een prachtige As-
ton Martin staan.
"Ik zag de schitterende lijnen in
combinatie met een pril voorj aars-
zonnetje en tja, dan gebeurt er
iets..." Zoals de kunstenaar zelf
zegt. Besloten wordt deze auto te
kiezen als onderwerp voor een
nieuw schilderij. Na het nemen
van wat foto's die moeten dienen
als schets voor het schilderij wordt
druk gedacht over de compositie.
Besloten wordt te kiezen voor de
neus van de DB6. Thuis wordt de
foto met de computer bewerkt en
worden de eerste lijnen overgezet
op het linnen. Na een paar uur
schilderen beginnen de eerste con-
touren van de Aston Martin zich af
te tekenen. Hierna begint de zoek-
tocht naar de juiste kleuren en
wordt de achtergrond aangepast.
Het uiteindelijke eindresultaat is
te zien op de expositie in The Gal-
lery en de diverse stadia van het
ontstaan van het werk op www.au-
toschilderijen.com. The Gallery
Brummen is gevestigd aan de Arn-
hemsestraat 47 te Brummen
www.the gallerybrummen.nl



JRK uw tapijtspecialist
u w trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 789.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Adverteren in
Contact?

Vraag naar de vele
mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

Eriei f p
MBBHKjnij Meimaand

Kleurmaand

Gratis unieke koff iemok

bij aankoop van minimaal € 17,49 aan

Histor Perfect
Finish producten

Uw Histor-adviseur

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
Bedrijventerrein Winkelskamp
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

HISTOR

SPANNEVOGEL

MARKIEZEN

g^oot" prüWcen/

10%
KORTING

UITVALSCHERMEN

OP AL DEZE
TYPEN

ZONWERING!

GRATIS
MONTAGE!

GELDT OOK VOOR
ELEKTRISCHE BEDIENING!

SCREENS

ROLLUIKEN

KNIKARMSCHERMEN

•nmf

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

Geef lucht
Geef leven
Geef!

Het aantal kinderen met astma is in de afgelopen tien jaar
verdubbeld. Eén op de tien kinderen heeft astma. Hiermee
is astma de meest voorkomende chronische ziekte onder
kinderen. Het Astma Fonds komt op voor deze kinderen door
onderzoek, voorlichting, zorg verbetering en vraagt aandacht
voor kinderen met astma.

www.astmafonds.nl

Giro 55055

Denkt u nu ook aan epilepsie?

Tienduizenden mensen wel. Zij hebben last van

aanvallen en weten nooit wanneer ze toeslaan.

Help mee in de strijd tegen epilepsie

en geef aan de collectant. Bedankt.



Krasvrij schuren
eindelijk mogelijk
Sorbo® krasvrije schuurspons
voor kostbare keukenappara-
tuur. Het lijkt regelrechte on-
zin: krasvrij schuren.

Maar aan de overkant van de oce-
aan zijn ze natuurlijk niet hele-
maal gek. Sorbo haalde de van oor-
sprong Amerikaanse technologie
naar Nederland.

En vertaalde de vinding in een
superieure kwaliteit schuurspons.
Jawel, schuren zónder krassen.
Het geheim van de vinding is de
speciale polyesterlaag op de spons.
De wrijvende werking van het
schuurvlak verwijdert probleem-
loos hardnekkig vuil. Nogmaals,
en het kan niet vaak genoeg wor-
den gezegd, zonder krassen.

Een nieuwe hulp in huis voor de
Nederlandse consument, in geen
enkel opzicht te vergelijken met
de 'klassieke' schuurspons.

KOSTBARE
KEUKENAPPARATUUR
Sorbo's krasvrije schuurspons is
speciaal ontwikkeld voor kostbare
keukenapparatuur. Denk aan de
oven, de magnetron of de kerami-
sche kookplaat. De spons is ook ge-
schikt voor het spik-en-span reini-
gen van pannen met een anti-aan-
baklaag. De krasvrije schuurspons
is overigens niet geschikt voor het
kwetsbare RVS.

DUO-VERPAKKING
De krasvrije schuurspons heeft
een duo-verpakking en is te koop
bij de betere supermarkten. Ook
voor deze oplossing van Sorbo
geldt trouwens het aloude ge-
zegde 'goedkoop is duurkoop'. De
polyesterlaag hecht goed aan de
spons en gaat meerdere maanden
mee. De kwaliteit van de spons
(viscose) is sowieso goed. Eén duo-
verpakking betekent een halfjaar
lang schoonmaakplezier.

Contact niet ontvangen?
Klachtenlijn voor

(0571) 27 40 58
of Drukkerij Weevers 551010

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

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

Workshop: Innerlijk land
Klein Axen
Gun jezelf de vrijheid en het plezier van je innerlijk kind

Deze dag gaat men zich verbin-
den met het kind in ons. Het
kind in ons heeft vele gezichten
en stemmingen. Vaak zijn we
gevormd door de prettige en
onprettige projecties van onze
ouders.

Dit is één zijde van de medaille. De
andere zijde is dat elk kind weer
anders reageert op de opvoeding.
Ieder mens is uniek en het lijkt
wel of we die ervaringen in het Ie
ven opzoeken die we nodig heb-
ben om ons te ontwikkelen. We
herhalen oude patronen zonder
daarmee verder te komen. Door

met het innerlijke kind contact te
maken doorbreken we dit.
We doen dit door te mediteren, on-
ze ervaringen uit te wisselen en de-
ze vorm te geven in een tekening.
(Je hoeft niet goed te kunnen teke-
nen). De workshop wordt gegeven
door Marleen Kragt, psycho energe-
tisch therapeut in samenwerking
met Riemke de Boer, tekendocent.
Wil men kennis maken met de vrij-
heid en het plezier van het inner-
lijk kind, dan kan men deze dag
niet missen, zaterdag 22 mei a.s.
Meer informatie Nieuwstad 10, tel:
(0575) 55 44 00 of (0313) 65 12 61
email: marleenkragt@hotmail.com

Inleveren berichten
advertentie's

In verband met bedrijfssluiting op 2e Plnksterdag 31 mei a.s.
verzoeken wij berichten en advertenties in te leveren uiterlijk

vrijdagochtend 28 mei 9.00 uur bij de bekende adressen.

De redactie van Weekblad Contact.

Locatie Het Spittaal van Gelre ziekenhuizen

Verpleegkundig spreekuur
voor kankerpatiënten
Op 12 mei is in de locatie Het
Spittaal van Gelre ziekenhuizen
een verpleegkundig spreekuur
voor kankerpatiënten van start
gegaan.

Verpleegkundigen, gespeciali-
seerd in oncologie, bieden pa-
tiënten met kanker en hun
naasten de mogelijkheid om in-
formatie te verkrijgen over
ziekte en behandeling, naast de
informatie die wordt gegeven
door de behandelend medisch
specialist.

Tevens wordt ondersteuning gebo-
den bij de verwerking van en bij
het omgaan met de ziekte kanker.
De verwachting is dat het verpleeg-
kundig spreekuur voor kankerpa-
tiënten een belangrijke bijdrage
zal leveren aan de continuïteit in
de voorlichting, aan advisering en
aan begeleiding van patiënten met
kanker en hun naasten.

Omgaan met kanker kan veel pro-
blemen opleveren, variërend van
het omgaan met een nieuwe situ-
atie tot het verwerken van emoties
en angst. Behandelend specialis-
ten richten zich in eerste instantie
op medische zaken.

De tijd om tijdens het spreekuur
of tijdens een ziekenhuisopname
dieper in te gaan op bijvoorbeeld
problemen die in de thuissituatie
ontstaan is vaak beperkt.

Dit wordt veroorzaakt door een
toename van het aantal poliklini-
sche werkzaamheden en een
steeds korter wordende opname
duur.

Het verpleegkundig spreekuur
voor kankerpatiënten is vooral op-
gezet om de continuïteit en de
kwaliteit van de patiëntenzorg te
waarborgen. Oncologieverpleeg-
kundigen beschikken over veel

kennis en ervaring die ingezet kan
worden bij ondersteuning en be-
geleiding. Bovendien vormen de
oncologieverpleegkundigen een
laagdrempelig aanspreekpunt voor
kankerpatiënten.

De begeleiding kan zowel voor, tij-
dens als na de behandeling plaats-
vinden.

De aanleiding voor het verpleeg-
kundig spreekuur voor kanker-
patiënten en de werkwijze verto-
nen veel overeenkomsten met de
in oktober 2003 gestarte verpleeg-
kundige polikliniek mammacare,
die echter specifiek is gericht op
patiënten met borstkanker. Het
verpleegkundig spreekuur voor
kankerpatiënten richt zich op alle
andere vormen van kanker.

Het verpleegkundig spreekuur
voor kankerpatiënten wordt elke
woensdagmorgen gehouden op de
afdeling Oncologie / Longziekten
in de locatie Het Spittaal.

Afspraken kunnen worden ge-
maakt op werkdagen alleen s'mor-
gens via het secretariaat van de af-
deling, telefoon (0575) 59 26 35.

P R I N T E N
C O P I Ë R E N

Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig
drukwerk, in kleine oplagen en met een korte
doorlooptijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw
rapporten, verslagen, manuals, e.d.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



de Bos Makelaardij og

De andere makelaar
voor uw regio!

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

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

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69

Dubbele spaarpunten!

Bij

DARTEL
TRAMPOLINES
breed assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur
vr. en za. 10.00-16.00 uur
Broekstraat 22, Zelhem

(okt-april op afspr. 0314 39 16 87

TE HUUR:
opblaasbare

ABRAHAM - SARAH
OOIEVAAR

SPRING KUSSEN
voor de kleintjes

BALLENBAD
CLOWNS

Spiekker-Zemann
0544-376014

verf

behang

gordijnstof

tapijt

vloervinyl

marmoleum

laminaat

parket

binnenzonwering

schilderwerk

behang- en

stoffeerservice

Tijdelijk dubbele
spaarpunten bij
elke besteding van
€12,50.
Dus dubbel zo snel
€12,50 korting!

De actie loopt t/m 29 mei 2004

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo

Tel. 0575 - 46 40 00

Fax 0575 - 46 35 98

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities

zowel in full cotour als met steunkleur. Telefoon (0575) 55 10 1O

D

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT

JUBILEUM-
ACTIE

50%
KORTING

D

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten
laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.

U kunt ook bestellen bij onze filialen.

drukke r i j

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

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

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

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

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

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

KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

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

lorde/t
HOTEL-RESTAURANT

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

zoekt parttime
afwashulpen

voor door de week
en voor in het weekend

vanaf 17-18 jaar.

Voor inlichtingen:
Klaas Bakker, tel. (0575) 55 13 12.

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

l > A NT l N G // 1 )1 S C" OT l IK I K

TILT
SHOWBAND

uJERONIMO
, „ _ .REA'S 1OO% FUN •
HrWWW.WITKAMP.COM B

Bobbus opstapplaatsen R
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveló, Ooyerweg • De Kei 21:50 m

* Eefcte, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo, |T
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *

Epse, Rosentuin 22:30 * Gorsse/, Gemeente huis 22:45" Harfsen,
Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

Inname van: Tevens verkoop van:

schoon puin • ophoogzand

puin/zand • zwarte grond

bouw- en sloopafval • gebroken puin
1 asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

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



Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Op 12 mei heeft bridgeclub BZR
het seizoen 2003-2004 afgesloten
met een einddrive. Alle spelers
werden in l groep geplaatst en
voor zowel de NZ-lijn als de OW-
lijn waren enkele prijzen beschik-
baar. De dames Abeln en Terlouw
hadden weer iets bijzonders van
de prijzen gemaakt. Er werden

"* enkele contracten geloot en de
makers van dat contract mochten
een prijsje uitzoeken. Daarnaast
vond de bekendmaking plaats van
de clubkampioenen en de win-
naars van het slemklassement.

De wedstrijdleider had ook een
flesje wijn beschikbaar voor de
spelers met de hoogste seizoensco-
re (De heren Sprey en Molendijk
met maar liefs 72,92%) en voor het
enige lid (mw. R. Thalen) dat het
hele seizoen geen enkele fout had

'*• gemaakt bij het invullen van de
scorekaarten.

Het bestuur heeft tevens zijn waar-
dering uitgesproken voor de wed-
strijdleider en de leden die elke
week weer klaar staan om de ma-
terialen klaar te zetten en op te
ruimen. Zij werden daarvoor be-
loond met een cadeaubon, net als
degenen die de prijzen voor de di-
verse drives hebben verzorgd.

STAND
tt CLUBKAMPIOENSCHAP

A-lijn: 1. Mw. N.Hendriks - dhr.
G.G. Bergman 100; 2. Mw. A. Simo-
nis - Mw. R. Webbink 90; 3. Mw.
A.W. Terlouw - Mw. M. Abeln 80; 4.
Dhr. J. Holtslag - Dhr. H. Wagen-
voorde 70; 5. Dhr. J. Duinkerken -
Dhr. J. Post 60; 6. Mw. D. Hoftijzer -
Mw. K. Vruggink 50; 7. Mw. E.M.
Collenteur - Dhr. H AP. Collenteur
45; 8. Mw. A.W. van Gastel - Mw. A.
Jansen Vreling 40; 9. Mw. R. den
Ambtman - Mw. R. Thalen 35; 10.
Dhr. J.W. Costermans - Dhr. H. Ent-

•5C hoven 30.
B-lijn: 1. Mw. H.J. de Bruin - Mw. P.
v.d. Vlugt 74; 2. Mw. A. Le Grand -
Dhr. LJ. Sprey 67; 3. Mw. G. Bou-
man - Mw. A.W. van Manen 59; 4.
Dhr. P.R.J. den Elzen - Dhr. G. His-
sink 52; 5. Mw. L. Lamers - Dhr. H.J.
Kip 44; 6. Dhr. H.E. Wechgelaer 37;
7. Mw. M.H. Scholten - Mw. R. Wae-
nink 33; 8. Mw. M. Koekkoek - Dhr.
P. den Ambtman 29; 9. Mw. H.
Dam - Mw. EJ. van Leuvensteyn 26;
10. Mw. T. Hooyveld - Mw. J. Ma-
chiels 22.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van 10 mei:
A groep:
1. Het echtp. Vruggink met 66%;
2. De dames Walter Kilian en van
Gastel met 57,6%; 3. De heren
Enthoven en Jansen met 54,2%

B groep:
1. De dames van Alphen en Wul-
link met 59,9%; 2. De dames Beek
en Lassche met 58,3%; 3. Het echt-
paar Duinkerken met 53,1%

Voetbal

SOCII
Socii had de opdracht om thuis
met 0-4 te hebben verloren het in
Spijk aan hun sportieve plicht te
voldoen. De met veel toeters en
bellen omringde speelveld leken
het meeste indruk gemaakt te heb-
ben op de scheidsrechter. Socii be-
gon in opdracht van de vertrek-
kende trainer Bart Haggeman
goed aan de wedstrijd en het had
na een halfuur spelen met zeker 0-
2 voor kunnen staan maar de ei-
genlijk niet te missen kansen gin-
gen of wilden er gewoon niet in.
De eerste goede aanval van Spijk
Vooruit leverde een doelpunt op 1-
0 waar wel eerst weer een verdedi-
gingsfout aan vooraf ging. Net
voor de rust werd het nog 2-0 met
een paar knappe bewegingen kap-
te de beste speler van Spijk Jan Wil-

lem Krijt uit en stifte de bal keurig
in het net. Voor Socii was het zaak
de tweede helft het rustig probe-
ren uit te voetballen zonder te veel
schade aan vooral kaarten van de
maar graag rond strooiende
scheidsrechter op te lopen. Spijk
Vooruit kan er over mee praten ge-
zien de stand zeven keer geel en
een keer rood dan is er toch bij ie-
mand iets niet in orde. Bert Kra-
nenburg was de enige Socii speler
die geel kreeg. Voor Socii zit er
niks anders op dan volgend jaar
weer gewoon weer met frisse
moed er tegenaan te gaan en het
opnieuw te proberen.

Opbrengst collecte
nationaal
Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het Na-
tionaal Fonds Kinderhulp, die ge-
houden is in de week van 25 april
tot en met l mei, heeft in Vorden
€ 896,22 opgebracht. Hiervoor zijn
18 collectanten op pag gegaan.
Het ingezamelde geld is bestemd
voor kinderen in Nederland die,
meestal door problemen thuis, te
maken krijgen met jeugdzorg. Kin-
derhulp financiert met de op-
brengst van de collecte bijvoor-
beeld een schommel bij het kin-
dertehuis, een fietsje, het lidmaat-
schap van een sportclub, of een
weekje kamperen. Met deze ex-
tra's brengt het Nationaal Fonds
Kinderhulp wat kleur in het leven
van kinderen in Nederland die
het in hun leven niet gemakkelijk
hebben. Collectanten en gevers:
hartelijk dank!

Pa arden sport

Zaterdag 15 mei jl. was er een
ponyconcours in Winterswijk,
daar behaalde de volgende leden
een prijs.

DRESSUUR
Marit Kouwenhoven met Sara een
Ie en 5e prijs in de klasse B met
162 en 168 punten. Lisette Bijen-
hof met Simply the Best een Ie
prijs in de klasse B met 169 pun-
ten. Martine Bijenhof met Sara een
Ie prijs en 2e prijs in de klasse L2
met 170 en 168 punten. Bart Hart-
man met Sirik een 2e prijs in de
klasse Ml met 171 punten. Hester
Slegt met Easter Boy 2x een Ie
prijs in de klasse Ml met 176 en
169 punten. Elodie Stokman met
Passé Partout 2x een Ie prijs in de
klasse M2 met 157 en 166 punten.

SPRINGEN
Bart Hartman met Shardon en
Sirik een Ie prijs in de klasse L.
Bart Hartman met Vivaldi een Ie
prijs in de klasse Z.

Vissen

SNOEKBAARS
Aan de wedstrijd die de henge-
laarsvereniging 'De Snoekbaars'
zondag hield in de Oude IJssel bij
Doesburg, namen 13 personen deel.

DE UITSLAG WAS ALS VOLGT:
1 Jan Groot Jebbink 4460 gram;
2 Anton Golstein 3080;
3 Derk Wuestenenk 2900;
4 Rob Golstein 2700 gram;
5 Dik Huetink 2020 gram.

De volgende wedstrijd is woensdag
26 mei in de Berkel bij Lochem.

Mo torsport

Erwin Plekkenpol oppermachtig
De motorcrosswedstrijd, welke de
VAMC 'De Graafschaprijders' za-
terdagmiddag op het Delden-cir-
cuit organiseerde is in de super-
klasse gewonnen door een "opper-
machtige" Erwin Plekkenpol uit
Vorden. Plaatsgenoot Gerben

Vruggink legde na een felle strijd
met Marcel Bulten beslag op de
tweede plaats, terwijl het "brons"
naar Vordenaar Bulten ging. In de
klasse 125 CC won Niels Beek uit
Vorden beide manches en werd
daardoor overtuigend winnaar.
Jasper Groot Roessink uit Hengelo
en Edwin Visser uit Vorden eindig-
den op resp. de tweede en derde
plaats.

Vordenaar Torn Berends werd win-
naar bij de jeugd door afgetekend
de tweede manche te winnen. Bas
Klein Haneveld uit Warnveld werd
een goede tweede. Bij de recrean-
ten zegevierde de "Witte Smid"
Jan Koop uit Warnsveld. Hij won
beide manches.

Ook good-old Johan Braakhekke
kwam deze middag aan de start.
Het lukte hem zelfs nog om vijf
ronden op kop te rijden, helaas
voor Johan, kwam toen de man
"met de hamer" voorbij. Willian
Veldhorst uit Zelhem werd in deze
klasse tweede en Harm Radstake
uit Zutphen derde.

DE UITSLAGEN:
Superklasse: l Erwin Plekkenpol,
Vorden 60 punten; 2 Gerben Vrug-
gink, Vorden 52; 3 Marcel Bulten,
Vorden 52; 4 Winand Hoenink,
Vorden 46; 5 Harold Wolsink, Hen-
gelo 41 punten.
Klasse 125 CC: l Niels Beek, Vorden
60 punten; 2 Jasper Groot Roes-
sink, Hengelo 54; 3 Edwin Visser,
Vorden 48; 4 Nieck Langwerden,
Barchem 48 punten.
Recreanten: l Jan Koop, Warnsveld
60 punten; 2 Willian Veldhorst,
Zelhem 54; 3 Harm Radstake,
Zutphen 50; 4 Richard Enzerink,
Hengelo 42; 5 Johan Braakhekke,
Barchem 42 punten.
Jeugdklasse: l Torn Berends, Vorden
57 punten; 2 Bas Klein Haneveld,
Warnsveld 55; 3 Jurrt Winters,
Hellendoorn 52 punten.

D uive nsport

P.V. VORDEN
De wedvlucht vanuit Duffel over
een afstand van circa 170 km is ge
wonnen door H. Eykelkamp met
zeven duiven bij de eerste twintig!
De uitslag was als volgt: H. Eykel-
kamp l, 2, 4, 6, 7, 8, 15; C. Bruins-
ma 3, 11, 16; M. Tiemessen 5, 18,
19, 20; A en A. Winkels 9; Jitske
Winkels 10; J. Meyer 12, 13; H.
Stokkink 14,17.

Ook de wedvlucht vanaf Libra-
mont over een afstand van ruim
250 kilometer leverde een fraaie
zege op voor Eykelkamp. Hier was
de uitslag was: HA. Eykelkamp:
l, 2, 3, 9,10,12,13, 17, 20; A en A
Winkels 4,6, 7,14,16; C. Bruinsma
5,15,19; H. Stokkink 8,18; J. Mey-
er 11.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur.

De inwoners in de gemeente Vor-
den worden daarbij in de gelegen-
heid gesteld om op een gemakke
lijke wijze contact te leggen met
de leden van de CDA-fractie voor
vragen, opmerkingen of gewoon
eens iets kwijt te willen over ge-
meentelijke zaken. Iedereen die
dat wil, kan zich tot de CDA-fractie
wenden, hetzij voor zichzelf dan
wel namens een vereniging of
instantie.

Het is wenselijk, dat men zich van
tevoren telefonisch meldt, zodat
er zonodig nog wat kan worden
voorbereid en in ieder geval diege-
ne van de CDA-fractie aanwezig is,
die het betreffende onderwerp in
zijn portefeuille heeft.

Om u vooraf telefonisch te melden
dient u contact op te nemen met
Ab Boers (fractievoorzitter CDA)
tel. 55 11 57.

2 jeugdteam's Socii kampioen!

Het El team van Socii liet tot
aan de laatste wedstrijd de
spanning erin zitten; men
moest nog èèn punt halen.
Toen de scheids het eindsignaal
gaf met de eindstand 1-1 was de
buit binnen. Foto's konden wor-
den gemaakt en de versierde plat-
te wagen werd klaargezet voor een
rondrit door het dorp Wichmond.

Een mooi succes voor de jeugtrai-
ners Frans Arends, Herro Hofstede
en Mike Toker en de leider Gerrit
Loman.

Tijdens de rondrit werd de cam-
ping nog even aangedaan voor een
versnapering en liet men zich de
patat met toebehoren goed smaken.
Deze feestelijke maaltijd werd het
team aangeboden door de sponsor
Autobedrijf Langwerden.

Ook het Cl team werd kampioen.
Door èèn verloren wedstrijd, èèn
gelijk gespeelde wedstrijd en acht-
tien overwinningen, was men de
laatste wedstrijden al niet meer in
te halen. Samen met de leiders
Gaston Besseling en Martij n Pe-
ters, de trainer Rob Golstein en de
sponsor Autorijschool V/d Linden
wilde men maar wat graag gaan
staan om 'naar het vogeltje te kij-
ken'. Uiteraard stond de platte wa-
gen, na even bij getankt te hebben,
al weer klaar en liep menigeen
snel naar buiten om hun helden
tijdens de rondrit te kunnen felici-
teren. Na de rondrit werd het team
door de heer V/d Linden getrak-
teerd op het Socii menu, wat men
zich goed liet smaken.

Op de foto's ziet u de trotse spe-
lers, leiders en sponsors.

Amnesty
De werkgroep van Amnesty
Vorden heeft in 2003, middels
de thuisschrijvers, in totaal
2578 brieven verstuurd waarin
aandacht voor gevangenen e.d.
wordt gevraagd, vanwege de
schendingen van de mensen-
rechten.

Onderverdeeld 1664 brieven van-
uit Vorden, 886 uit Wichmond en

28 vanuit Steenderen. De werk-
groep Vorden onderhoudt overi-
gens al jaren contacten met een
werkgroep van Amnesty Interna-
tional uit het Belgische Waregem.

Deze werkgroep schrijft namelijk
voor dezelfde gevangenen als Vor-
den, welke laatste maandelijks
een verslag vanuit Waregem ont-
vangt.

Voorronde 'Danone Nations Cup'
Deze maand vinden in Nederland
de regionale voorronden plaats
van de Danone Nations Cup,
het grootste internationale voet-
baltoernooi voor de D-jeugd.

In vijf regio's in Nederland strij-
den in totaal 65 teams om een
plaats in de finale. Op zaterdag 22
mei wordt één van de vijf voorron-
des op het gemeentelijk sportpark
in Vorden gespeeld.

De beste drie teams spelen op zon-
dag 13 juni in de nationale finale
van de Danone Nations Cup in het
Olympisch stadion in Amsterdam.

De winnaar in Amsterdam speelt
van 2 september tot 8 september
om het "wereldkampioenschap"
dat in het Pare des Prince in Parijs
wordt gehouden. In Parijs nemen
31 landen deel. Zinedine Zidane,
beschermheer van de Danone

Nations Cup, zal de wereldcup
persoonlijk aan de winnaar over-
handigen.

Vorig jaar werd Nederland in
Frankrijk vertegenwoordigd door
het D-team van Vorden. Zaterdag
22 mei zal het Vordense D team
ook deelnemen aan de voorronde,
met dit verschil dat er ditmaal,
vanwege de leeftijd 10-12 jaar, een
ander team binnen de lijnen zal
verschijnen. De wedstrijdduur be-
draagt 20 minuten. Alle ploegen
spelen zes wedstrijden. Deelne-
mende teams zijn: Helios (Deven-
ter), Tubanters (Enschede); OBW
(Zevenaar), AZC ( Zutphen), WHCZ
(Zutphen), Longa (Lichtenvoorde),
Eerbeekse Boys, Erica "76 (Dieren),
Socii (Wichmond), Vitesse (Arn-
hem), Warnsveldse Boys, AGOW
(Apeldoorn), Viod (Doetinchem),
Be Quick (Zutphen), RKZVC (Zieu-
went) en gastheer Vorden.



Sensationele seizoenopruiming. Alles voor 1/2 geld. Kortingen tot 75%
Wij ruimen onze eindvoorraden en exportrestanten op voor weggeefprijzen! Dé gelegenheid om een tuin vol planten aan
te schaffen voor weinig geld. Extra voordelig deze week: LAVENDEL grote planten 10 stuks 7,50 - LAURIEREN 80 cm in pot 10 stuks
37,50 - BLAUWE HORTENSIA 80 cm hoog 10 stuks 47,50 - GROTE DRUIVENPLANTEN aan rek gebonden - GROTE BUXUS-
BOLLEN 0 60/80 cm in pot.

BUXUSBOLLEN in alle maten vanaf 6,- - KLIMOP voor gaasrek vanaf 1,75 - SNEEUWBAL in pot 4,-
Bolconiferen • Grote bonte klimop • Rododendron • Fruitbomen in container en nog veel meer.
Nog plm. 20 bomen in container zoals linde, tamme kastanje en beuken rood en groen.
Verkoop vanaf 17 mei om 9 uur. Op is op, weg is pech.

Rnnmkmolforii Monlrhnrct Bleekstraat 3a> Hen9el° (Gld> -Tel- (°575)45 25 31

DUUIIIlV WClvCII J IV IClIIVlIUl Ol Geopend elke dag vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

'Ik laat mij inspireren!'

keukens
tegels & sanitair

natuursteen
lout & bouwmaterialen,

bouwmarkt
sierbestrating

HCI. Helemaal mijn idee.

Suzuki viert feest!
Om de Suzuki-rijders mee te laten profiteren van dit
jubileum zijn er diverse actie-auto's verschenen.

Dit zijn auto's met veel extra's
en veel voordeel!

Voor die Suzuki-rijders die nog niet direct toe zijn aan
een nieuwe auto hebben we ook gedacht. De auto
heeft immers onderhoud nodig.

Wij bieden de APK-keuring aan
voor het speciale jubileum-
bedrag van € 25,-*

Bij een onderhoudsbeurt is de APK GRATIS!

Daarnaast hebben we ook vele aanbiedingen op uit-
laten en banden! Kom gerust langs of bel en vraag
naar de mogelijkheden.

* Deze aanbieding geldt voor Suzuki-rijders en niet voor dieselmoto-
ren en is excl. BTW en afmeldkosten.

Auto Service Eefde
Zutphenseweg 73
7211 EB Eefde
Telefoon (0575) 54 03 17

JouwCenter.HCI
Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Ulft* - Ettenseweg 39 - tel. 0315 69 62 00
Zevenaar* - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1

*ln de showroom van deze vestigingen staan géén keukenopstellingen

b l o e m e n

Grote keuze in

perkplanten
tuinzaden - potterie

Materiaal voor

hanging baskets
Openingstijden: ma. t/m do. 8.00-18.00 uur,

vr. 8.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.
Hemelvaartsdag gesloten.

Adres: Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
V Tel. (0575) 46 16 22 • www.groot-roessink.nl

ag open!
23 mei open van 12.00 -17.00 uur

Of u nu houdt van klassiek, modem of landelijk, uw

smaak ontwikkelt zich voortdurend. Helmink Meubelen

heeft altijd de laatste woonideeën in huis. Plus een

indrukwekkend assortiment in slaapcomfort. Kom zon-

dag a.s. maar eens kijken in onze winkel om inspiratie op

te doen voor een sfeervolle inrichting van uw woning.

ZlTCOMBINATIE LUIK
In diverse lederkwaliteiten en vele

kleuren verkrijgbaar.
3- en 2,5 zitscombinatie

Vanaf €2674.-

\/O R D E IM Zutphenseweg 24 Tel. 0575-557574

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l
M l N K

HELMINK
meubelen • ifl

H U I



Zaterdag 29 mei éénmalig optreden in Nederland

Valerie Smith & Liberty Pike
Expositie Konikpaarden

Valerie Smith komt naar Neder-
land voor een exclusief concert
bij Erve Kots, Lievelde.

In Amerika wordt zij gezien als
één der grootste artiesten uit de
hedendaagse akoestische Country-
/Bluegrass-music scène. Haar heer-
lijke, met "Mountain Soul" door-
drenkte stem weet zelfs de meest
verstokte criticus te overtuigen.
Haar song "Red Clay Halo" voerde
bij diverse onafhankelijke radio-
stations de Country en Bluegrass
hitlijsten aan. Als gevolg hiervan
rijgen de onderscheidingen, nomi-
neringen en uitverkiezingen zich
als een parelketting aaneen.
Hoogtepunten waren tot nu toe
haar nominering als "Best Female
Vocalist of the Year" en een Gram-
my Award, Amerika's hoogste mu-
ziekonderscheiding voor de CD
Clinch Mountain Sweethearts als
'Best Bluegrass Album of the Year'.
Valerie Smith weet waar ze het
over heeft - ze studeerde immers
aan de universiteit van Kansas City
alwaar ze de hoogste graad behaal-
de in de opleiding Jazz-, Pop-, Bro-
adway- en Operamuziek.
Het duurde niet lang of ook "Nash-
ville" ontdekte het grote talent

van deze dame. Uitnodigingen
volgden elkaar in snel tempo op
en binnen de kortste keren stond
ze op het belangrijkste podium
van de Country muziek, de Grand
Ol' Opry waar ze in een show op-
trad samen met superstar Dolly
Parton. Haar performance is dan
ook van wereldklasse! In Amerika
waar haar optreden wordt om-
schreven als spectacular noemt
men haar een ware verademing en
een highlight van de hedendaagse
muziek.
De band Liberty Pike bestaat uit 5
jonge, enthousiaste muzikanten
die stuk voor stuk worden ge-
noemd in het rijtje Amerikaanse
supertalenten. Ieder van hen heeft
al diverse grote prijzen gewonnen.
Liberty Pike bestaat naast Valerie
Smith, leadzang/gitaar/viool uit
Becky Buller, viool/zang - Jessica
Lee, Bas/zang - Matt Wingate, gi-
taar/mandoline/zang en John Wes-
ley Lee, mandoline/gitaar.
Naast hun instrumentale virtuo-
siteit leveren ze vocale hoogstand-
jes, prachtige lead-, omringd met
oorstrelende samenzang. Qua pre-
sentatie en uitvoering spectaculair!
Voor informatie over aanvang,
entree, etc. zie de contactjes.

Tienduizenden mensen wal. Zij hebben Int van
aanvallen en weten nooit wanneer ze toesllln
Htlp mot in de strijd tegen epilepsie

m geel aan de collecten!. Bedankt

Van zaterdag 15 tot en met zon-
dag 30 mei a.s. exposeert de uit
Vorden afkomstige natuurfoto-
grafe Natasja Bekkers haar
werk in galerie 'De Graanzol-
der" in Haaksbergen.

Te zien (en te koop) zijn originele
foto's van Konikpaarden in de na-
tuur waarop te zien is hoe deze
dieren spelen, eten, ravotten en
via lichaamstaai met elkaar com-
municeren.

Hiervoor werd op een groot aantal
locaties opnamen gemaakt. De Ko-
nik kan worden beschouwd als
een rechtstreekse afstammeling
van het oorspronkelijke wilde
paard in Europa. Met de terugkeer
van oorspronkelijke natuur in
Nederland is ook de konik een ver-
trouwd beeld geworden in vele
Nederlandse natuurgebieden.

Voor de Stichting Ark werkte Na-
tasja Bekkers onder andere mee

aan de totstandkoming van het
boek 'Koniks, Wilde Paarden in
Nederland'. Deze natuurontwikke
lingsorganisatie betrekt mensen
bij nauurontwikkelingen via onder
andere voorlichting en educatie
www.stichtingark.nl

Galerie 'De Graanzolder is ge-
vestigd aan de Jhr. Von Heyden-
straat 13 in Haaksbergen en is op
zaterdag- en zondagmiddag geo-
pend. De toegang is gratis.

Vorden bereidt zich voor
op NK skeeleren

Autogordels - de misverstanden

Met het aanbrengen van een
nieuwe asfaltlaag op een deel
van het parcours zijn op het In-
dustrieterrein in Vorden de
laatste oneffenheden wegge-
werkt op het 1550 nieter lange
traject, waar op 5 juni a.s. het
Nederlands Kampioenschap zal
worden gehouden.

Het parcours is aanzienlijk langer
dan vorig jaar en ook een stuk
lastiger door de extra bochten. De
lengte van het parcours was een
vereiste van de Skatebond Neder-
land o.a. om het maken van TV-
opnames te vergemakkelijken.

Volgens de voorzitter van het co-
mité, Martien Pater, liggen de
voorbereidingen goed op schema.
De sponsoring is definitief rond en
de speciale Skeelerkrant, is zo
goed als klaar. Voor Pinksteren
valt deze "special" bij zo'n 30.000
adressen in de Achterhoek in de
bus.
Van de Gemeente Vorden wordt al-
le medewerking verkregen om het
parkeren in goede banen te leiden.
Bij goed weer rekent het comité op
ca. 5000 bezoekers. Op en rondom
het parcours zullen permanent zo-
'n 70 vrijwilligers de nodige hand-

en spandiensten verrichten. Bij
het nieuwe start/finishgebied
wordt een tent geplaatst voor de
ontvangst van genodigden en er
komt ook een tribune.

Het comité rekent op 500 deelne-
mers, verdeeld over maar liefst 9
categorieën. De eerste wedstrijd
van de jeugd is om 10.00 uur en de
laatste van de A-rijders om 16.25
uur. Zowel bij de dames als bij de
heren verschijnen alle bekende na-
men aan de start. Arjan Smit, die
al 5 jaar achter elkaar het Neder-
lands Kampioenschap wist te be-
halen, is een van de kanshebbers,
maar ook Roei van Hest, Erik Hul-
zebosch en Willem Hut zijn kandi-
daten voor de eindoverwinning.
Arjan Mombarg uit Vorden eindig-
de vorig jaar bij het NK in Naal-
dwijk op de 3e plaats.

De jaren daarvoor was hij respec-
tievelijk 4e en 5e. Mombarg die tij-
dens het skeelerseizoen parttime
veehouder is zeker niet kansloos.
In de diverse categorieën zal ook
een aantal leden van de Skeeler-
trainingsgroep Vorden e.o. aan de
start verschijnen. Deze groep
wordt getraind door Pieter Van Sa-
voijen uit Vorden.

Autogordels zijn het meest
simpele én het meest effectieve
middel om je te beschermen te-
gen verwondingen bij een bot-
sing. Toch draagt niet iedereen
de gordel, vooral achterin niet.
Voor een deel is dat een
kwestie van vergeetachtigheid.
Maar voor een deel is dat ook
een kwestie van 'feiten'.

ALS MIJN AUTO IN BRAND
VLIEGT...
Sommige mensen denken dat ze
als de auto in brand raakt mis-
schien niet snel genoeg uit de gor-
del kunnen komen.
Maar die brand zal meestal ont-
staan door een stevige aanrijding,
waarbij je waarschijnlijk bewuste
loos raakt als je geen gordel om
hebt.

ALS IK MET DE AUTO IN HET
WATER RIJD...
Er zijn ook mensen die als ze
langs een kanaal rijden de gordel
af doen, want als je in het water
rijdt dan kun je misschien niet
meer uit je gordel komen. Waar-
bij je dan vergeet datje doorgaans
-als je van tevoren al niet over de
kop bent gegaan- met een behoor-
lijke smak in het water terecht-
komt. Zodat je bewusteloos slaat
tegen de voorruit als je geen gor-
del draagt. En al weer niks kunt
doen.
En net als bij een brandende auto
zijn omstanders bij een in het wa-
ter gereden auto lang niet altijd
dapper genoeg om te hulp te
schieten. Als het dan al niet te laat
is.

IK ZET ME WEL SCHRAP
Sommige automobilisten denken
dat je je wel schrap kunt zetten
als je een botsing krijgt.
Wel, in de eerste plaats: dan moet
je die botsing wel op tijd zien aan-
komen. En botsingen hebben de
vervelende gewoonte om onver-

wachts te gebeuren. Vervolgens
lukt het ook een stevig gebouwd
iemand bij een botsing boven de
lOkm/u al niet meer om zich
schrap te zetten. Daarvoor zijn de
krachten die optreden véél te
groot.

IN DE STAD IS HET NIET
NODIG
Dan zijn er de mensen die denken
datje in de stad niet zo nodig een
gordel om hoeft. Terwijl in de stad
nota bene de meeste ongelukken
gebeuren!
En je hoeft maar om je heen te kij-
ken om te zien dat er daar echt
wel harder dan lOkm/u wordt ge
reden.

OP DE ACHTERBANK IS HET
NIET NODIG
Het grootste probleem vinden we
op de achterbank: daar draagt
maar een kwart tot een derde de
levensreddende gordel.
Voor zover mensen daar al over
nadenken is de redenering: als we
een botsing krijgen vangen de in-
zittenden voorin de klap wel op.
In zekere zin is dat nog waar ook.

Alleen worden bij een botsing die
achterzitters met een kracht van
tonnen tegen die voorpassagiers
gelanceerd en is de ellende hele
maal niet meer te overzien.

LASTIG
Er zijn ook niet-gebruikers die de
gordel lastig vinden. In veel auto's
kun je echter het bovenste be-
vestigingspunt van de gordel ver-
stellen. Probeer maar eens.

VLIEGENDE SCHOTEL
Eerlijk is eerlijk, het komt ook een
héél enkele keer voor dat iemand
het er juist levend heeft afge
bracht doordat hij de gordel niet
droeg en uit zijn auto werd geslin-
gerd.

Op het volgende moment viel er
dan een brandende tankauto, vlie
gende schotel of viaduct op die
auto, en was de bestuurder ge
dood als hij niet uit zijn auto was
geslingerd.
Het vervelende is dat een derge
lijke uitzondering voor de media
zulke dankbare kopij en voor de
borreltafel zo'n prachtig onder-
werp is dat er nog jaren over ge
sproken wordt, en velen denken
dat het de regel en niet de uitzon-
dering is.

De honderden mensen die dank-
zij de autogordel een harde klap
hebben overleefd en slechts een
paar blauwe plekken van die gor-
del hebben overgehouden zijn
niet interessant; hun getuigenis
hoor en lees je niet.
Gemiddeld zou l (één) procent
van de mensen die bij een onge
luk ondanks de gordel omkwa-
men misschien nog in leven zijn
geweest als ze de gordel niet had-
den gedragen.
Daar staat tegenover dat bijna de
helft van de mensen die zonder de
gordel omkwamen nog geleefd
had als ze die gordel wél om had-
den gehad.
Tel uit je winst.

GOOCHEM
In de periode van half maart tot
eind mei loopt landelijk onder
het motto 'Gordels om, ook ach-
terin. Daar kun je mee thuisko-
men' een voorlichtingscampagne
die tot doel heeft het gebruik van
autogordels te stimuleren, vooral
op de achterbank.

Mascotte van deze campagne is
Goochem het Gordeldier, dat on-
der andere in radio- en tv-spots
zijn opwachting maakt.

De politie controleert ook extra
op het gebruik van autogordels.

Nadere informatie vindt men op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl



Alles voor
een voorde
voorjaar.

OMO COLOR OF ULTRA DUO VARKENS- OF
+ LEGO DUPLO BOX 4466 KIPROLLADE
pak 1,35 kilo van 29.99 voor

3 stuks, kilo van 8.55 voor

FRIENDLY
pak 24 rollen

van 8.37 voor

5.449

FRANSE WIJNEN

NOUAISON WIJN
fles 0,75 liter a 3.59
nu 2 flessen voor

POUILLY FUME
0,75 liter
van 9.49 voor

OLA
MAGNUM

US
doos 360 ml, diverse smaken

van 2.79 voor

99

on
AMBACHTELIJKE YOGHURT aardbei of kaneel-rozijn beker 500 gram van 1.29 voorO.779

GALLEGALL B M O L E N H O E K

WARSTEINER
krat 24 flesjes nu

99

DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)
(0575)461205 FAX (0575) 46 4612

Openingstijden:
maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur

donderdag, Hemelvaartsdag, GESLOTEN
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Lekker

•̂̂ ^TV
oogst Jonge bieten

KIe*10.98Trostomaten
500 gram • • • • • • • •

Koolrabi
2 stuks

Mandarijnen nieuwe oogst

Te koopp 'P lekkersP bij



BESTSELLER! BESTSELLER!

ARANDEERD

ENS
ER

Shoarmavlees
Kilo

Grote
Galia meloen
Per stuk

EL
Versaanbiedingen die nergens goedkoper zijn • Versaanbiedingen die nergens goedkoper zijn

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER !

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

OP=OP

Verse worst
Kilo

elders 5.69 229 PLUS
Tompoucen *
Blister 4 stuks

89

Milner
Jonge,
licht gerijpte
of licht gerijpte
komijnen kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk
500 gram

elders 4.90

GEGARANDEEI

NERGE
GOEDKO

79 Witlof
500 gram

elders 0.79
39

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER !

UÏEGARANDEERD^V

NERGENS

GOEDKOPER '

Slagers-
achterham
150 gram

elders 2.69
* Niet bij alle PLUSsupermarkten verkrijgbaar

Filet Americain
Naturel, peper, uien

Bakje 150 gram
elders 1.85

99

Campina/
Friesche Vlag
Dubbelvla
Diverse soorten
Pak 1 liter

elders 1.31

DUBBEL
vin

GEGARANDEER

NERGE
GOE

89
Rond tarwe
of wit
Heel
ca. 800 gram

elders 1.22
69

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweq 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7261 BG Ruurlo vriida9 8:°?:2^0?. 7242 EC Lochem vriJda9 8-°°-21 -00

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

www.plussupermarkt.nl

u PLUS
21/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 mei 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.
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