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Beeldend kunstenaar Tim Hinterding:
"Wapen van Vorden moet behouden blijven"!

Het nuttige met het aangename verenigen, dat was zo ongeveer de filo-
sofie die beeldend kunstenaar Tim Hinterding er op nahield toen hij
van Eef Baakman, directeur van de openbare dorpsschool, het verzoek
kreeg een ets te maken van deze school. In 2006 zal de dorpsschool in
haar huidige vorm namelijk verdwijnen. De school gaat zoals bekend
deel uit maken van de MFA (Multi Functionele Accomodatie). De archi-
tect heeft een ontwerp gemaakt, waarbij het beeld van een vier klassige
dorpsschool blijft bestaan.

Een groepje oud Vordenaren, thans
woonachtig in Amerika, had op inter-
net een boekje over de dorpsschool ge
zien. Die wilden wel een afbeelding van
de school. Dat bracht directeur Eef
Baakman op het idee om contact op te
nemen met de Vordense beeldend kun-
stenaar Tim Hinterding met het ver-
zoek een ets te maken, als blijvende
herinnering aan deze school. Tim Hin-
terding: " Ik ben best blij met deze op-
dracht. Ik ben eerst een paar keer bij de
school op een bankje gaan zitten om
het gebouw op mij in te laten werken
en om enkele foto's van de school te
maken. Vervolgens een paar schetsen
op papier gezet en daarbij tevens volop
gebruik gemaakt van mijn fantasie. Ei-
genlijk wilde ik het schoolgebouw wat
interessanter maken. De pomp die op
het marktplein staat wat "dichter bij de
school" afbeelden. En om wat "even-
beeld" in de schets aan te brengen be-
sloot ik aan de linkerkant het Gemeen-
tewapen van Vorden in te brengen.

Dit "wapen" heeft na de herindeling
eigenlijk geen betekenis meer als ge
meentelijk wapen. Voor veel inwoners
heeft het "Wapen van Vorden" wel ter-
dege een waarde. Ik nam toen voor mij
zelf de beslissing om het in de ets te
verwerken, zodat het "Wapen van Vor-
den" voor het nageslacht bewaard
blijft! Ik ben ervan overtuigd dat ik
hier heel veel Vordenaren en oud- Vor-
denaren een plezier mee doe", zo zegt
Tim Hinterding. Inmiddels heeft de af-
beelding van de ets een paar weken ge
leden in " Contact" gestaan. Dat heeft
al diverse leuke reacties opgeleverd.
Trouwens de ets is nog steeds bestel-
baar op website www.dorpsschool.nl

PROEFDRUK
Tim Hinterding is direct na de Kerst

met de voorbereidingen voor de ets be
gonnen. Zegt hij: " Dat gebeurt op een
koperen plaat. Eerst een waslaag op
een koperen plaat aan brengen , daar-
na met een ijzeren pen de schets in de
plaat tekenen. Vervolgens heb ik de
proefdruk op de dorpsschool laten
zien, waar het positief werd ontvan-
gen. De volgende stap is de plaat onder
de drukpers leggen. Een druk van 500
tot 3000 kilogram. Dat wordt al meer
dan 500 jaren op deze wijze gedaan.

Het is uiteindelijk een ets geworden
van 18x20 cm, afgedrukt in sepia, op
hard geschept papier van 27x35 cm.
'Sepia' wil zeggen, kleur bruin." Hand
geschept" papier wil zeggen, het bete
re papier met andere woorden, duur-
zaam houdbaar , zodat het nooit "ver-
geeld". Om helemaal de invloed van
het zonlicht te vermijden, is het han-
dig de ets in te lijsten", zo zegt Tim
Hinterding.

De thans 52 jarige Vordenaar is gebo-
ren in Kethel onder de rook van Rot-
terdam. " Na de middelbare school be
zocht te hebben, wist ik echt nog niet
wat ik later wilde worden. Ik heb toen
eerst een poos in een theaterbiblio-
theek gewerkt. Via, via ben ik een cur-
sus " etsen" gaan volgen. Toen heb ik
ook een kleine drukpers gekocht. Op
gegeven moment heb ik de biblio-
theek vaarwel gezegd en ben ik aan de
kunstacademie in Arnhem gaan stu-
deren. Zo rond mijn dertigste ben ik
als beeldend kunstenaar afgestu-
deerd," zo zegt Tim Hinterding die na
een aantal jaren in Arnhem te hebben
gewoond, in 1995 in Vorden belandde.

BLAUW GRAS
EN DE FOKSTIER "SUNNY BOY"
Hij heeft achter zijn huis een atelier la-

ten bouwen. Een ruim atelier met veel
licht. De afwerking van het gebouw
heeft Tim zelf gedaan. In de afgelopen
jaren heeft hij heel wat opdrachten
mogen uitvoeren. Zegt hij:" Voor Ohra
Verzekeringen heb ik duizenden etsen
gedrukt. Wanneer iemand besloot om
zijn verzekeringspakket bij Ohra te la-
ten doorlichten, kreeg hij/ zij een door
mij gemaakte ets cadeau. Toch wel
grappig", zo zegt Tim Hinterding. Ter
gelegenheid van het 100 jarig bestaan
nodigde het grasbedrij f Barenbrug uit
Oosterhout ( bij Nijmegen) een vijftal
kunstenaars uit die de opdracht kre
gen elk een prent te maken.

"De tekeningen moesten wel verwant-
schap hebben met gras. Ik heb toen
een dwars doorsnede van de aarde ge
schetst waaruit, in dit geval, gras
groeide. De heb het gras niet als groen
maar als blauw geschilderd. Gewoon
humor. Kunst moet je natuurlijk seri-
eus nemen, maar het hoeft niet altijd
ernstig te zijn", zo zegt Tim Hinter-
ding. Om nog even bij humor te blij-
ven. Tim Hinterding:" Ik denk dat veel
Nederlanders zich de bekende fokstier
"Sunny Boy" nog wel kunnen herinne
ren. Een stier die in de hele wereld be
kendheid genoot.

Op gegeven moment las ik een artikel
in de krant waarin beschreven werd
dat "Sunny Boy" homosexueel was,
ha, ha, ha. In die tijd vond ik de mu-
ziek van de Japanse zangeres Akiko Ya-
no heel erg mooi. Ik heb toen met veel
fantasie een ets gemaakt van een Ja-
pans meisje, tegenover de grote foks-
tier "Sunny Boy".

Het bleek een succes, want ik heb ge
lijk tien etsen verkocht," zo zegt Tim
Hinterding die onder de naam "Killa
Kossa", zelf ook als uitgever fungeert.
Hij laat een prachtig "boekwerk" zien
met tien door Tim zelf gemaakte et-
sen, met tekst van Thomas Verbogt.

Tim Hinterding is, zoals hij aangeeft,
tussen de drukinkt opgegroeid. " Mijn
vader had een drukkerij", zo legt hij
uit. Behalve het maken van etsen,
geeft de Vordense beeldend kunste
naar in zijn eigen atelier ook work-

shops c.q. cursussen aan mensen die
het etsen willen leren. Ook geeft hij
dikwijls lezingen over zijn vak. Bin-
nenkort maakt Tim een ets bij een
door Herman Pieter de Boer geschre
ven verhaal. Overigens is het vak van
beeldend kunstenaar volgens Tim Hin-
terding geen vetpot. "Het is niet ge
makkelijk om ervan te leven. De afge
lopen jaren waren slechte jaren voor
de kunst. Gelukkig trekt de economie
weer wat aan en dat is met name in de
kunst merkbaar", zo zegt Tim Hinter-
ding, die bij alles wat hij maakt één "
gouden" stelregel hanteert: " altijd
naar je zelf toe eerlijk zijn en alleen
die dingen doen waar je zelf voor hon-
derd procent achter staat"!!
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Keurslager op de groente-tour
Het kan verkeren, is zo'n gevleugel-
de uitspraak, soms ga je als onder-
nemer dingen doen die je oor-
spronkelijk nooit van plan was
ooit te gaan doen. Wie had een
paar jaar geleden ooit gedacht dat
je als keurslager ook groenten zou
gaan verkopen, ieder geval wij niet.

Dan gaat plotseling de enige plaatselij-
ke groenteman sluiten en dan moetje
jezelf de vraag stellen wat je te doen
staat. In ieder geval stond vast dat met
het verdwijnen van de groenteman
een stuk ambacht ook zou verdwij-
nen, ambacht en kwaliteit is wat onze
klanten willen, daar zijn wij groot
mee gebracht, want ambacht is kwali-
teit en straalt vertrouwen uit.
Dat is de reden om het dan maar zelf
te doen, maar zelf verwerken en be-
werken doen we niet, wij hebben een
samenwerking gezocht met een regio-
nale zeer goede groenteman die wer-
kelijk alles van groenten af weet. Met
hem hebben we een assortimentslij st
gemaakt en de verkoopprijzen samen
gesteld, het blijkt dat we heel vaak
goedkoper kunnen dan de meeste
supermarkten, maar ook veel beter.
Waar de supers vaak gedwongen zijn
om hun bestelling bij de snijbedrijven
ver van tevoren op te geven, kunnen
wij met één telefoontje onze voorra-
den telkens weer ambachtelijk en snij-
vers in huis krijgen. Niet dat we een
groente en fruitzaak in onze winkel
gaan exploiteren, nee, wij kiezen voor

een uitgekiend pakket van gesneden
producten en rauwkostsalades. Per sei-
zoen kunnen we inhaken op de actua-
liteit, dus we doen wat de onze klan-
ten willen, dat is bij ons als Keurslager
altijd al zo geweest en zo zal het ook
met de Groenten zijn.
Zoiets van "U vraagt en wij leveren".
Met dit nieuwe project van Keurslage-
rij Vlogman vult deze Keurslager de
vraag van de klanten in zoals het
hoort. Een mooi bijkomend punt is
het "totaal eet-idee" concept, een
klant kan vanaf nu in één stop een
complete maaltijd mee naar huis
nemen, maar dan wel een maaltijd die
betaalbaar is en zeker ambachtelijk is
klaargemaakt. Wij hopen dat we u
hiermee van dienst kunnen zijn.

Vlogman, Keurslager, Uw 'eet-idee' winkel

ROV in ACTIE
zondag 20 maart

Reurei

In verband met Pasen verzoeken wij u
berichten en advertenties voor
Contact Bronckhorst Noord
uiterlijk donderdag 24 maart a.s.
om 17.00 uur in te leveren. De Redactie
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 maart 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 maart 10.00 uur ds. G.J. Bouwmeester.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 maart 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Wester-
neng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 maart 10.00 uur A. Heuveling en J. Vreman,
Woord- en communieviering m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 maart 17.00 uur Eucharistieviering Volkszang.
Zondag 20 maart 10.00 uur Woord- en communiedienst
m.m.v. dames- en herenkoor.

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

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

Tandarts
19-20 maart P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 06-53736310.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
i 1.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

Organic Move
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55
6217.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 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 donder-
dag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur; vrijdag
van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis *De Brombergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. TeL (0575) 52 09 34. In-
fo dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klach-
tennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Diere-
nambulance tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg
TSfoaberhulp' TeL (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
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 Vorden
Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-
den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderenvor-
den@hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nL
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomerstop
van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten, on-
dersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT tel.
0573-438400.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bel-
len naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij gro-
te spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)ri-
oolsysteem kunnen alle inwoners rechtstreeks contact op-
nemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

ibracht.

• Regelmatig jonge hennen
te koop, ten Hagen Winters-
wijk (0543) 51 31 86.

• Te huur paashaaskos-
tuums DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen Tel.
(0575) 452001.

• Paasuitvoering in Dorps-
kerk Ruurlo 25 maart 20.30 u.
Stabat Mater van Pergolesi
met sopranen Janine Pas en
Irma ten Brinke en orgelist Ge-
rard Wesselink. Vrijw. bijdrage.
www.kunstkringruurlo.nl.

• Stichting Veiling Commis-
sie Vorden houdt weer een
Veiling op zaterdag 19
maart a.s. in "de Herberg",
aanvang 19.00 uur. 's Mid-
dags kijken van 13.00-16.00
uur. De opbrengst is voor de
Dorpskerk.

• Te koop gevraagd: Ouder-
wetse wandkoffiemolen
Mob. 06-55 143833.

• Stichting Veiling Commis-
sie Vorden houdt weer een
Veiling op zaterdag 19
maart a.s. in "de Herberg",
aanvang 19.00 uur. 's Mid-
dags kijken van 13.00-16.00
uur. De opbrengst is voor de
Dorpskerk.

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

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

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

• Op 4 april a.s. start K.C.
Zutphen e.o. weer met nieuwe
gehoorzaamheidscursussen
puppy, A, B, C en G&GB. Bij
voldoende deelname zal er
ook weer een beginnersgroep
behendigheid van start gaan.
En natuurlijk kunt u bij ons
ook terecht voor Flyball. Voor
informatie: (0575) 52 26 56
of www.kczutphen.nl

• De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1 e
en 3e zaterdag van de maand
meubel verkoop van 9 tot
12 uur aan de Schuttestraat
20 te Vorden.

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 bei naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor al-
lerlei klachten, van lichamelijke en
psychische aard. En voor het verbeteren
van de algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (O575) 55 65 OO
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

• Een ervaren, zelfstandig
werkende hulp in de huis-
houding is bij ons van harte
welkom! Voor halve dag per
week op donderdag of vrijdag,
inlichtingen (0575) 46 36 03.

• Te koop: Wya n dotten
krielen blauw, zwart, vuil wit
en Brama's Columbia, broed
2005. Tevens broedeieren,
tel. (06) 27 47 85 02.

• Aloë Vera verkooppunt
Hengelo. Monique Sessink,
telefoon 46 58 69.

• Gery Groot Zwaaftink
speelt en vertelt 'De Alchemist'
van Paulo Coelho. Zaterdag
19 (20.00 uur) en zondag 20
(14.30 uur) maart. Kosten 12
euro (incl. consumpties). Info
en reservering 55 62 16 of
dekranenburg@planet.nl. Kijk
ook eens op www.gerygroot-
zwaaftink.nl

% Aloë Vera verkooppunt
Vorden. Miranda en Yvonne
Sessink, telefoon 55 54 48
of 55 21 26.

r\r-UE I/^AI/GA/
wofcsofufwns 4 computers

Decorsign websolutlons & computers
Braenlotawng 487261 m Ruuri°
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

121 mrt. t/m 25 mrt, 2OO5
ophalen € 6.50

of bij ons eten € 7.75
ander garnituur € 1.25 extra

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.

Graag telefonisch reserveren.
Woensdag 16 maart
Tomatensoep / kipfilet met champignonsaus, aardappelen en
groente

Donderdag 17 maart
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi en atja, salade /
chocolademousse met slagroom

Vrijdag 18 maart
Groentesoep / zwiebelrostbraten met rösti aardappelen en
salade

Maandag 21 maart gesloten

Dinsdag 22 maart
Wiener schnitzel met geb. aardappels, groente / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ook d la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

s*1 UT/V*. ̂ "^A even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
* ̂  V^^ l̂a

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
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lWij zijn zo blij, want vandaag zetten we er een 45

Dylan
Zo heet het broertje van Indy dat geboren is op 7
maart 2005 om 7.25 uur. Hij 50 cm lang en weegt
3030 gram.

* Edwin, Willien en Indy Mulder
Biesterveld 80
7251 VT Vorden
Tel. (0575) 55 54 38

BIJ deze wil

Hendrik Zweverink
iedereen bedanken voor het doen slagen voor de (f)

goede opkomst van mijn verjaardag. Tevens alle J
f medewerkers van de Wehme bedankt voor de goede »
!ï zorg.

Groetend H. Zweverink
Delle 45, Vorden

"Het laatste deuntje is gespeeld".

Geheel onverwachts hebben wij afscheid moe-
ten nemen van man lieve man, onze zorgzame
vader en trotse opa

Jan Brinkerink
echtgenoot van Marrigje Kip

in de leeftijd van 79 jaar.

M. Brinkerink-Kip

Dick en Wilma
Mariska en Frank
Corinne

Herman

Heidi en Dick
Keivin
Mike
Desi

8 maart 2005

De Hanekamp 11
7251 CH Vorden.

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 12
maart te Dieren plaatsgevonden.

Plotseling is op bijna 79-jarige leeftijd overleden
onze buurman

Jan Brinkerink
Kees en Truus Goedhart
Gerrit en Annie Boers
Dini Jansen
Wim en Anneke Kolkman

Anouk - Robin
Manneke Zweverink

Stephan
Stephie Strookappe

Wij wensen Marrigje, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte

Vorden, 08-03-05

Heden is na een kort ziekbed overleden mijn
zwager en onze oom

H. B. Maalderink
echtgenoot van G. Maalderink - Jansen

J.F. Jansen - Pelskamp
Neven en nichten

Vorden 9 maart 2005.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader

Johannes Albertus Overbeek
echtgenoot van Anna Maria te Molder

op de leeftijd van 83 jaar.

A.M. Overbeek-te Molder
Bertie en Tonny
Dinie en Jan
Annie, Karel t en Jos
Jan en Bea
Bennie en Everdien
Tonny en Wilma
Martin en Martini
Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 10 maart 2005
Hamsveldseweg 4, 7251 LR Vorden

De begrafenis heeft plaats gehad op maandag
14 maart op het RK kerkhof te Kranenburg.

Bedankt voor alles lieve Opa

Oscar - Claudia
Marit

Enith - Arnold
Ivar

Gerton

Marjorie - Jan-Willem
Maurice - Noelle

Daniëlle - Bert
Isa, Maud

Emy
llze

Marjolein
Wieteke

Nick
Kiki

Wisse

De Here is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.

Ps. 23:1

Bedroefd om zijn heengaan en dankbaar dat een
verder lijden hem bespaard is gebleven is, na een
liefdevolle verzorging in de "Wehme" te Vorden,
heden rustig ingeslapen mijn zorgzame man, onze
pa opa en overgrootvader

Hendrik Bernardus Maalderink
echtgenoot van Gerritjen Jansen

* Steenderen, 20 augustus 1918 t Vorden, 9 maart 2005

Onze dank gaat uit naar het personeel van ver-
zorgingshuis 'De Wehme' te Vorden voor de liefde-
volle verzorging.

G. Maalderink - Jansen

J.G.J. Holsbeeke - Maalderink
G.A. Holsbeeke

Rob en Kristie
Iris en André

H.A. Maalderink
W.M.F. Maalderink - Pelgrum

Edwin en Christel
Karsten

llse en Martijn
Jortf

Correspondentieadres:
De Delle 33, 7251 AJ Vorden

De uitvaart heeft op maandag 14 maart te Wich-
mond plaatsgevonden.

Voor de vele hartverwarmende blijken van belang-
stelling en de hulpverlening betoond aan onze
lieve Mam en Omi

Carolina Louisa Nipius-Egbers

brengen wij u onze hartelijke dank. Het was troos-
tend om het afscheid met zovelen te mogen delen.
Uw medeleven, in elke vorm, heeft ons erg ge-
steund.

Maart 2005

Uit aller naam:
C. Nipius

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
•meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d r u k k e r i j Weevers

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

19 maart
CRYSTAL DREAM

LUCAS & CEA

26 maart
LUSTIGE

SCHLAGERFREUNDE

RON VAN DEN
BEUKEN/ADRIMA

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

donderdag
17 maart

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304

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

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0^75) 4^ 16 21

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta V
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.



Europees Kampioen
komt naar Barchem
Lotje Schoots, in 2004 Europees
kampioen dressuur bij de junio-
ren, rijdt met haar paard Fhillipo
een Ktir op muziek op de Paarden-
sport- en Rijtuigenbeurs in Bar-
chem.

Deze beurs wordt gehouden op Twee
de Paasdag (28 maart) in manege De
Heksenlaak, aan de Zwiepseweg 32. De
beurs is open van 10.00 tot 16.00 uur.
Er zijn veel standhouders met zowel
nieuwe als gebruikte ruiter- en men-
sportartikelen. Ook zijn er stands met
wagens en koetsen en er wordt een ar-
reslee verkocht. Wie een stand wil hu-
ren of tuigen, wagens, karren, eggen
en ander boerengoed wil inbrengen en
verkopen, kan terecht bij mevrouw W.
Klokman, telefoon (0573) 44 13 06.

Shows
In de grote rij hal zijn de hele dag
shows en demonstraties. Lotje Schoots
treedt twee keer op. De Nederlandse
kampioenen Mennen dressuur, leden
van De Bergmenners Connie Bulsink
en Jolanda Buunk, geven demonstra-
ties. Verder komen er miniatuurpaar-
den en Shires. Het Nederlandse Gan-
genpaardenteam geeft demonstraties
met onder andere Singlefooters. De or-
ganiserende vereniging verzorgt een

show met dresseerkarren en een vaar-
digheidswedstrijd. Interessant is ook
de show van vele soorten koetsen, wa-
gens en karren.

Krachtmeting trekpaarden tegen
publiek.
Het optreden van de trekpaarden van
de familie Bats belooft weer spectacu-
lair te worden. Een groep uit het pu-
bliek mag het opnemen tegen een
span trekpaarden in een touwtrekwed-
strijd en kinderen kunnen zich laten
slepen op een zeildoek. Voor kinderen
is er verder ook nog veel te beleven,
want de Shires en de miniatuurpaar-
den mogen geaaid worden en bij het
optreden van de miniatuurpaarden
mogen ze mee de ring in. De organisa-
tie van de beurs is in handen van Men-
vereniging De Bergmenners.

Deze vereniging heeft niet alleen le-
den in Barchem, maar ook in de wijde
omgeving (Borculo, Geesteren,*Gelse
laar, Lochem, Laren, Ruurlo, Vorden
en Lichtenvoorde). De beurs is niet de
enige activiteit van De Bergmenners.
In de zomermaanden organiseren zij
koetsentochten. Het hele jaar door kan
men dressuur- en vaardigheidslessen
volgen en in onderlinge wedstrijden
de vorderingen meten.

Play-In Concordia
Op zaterdag 12 maart jl werd voor
de vierde maal in het Dorpscen-
trum een "Play-In" georganiseerd
voor de jeugd leden van CONCOR-
DIA. Het doel van deze middag is
om leerling muzikanten te laten
ervaren hoe het is om in een har-
monie orkest te spelen. Ook een
aantal ervaren muzikanten van de
vereniging schuiven hierbij aan.

Onder leiding van dirigent Hugo Klein
Severt werd er gewerkt aan een aantal
eenvoudige muziekstukjes .Deze mu-
ziekstukjes komen uit het boek Band
Time geschreven door Jacob de Haan.
Dit boek kun je gebruiken naast de
methode Horen, lezen en spelen deel
2 waar onze leerlingen les uit krijgen.
Ook is Band Time zeer geschikt voor
jeugdorkest.

De nadruk deze middag ligt natuur-
lijk op het samen muciseren. Ook
werd er uitgelegd wat een dirigent nu
eigenlijk doet en wat al die bewegin-
gen met zijn handen betekenen.

Als afsluiting van de middag werd er
een klein concertje gegeven en moch-
ten ouders, familileden en andere be
langstellenden komen luisteren. De
leerlingen die op de muziekschool zit-
ten hadden ook individueel nog een

aantal stukjes voorbereidt en werden
begeleidt op piano of met een c.d.. Ook
de leerlingen op de blokfluit (o.l.v. Kar-
olien Huetink) deden hieraan mee.
Diverse instrumenten waren er deze
middag te beluisteren zoals een
dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trom-
pet, tuba, en een bas. Het was een zeer
gezellige en leerzame middag die ze
ker nog eens herhaald gaat worden.
Natuurlijk zijn wij als vereniging al-
tijd op zoek naar nieuwe leden en niet
alleen als leerling maar ook gevorder-
de muzikanten zijn welkom. Zowel
voor de drumband als voor het harmo-
nie orkest kun je je aanmelden. Wij re
peteren altijd op donderdag avond in
het Dorpscentrum in Vorden. Aan-
vang om 19.30 uur. Kom dan eens
naar ons luisteren.
Nieuwe leerlingen die willen begin-
nen op trommel of blokfluit kunnen
zich aanmelden vanaf groep 4. Kinde
ren die een blaasinstrument willen Ie
ren bespelen moeten 8 of 9 zijn, afhan-
kelijk van het gekozen instrument.
Ons voorjaarsconcert houden wij op
21 mei aanstaande in het Dorpscen-
trum, aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis. Voor nadere informatie kun je con-
tact opnemen met:
Karolien Huetink, (0575) 55 34 38
Engelien Heuvelink, (0575) 55 25 23
Paul Bunkers, (0575) 55 36 88

EXCTTYNG: Randy Katana vs Milo
Zaterdag 19 maart betreedt de po-
pulaire Randy Katana de DJ booth
van City Lido te Groenlo. In 1988
vanuit St Maarten naar Nederland
gekomen om te kijken waar zijn
mogelijkheden liggen in de mu-
ziekbusiness.

Na een aantal omzwervingen kwam
Randy in de Tahiti Club in Schevenin-
gen DJ The Freak tegen, waarmee hij
'Jinx Records' startte. Daarna volgden
labels als Silver Premium, Tri Lamb,
Smoke Free DJ Tools, Bango, 2 Play, Big
Bucks. Vanaf 2003 werd Randy full ti-
me DJ. Na een tryout in de XL in Am-

sterdam maakte hij zijn ambities vol-
ledig waar met afgelopen jaar een
plaatsje in de DJ top 100. De liefheb-
bers van Club& uplifting trance kun-
nen volledig opgaan tijdens zijn twee
uur durende set. Resident in de Dance
Hall is DJ Milo.
Verder laat in de Soulkitchen Daniël
de beste Urban en Latin horen, het
feestcafé Barrio Basso is domein voor
Mark, herkenbare en dansbare 70s/80s
en 90s ervaar je in Club de Reau ge
mixed door DJ Oliver en de top 100 al-
lertijden songs klinken in het Qassic
café. Een weekje later komt DJ Jean
naar Groenlo.

Al gekeken op

www.contact.nl
roor het plaatselijke nieuws?

We zwerfvuildag
Vorden buiten
gewoon schoon'

Museum maakt zich op
voor Museumweekend

Onder dit motto zullen op zater-
dag 19 maart a.s. meer dan 100
vrijwilligers van verschillende
buurt- en andere verenigingen
zoals Hackfort, de Wildenborch,
Wildebeheer Eenheid IJssel Oost,
Wichmond/Vierakker, Leefbaar-
heid Vorden, Kranenburgs Be-
lang, D2-pupillen van voetbalver-
eniging Vorden, leerkrachten
school 'Het Hoge', hengelsport-
vereniging 'De Snoekbaars' en de
Vordense Rijwiel Toerclub 'De
Achtkastelenrijders', alsmede
particulieren die niet gebonden
zijn aan een club of vereniging
gewapend met vuilniszakken
het zwerfvuil verwijderen uit
bermen en sloten in het buiten-
gebied van Vorden.

De heer Jaap v.d. Broek gaf in een
praatgroep Milieu destijds de aan-
zet voor deze gezamenlijke actie
om het zwerfvuil eenmaal per jaar,
in het voorjaar, te verwijderen.

Verleden jaar werd er 1.700 kg
zwerfvuil verzameld. Een dergelijk
karwei vereist veel menskracht; vrij-
willigers zijn dan ook nog steeds
van harte welkom. De ervaring
heeft geleerd dat het niet alleen een
nuttige maar ook een gezellige acti-
viteit is. Men kan zich aanmelden
voor Wichmond/Vierakker bij de
heer J. Rietman, tel. 44 19 99. Voor
de overige gebieden bij mevrouw R.
van Vleuten, tel. 55 33 37 en bij de
heer B. v.d. Houwen, tel. 55 66 84.

Wethouder A. Baars van onze gloed-
nieuwe gemeente Bronckhorst zal
die zaterdag meerapen en om 12.30
uur de aktie officieel afsluiten op
de Gemeentewerf aan de Enkweg te
Vorden, waarbij - zoveel mogelijk -
de vrijwilligers die die morgen het
2werfvuil raapten, aanwezig zullen
zijn.

Naast - ongetwijfeld - woorden van
waardering zorgt het Gemeente-
bestuur van Bronckhorst voor een
drankje. De boerenkoolmaaltijd
wordt dit jaar aangeboden door de
heer Hans Kostense van het Advies-
buro Groeneweg te Deventer, die
een inventarisatie maakt en een
plan van aanpak van het zwerfafval
ondermeer in Vorden in opdracht
van het Gemeentebestuur van
Bronckhorst. Hij zal in zijn rappor-
tage en advies onder andere de mo-
gelijkheden tot preventie aangeven.
Hans Kostense zal ook op de ge
meentewerf aanwezig zijn waar hij
graag in contact wil komen met de
enthousiaste rapers om te kunnen
vergelijken wat door hem is op-
gemerkt en wat nu daadwerkelijk is
geraapt. Enkele leden van Wild-
beheer zullen de aktie afblazen.

Museum Het Groot Graffel is vanaf
vrijdag 11 maart tijdelijk gesloten.

De tentoonstelling over wat zich ach-
ter de schermen van de psychiatrische
inrichting afspeelde, onder de titel
"Onge/bekende Bedrijvigheid "wordt
dan afgebroken om plaats te maken
voor een nieuwe expositie, ook weer

in de hal van het hoofdgebouw van
GGNet aan de Vordenseweg. Over de
nieuwe tentoonstelling volgt binnen-
kort nadere informatie.

De bedoeling is dat deze nieuwe
expositie te bezichtigen is vanaf het
museumweekend en wel op zondag
10 april a.s.

Veel belangstelling voor
internationale vrouwendag
De Vrouwenraad in Vorden, die sa-
men met de afdeling Vorden van
Amnesty International in het
Dorpscentrum de "Internationale
Vrouwendag" organiseerde, was
aangenaam verrast door het grote
aantal vrouwen dat deze avond bij-
woonde.

Wel een bewijs dat vrouwen onder-
schrijven, dat het tijd wordt dat het ge
weid tegen het vrouwelijke geslacht,
waar ook ter wereld, een halt moet
worden toegeroepen. Yvonne Lichten-
berg wees in dit verband op de actie
"Stop geweld tegen vrouwen". In iede
re oorlog dragen meisjes en vrouwen
de zwaarste lasten.
De specifieke manieren waarop vrou-
wen lijden, worden vaak over het
hoofd gezien. Ze lopen een grotere
kans op sexueel geweld en vanwege
discriminatie hebben vrouwen te ma-
ken met extra, soms onoverkomelijke
obstakels wanneer zij hun recht wil-

len halen. Tijdens de vrouwendag van
8 maart vroeg Amnesty International
daarom aandacht voor vrouwen die
het slachtoffer zijn geworden van ge
weid in conflictsituaties. Er werd spe
cifiek aandacht gevraagd voor vrou-
wen in drie landen: de Democratische
Republiek Congo, Indonesië (Atjeh) en
Colombia.

Tijdens deze bijeenkomst in het
Dorpscentrum vertoonde de heer Bel
uit Zelhem de film "Antonia" met
daarin een prachtige hoofdrol van
Willeke van Amrooy. De film die werd
geregisseerd door Marleen Gorris,
gaat over Antonia die op haar sterfbed
terug blikt op haar leven. In dat "Ie
ven" komt zij met haar dochter Dani-
ëlle in haar geboortedorp terug en ziet
zij haar leven als "een film" aan zich
voorbij trekken. De aanwezige dames
vonden het een boeiende film, die uit-
stekend paste in het kader van deze in-
ternationale vrouwendag.

Harfsen opent motorcross seizoen
met sterk deelnemersveld
Wereldkampioen Sergis tegen de rest van Europa.
Daniël Willemsen: ik hoor vrijdag of ik groen licht krijg.

Op 20 maart wordt in Harfsen de
openingswedstrijd verreden van
het Open Nederlands Kampioen-
schap Zijspan Motocross & MX3.
Veel internationale toppers komen
op circuit 't Peppelenbos aan de
start waaronder vijfvoudig Wereld-
kampioen Klisters Sergis uit Let-
land De deelname van Wereldkam-
pioen Daniël Willemsen is onze-
ker.

De Lochemer krijgt vrijdags voor Harf-
sen van dokter Norel al dan niet groen
licht om in Harfsen van start te gaan.
Naast de O.N.K. wedstrijden zorgt de
organisatie weer voor een schitterend
omlijstend programma waarbij de DA-
KAR 2005 centraal staat. De DAF van
Hans Bekx is te bewonderen en de mo-
toren van de 6 uitrijders van 'werelds
zwaarste rally zijn ook te bezichtigen.
Natuurlijk staan er voor de tóds weer
diverse speelmaterialen opgesteld en
speelt het Kasbendjen in de feesttent.
Kortom Motocross Totaal in Harfsen!!

Het zal er op 20 maart heet aan toe
gaan in Harfsen want onze eigen cory-
feeën Willemsen/Verbrugge(?), Wil-
lemsen/Notten, Schrijver/Verhagen en
de gebroeders. Van Duynhoven zullen
het op moeten nemen tegen de crème
de la crème van de internationale zij-
span top. Natuurlijk is de eerder ge
noemde Let Sergis de te kloppen man.
Sergis die nu met Kaspars Stupelis een
team vormt bezit inmiddels vijf WK ti-
tels en zal zich zeker in het land van
zijn grootste concurrent - Daniël Wil-
lemsen- niet laten kisten. Vooral de
passagiersruil tussen beide coureurs
doet in zijspanland veel stof opwaai-
en. Hopelijk rijdt Daniël in Harfsen en
is de eerste krachtmeting tussen beide
kemphanen een feit. De Let krijgt de
zege zeker niet kado want de organisa-
tie heeft ook de Zweedse topcombina-
tie Henrik Söderqvist/Tobias Sylwan
gecontracteerdstaat. Deze equipe
staat garant voor een hoge klassering.
De Stoere viking won in 2003 in Harf-
sen en toen waren daar ook de heren
Willemsen en Sergis. Verder komen de

teams Rupeiks/Kurpnieks (LET) Jan
Hendrickx/Tim Smeunixs, Joris Hen-
drickx/Eli Piccart en Nicky Pulincx/
Martij n Geerdink(Lichtenvoorde) naar
circuit 't Peppelenbos. Uit Zwitserland
Ulrich Müller/Reto Grutter en Duits-
land wordt vertegenwoordigd door de
combinaties Tobias en Fabian Hertfel-
deren de broers Frank Hofman /Ludoo
Somers. Te midden van dit internatio-
nale geweld komen in Harfsen veel re
gionale team aan de start. Zij zullen
misschien niet gaan voor de overwin-
ning , maar meerdere combinaties
gaan zeker voor een top 10 klassering.
Kortom de openings wedstrijd van het
O.NJK. Zijspannen in Harfsen zal op 20
maart weer een bijzondere krachtme
ting worden. Klisters Sergis en Henrik
Söderqvist zien we niet vaak in Neder-
land. Een unieke kans dus om deze hè
ren aan het werk te zien!

KLASSE MX3
De klasse van de grote cilinderinhoud.
4 takt motoren tot 650cc komen hier
aan de start. Onder aanvoering van
Kampioen Erik Davids zullen de heren
uit deze klasse 2 x 25 minuten en 2
ronden afleggen. De Holtenaar krijgt
de zege echter niet kado. De Belg Ste
fan van Asten en de Zweed Ricard Nil-
son hebben zich aangemeld voor
Harfsen. Van deze twee rijders mag de
Holtenaar veel concurrentie verwach-
ten. En dan is er nog Riek Willemsen
uit Lochem. De 16 jarige coureur ver-
wisseld zijn yamaha 250F op 20 maart
voor een 450F om zodoende tussen de
grote jongens de nodige ervaring op te
doen. Het fanatieke baasje heeft ech-
ter de boodschap mee gekregen zijn
koppie te gebruiken op 't Peppelenbos.
Ook Maikel Roeterdink uit Wilp heeft
van de landelijke bond, de KNMV een
'wildcard' voor deelname in Harfsen
gekregen en zal zich dus tussen de
grote jongens mengen.

Klasse MX1 Nationaal; Hierin vin-
den we de streekrijders Hans Pols-
voor j r. (Lochem), Geert Snellen-
berg(Eefde), Frank Dinkelmaii(Bar-
chem) en Gerrit Leeftink(Markelo).



www.compusystem.nl
Instap PC
C3 2000+, 256 MB DDR, 52x CD-Rom, 6 x USB 2.0; 40 GB HDD 7200 rpm € 399,-

Internet / Office PC
AMD Sempron 2400, 2Sé MB DDR, DVD Speler, 6 x:ÜSB 2.0, 80 GB HDD € 479,-

TopPC (Met snel MSI Moederbord)
AMD Sempron 3000, 256 MB DDR 400. 6 x USB 2,0, 5.1 Sound, 120 GB HDD € 549,-

TopPC Pro (MSI K8T Neo-FIS2R moederbord)
AMD ATHLON 64 3000+, 512 MB DDR 400 PC 3200, Ati Radeon 128 MB VGA,
8 x USB 2.0, 5.1 Sound, 160 GB HDD, NEG ND 3520 16x DVD-brander € 719,-

Actie:
15 Inch FTF monitor / zwart-zilver / sound slechts € 165,-
17 Inch FTF monitor / zilver of beige slechts € 209,-
19 Inch FTF monitor / zwart-zilver / sound slechts € 299,-

Meerprijzen:
Windows XP Home €85,- • Logitech Cordless Desktop € 19,-'• LiteOn 52x32x52 CDRW€26,-

• 17 Inch CRT monitoren v.a €99,- • HP 3745 printer €66,-
• Andere onderdelen op aanvraag • Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken, Internet delen op

meerdere pc's en (her)installaties kunt u bij ons terecht
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Kranenburg vlamt weer
OU JCCrStC rcluSUcLiT! door MDïmmendaal

"Wie wordt de nieuwe Vuurkoning van Kranenburg?"

Stichting CCK maakt
zich weer op voor het
naderende Paasvuur in
de Kranenburg op eer-
ste Paasdag. Afgelopen
week toen koning win-
ter zich goed in het
paasvuurterrein genes-
teld had hebben de fir-
ma's Bosch en F Sessink
straatwerk het paas-
vuur weer perfect op we-
ten te stapelen.

Op Eerste Paasdag om
20.00 uur zal de optocht
vertrekken vanaf de par-
keerplaats van pannen-
koekenrestaurant de Kra-
nenburg, met in de koets
de vuurkoning van 2004.
Dweilorkest "de Schad-
denstekkers" uit Ruurlo
zal de stoet begeleiden
naar het Paasvuur terrein.
Omstreeks half negen zal
de vuurkoning en enkele
hoogwaardigheidsbekle
ders uit de buurtschap
Kranenburg het paasvuur
ontsteken.

"VUURGOOIEN"
Nadat de Schaddenstek-
kers de laatste stoom afge-
blazen hebben en de Poas-
boake in lichterlaaie staat
kan iedereen zich inschrij-
ven voor het vuurgooien.
Elk jaar weer is het vuur-
gooien weer een spektakel
voor jong en oud. Met het
laaiende paasvuur op de
achtergrond spelen de
deelnemers bij het vuur-
gooien zelf met vuur. Het
eerst geven de geoefende
spelers zich op om geen
worp in de strijd te mis-
sen, maar langzamerhand
wagen zich ook de onge-
oefende vuurgooiers zich
in de arena, vaak ook nog
met verbluffend resultaat.
Elk jaar weer kan St. CCK
meer deelnemers op de
lijst zetten die graag vuur-
koning willen worden.

PAASVUURFEEST
In de verwarmde feesttent
ook dit jaar weer een wer-
velend feest met twee
bands die hun sporen
voorgaande jaren op het
Paasfeest al ruimschoots
verdiend hebben.

In het voorprogramma
staan dit jaar The Va-
cuumcleaners.
Als er al veel bewegingen
aan de gang zijn binnen
bands is dit zeker het ge
val bij de Kranenburgse
band The Vacuumclea-
ners. Nadat begin dit jaar
leadzanger Oscar Rondeel
besloten had te stoppen
heeft nu ook drummer
Sja'ko Visser te kennen ge
geven de band te gaan ver-
laten. Het was de bedoe
ling van de band om tij-
dens het paasvuur hun
herintrede binnen de lo-
kale muziekwereld tema-
ken, en dat gaat ook zeker
gebeuren. De setlijst ga-
randeerd een uur ouder-
wetse stevige rock die het
publiek warm zal laten lo-
pen voor de hoofd act the
DOGZ.

"DOGZ"
Een viertal goed onderleg-

de muzikanten die hun
sporen ruim verdiend
hebben, heeft zich ver-
enigd voor slechts één
ding „DOGZ".
„DOGZ" is een pretband
waarvan de basis in 't Gel-
derse Hengelo ligt.
De naam „DOGZ", zeker
niet uit het niets gegre
pen, staat voor; „Drama-
tisch, Oer, Gezellig, Zooit-
je", Dit wil de band dan
ook duidelijk naar voren
brengen.

Drama-tisch, komt van
het woord 'dramatiek'.
Door de interactie tijdens
een optreden wordt het
publiek op een wijze van
theater één gemaakt met
de band. Oer, het Oer-in-
stinct dat op muzikaal ge
bied heerst onder de
bandleden wordt tijdens
de optredens optimaal be
nut waardoor het show-
element nog eens extra

"LIMBURGIA"
Vlaaierie Limburgia Zutphen

Beukerstraat 83
Tel. 0575 - 54 52 50

www.limburgia-zutphen.nl

Paasaanbieding

Zwitserse roomvlaai
€9,50

Luxe Paasvlaai
€11,95

Geldig van maandag 21 maart t/m zaterdag 26 maart.
Bestel tijdig (vóór 12.00 uur), want op = op!

'Limburgia' niet de enige, wel de échte

DANCING Jf DISCOTHEEK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

MIUÊKET

In de DJ BERT DEKKER

VINDEDANCEKELDER:
l DANCE-TRANCE-R&B
4 ARE A'S 100% FUN
Boiiiins oiistannlaatseii

Vorden, De Herberg 21:40
* Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

* Eefde, De Uitrusting 21:55 *Almen, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 *

Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Ruurlo .Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

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

wordt benadrukt. Gezel-
ligheid is met name het
belangrijkste, en zal zijn
hoogste goed hebben als u
onder het genot van een
rijkelijk drankje, deze
band hebt beleefd. Zooitje
is het slotwoord dat tot
stand is gekomen uit
woorden van menig orga-
nisator en bezoeker die
een gezellig zooitje aan
het eind van de avond als
fantastisch beschouwd.

De in 1998 ontstane band,
wil een zo breed mogelijk
publiek bereiken en
brengt dan ook een grote
schaal aan muziekgenres
in verrassende uitvoerin-
gen. Zowel Nederlandstali-
ge meegalmers als Engels-
talige Rock zullen de re
vue passeren. De band
voelt zich zeer goed thuis
op zowel grote evenemen-
ten als kleine podia.

Als acte de présense opent
„DOGZ" met een flinke

The Vacuumcleaners

dosis vrolijke meegaande
muziek om een gezellige
sfeer te creëren. Klein or-
kest, Blöf en Van dik hout'
zijn hier een onderdeel
van. Om het geheel door
te drukken naar een fees-
telijke trompetstemming,
worden meezingers als
„de Regenboog en De
Clown" overgoten met een
verrassende eigentijdse
klank.
De combinatie van Metal-
lica met Malle babbe is
daarbij zeer uniek.

Gezelligheid staat hoog in
het vaandel, met als aperi-
tiefje een Rock & Roll ses-
sie van o.a. Status quo, Nir-
vana en AC/DC die de
beuk er nog eens lekker in
gooit en zo de basis legt
voor een formidabele fina-
le.
„DOGZ" de energiekste
band van Nederland, is ze
ker niet zomaar een band,
door ervaring en muzika-
le beheersing, weet DOGZ

Belastingaangifte 2004!
Voor het verzorgen van uw Belastingaangifte 2004

kunt u bij ons, na het maken van een telefonische

afspraak, terecht op:

9,16, 23 en 30 maart
tussen 17.30 en 1930 uur

Bel ons kantoor in Vorden (0575) 55 14 55.

p ĵ— GIBO Groep &U je bedrijfje leven u
& Accountants en Adviseurs ' www.grbogro.ji.nl

nagekomen familie-advertentie

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
't is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt: 'Ik ben wat moe'
En op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Bedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft om-
ringd delen wij u mede dat, na een liefdevolle ver-
zorging op het woon-zorgcentrum "Polbeek" te
Zutphen, rustig is ingeslapen onze moeder, oma
en overgrootmoeder

Berta Johanna Hiddink-Hietveld
sinds 8 mei 1981 weduwe van

Garrit jan Hiddink

op de leeftijd van 83 jaar.

G.A. Hiddink
W.J. Hiddink-Kornegoor

Erwin en Saskia
Katlyn

Jeroen

J.L Korenblik-Hiddink
HJ.Korenblik

Eddy en Mariska
Suzan en Dennis

Vorden, 13 maart 2005

Correspondentie-adres:
G.A. Hiddink
Het Jebbink 34, 7251 BM Vorden

Moeder ligt opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar op woensdag 16
maart van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is tot af-
scheid nemen en condoleren.

De herdenkingsdienst zal gehouden worden op
donderdag 17 maart om 11.00 uur in bovenge-
noemd uitvaartcentrum Monuta.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop van de plechtigheid kunt u de familie
condoleren in uitvaartcentrum Monuta.

zich te onderscheiden van
andere bands.
Niet vast bijtend op één be-
paalt genre, maar voor ie
der wat wils ten gehore te
brengen, weet de band het
hart van jong en oud te

veroveren, en niet zonder
succes!
Met deze formule heeft
„DOGZ" in deze korte peri-
ode al een flink aantal
fans verzameld, die de
band op de voet volgen.



Paasexpositie schilderijen
van Joke Logtenberg

Joke Logtenberg exposeert voor
het tweede achtereenvolgende jaar
tijdens de Lochemse Kunstroute
met haar schilderijen in het
Zwieps Lokaal (de Kapel) te Zwiep.

Joke is autodidact. Ze heeft in de jaren
dat ze schildert een eigen stijl ontwik-
kelt.Het linnen wordt eerst geprepa-
reerd met diverse materialen. Vervol-
gens wordt er laag over laag acrylverf
aangebracht zodat er zeer doorwerkte
doeken ontstaan.

Een ander kenmerk is het warme, har-
monieuze kleurgebruik. Haar werk is
in twee groepen in te delen: geabstra-
heerde gestalten en abstracte schilde
rijen. Meer informatie over de kunste-
naar en haar werk kunt u vinden op
wwwj okelogtenberg.nl

De tentoonstelling in het Zwieps Lo-
kaal, de Heest 6 te Zwiep loopt van
vrijdag 25 t/m maandag 28 maart.
Openingstijden: 11.00 -18.00 uur.

Contact met de baby door
haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Datummandala tekenen
ITHACA ontwikkelingbegeleiding
organiseert zaterdag 19 maarta.s.
van 10.0O-14.00 uur een inloop-
workshop.

Tijdens doorlopende demonstraties
kunt u kennis maken met het datum-
mandala tekenen. U kunt uitgebreide
informatie krijgen en u eventueel aan-
melden voor een cursus. De eerstvol-

gende cursus start 4 april 's avonds.
De inloop-workshop, er wordt entree
gevraagd, vindt plaats in "De Spil",
Kiekenbelt 2 te Warnsveld.

Heeft u interesse voor een cursus over-
dag, neemt u dan contact op of bezoek
de inloop-workshop. Info bij Margriet
van den Haak-de Vries, tel. (06) 107 298
49, e-mail m.s.devries@hetnet.nl

Uitslag ballonwedstrijd
LVJIL het 12a/2 jarig jubileum
van Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Ie prijs met een afstand van 211 km 3e prijs met een afstand van 127,3
Cot Meyer, Biesterveld 36, 7251 VS Vor-
den, Prijs: CD bon van € 20,-

2e prijs met een afstand van 177,6
km

km
Esmee Berendsen, De Haar 11, Vorden.
Prijs: Puzzel.

Prijzen af te halen bij Super de Boer
Pia Sloot, Hengeloseweg 6, Vorden, Yvonne en Wilbert Grotenhuys te
Prijs: Snoepmand. Vorden.

Voetbal

RKZVC - VORDEN 0-2
Vorden heeft met de overwinning op
de club uit Zieuwent zich in de subtop
van de 4e klasse C geplaatst. Gelet op
het spelbeeld van de eerste helft een
verdiende overwinning. In de tweede
helft trok Vorden een verdedigings-
muur op, nadat werd gerust met een
riante 0-2 voorsprong. RKZVC was niet
bij machte om die muur te slechten,
hoewel Vorden een aantal keren goed
wegkwam. Overigens Vorden kreeg in
de tweede helft ook een paar uitgele-
zen kansen. Hugo van Ditshuizen was
de man van de wedstrijd, want hij nam
beide doelpunten voor zijn rekening.
Vorden begon enthousiast aan de wed-
strijd en kreeg in de openingsfase al
een aantal beste kansen. Hugo van
Ditshuizen werkte een dieptepass wel
over de keeper, maar zag tot zijn teleur-
stelling de bal naast het doel gaan. Ook
afstandsschoten van Dennis Wentink
en Rob Enzerink gingen buiten bereik
van de keeper rakelings naast. Wegens
een spierblessure moest Joris Plat-
teeuw het veld verlaten en hij werd ver-
vangen door Arjan Vruggink. De aan-
vallen van RKZVC waren zeker niet on-
gevaarlijk en bij een van die aanvallen
trof de Zieuwentse spits het houtwerk.
Het openingsdoelpunt viel in de 30e
minuut. Hugo van Ditshuizen soleerde
door de verdediging en hij bracht met
een bekeken schot Vorden op voor-
sprong 0-1. Nog geen vijf minuten later
lag de 0-2 in het net doordat Hugo van
Ditshuizen een lange uittrap van kee-
per Mark Borgonjen over de uit zijn
doel komende keeper werkte. 0-2. Op
slag van rust kwam Vorden nog een
keer goed weg toen een vrije trap op de
paal belandde. In de tweede helft deed
Vorden de deur op slot en probeerde
op die wijze de drie punten mee naar
Vorden te nemen. RKZVC zette Vorden

onder druk, maar het was slordig in de
afwerking. Trouwens de verdediging
van Vorden speelde een puike partij en
ook sluitpost Mark Borgonjen speelde
een goede wedstrijd. Na een botsing
moest Dennis Wentink het veld verla-
ten en hij werd vervangen door jeugd-
speler Tim van den Berg. Hij had een
verdienstelijke invalbeurt. Ook jeugd-
speler Jeroen Ringlever speelde een so-
lide partij als vleugelverdediger. Hugo
van Ditshuizen kreeg in de slotminuut
nog een dot van een kans.Hij wipte het
leder over de doelman, maar ook over
het doel. Scheidsrechter Schurink had
er zin in, want hij vergat de tijd en hij
was bovendien de enige op het veld die
er nog niet door heen zat. Toen al bijna
vijftien minuten was nagespeeld vond
Rene Neyenhuis het welletjes en hij
liet de lucht uit de scheids lopen. Hij
roeide de bal uit het strafschopgebied
naar voren en trof ongelukkige wijze
de referee, die nog net voldoende lucht
overhield om het laatste fluitsignaal te
geven.

Uitslagen zaterdag 12 maart
Turkse Kracht Cl -Vorden Cl: 1-10
AZC Dl -Vorden D1D: 2-5

Uitslagen senioren 13 maart
RKZVC l-Vorden 1:0-2
DVC'26 4-Vorden 2: 2-2

SOCH NIEUWS
R et Veloticas Cl - Socii Cl: 1-2
A.B.S.A2-Socii Al: 1-5

Programma 19/20 maart
Vorden F2 - Socii Fl
Baakse Boys El - Socii El
Socii Dl - Wolfersveen Dl
Socii Cl - Be Quick Z Cl
Beatrix l - Socii l
PAX. 5 - Socii 2
Socii 3 - Vorden 5
Loenemarkt 6 - Socii4
Socii 5 - E.D.S. 2

Politie

AANHANGWAGEN WEGGENOMEN
Vanaf een bedrijventerrein aan de
Ambachtsweg werd vermoedelijk in
de nacht van dinsdag op woensdag
een aanhangwagen weggenomen. Het
gaat om een groene enkelasser. Om op
het terrein te komen werd een deel
van het hekwerk vernield.

BEGINNEND BESTUURDER
RAAKT RIJBEWIJS KWIJT
Agenten hebben dinsdagavond het rij-
bewijs van een 21-jarige automobilist
uit Baak ingevorderd. De jongeman
reed vanaf de Horsterkamp in de rich-
ting van Kranenburg met wel zeer ho-
ge snelheid. Agenten hebben een snel-
heidsmeting uitgevoerd en het bleek
dat hij in het 60 km gedeelte 120 km
reed. Ter hoogte van de Mosselweg
kon hij worden staande gehouden en
werd direct het rijbewijs ingevorderd.
De politie maakt proces verbaal op.

Lezing over
'De Decanije'
in Vordense
bibliotheek
Zondag 20 maart zullen de dames
M. Teubner-Sauter en I. Brink-
Holshuysen vanaf 15.00 uur in de
bibliotheek een lezing houden
over "De Decanije". De beide da-
mes hebben een onderzoek ge-
daan naar de geschiedenis van "De
Decanije".

Dit resulteerde in een mooi uitgege-
ven boekwerk dat een jaar geleden is
uitgegeven. Zij vertellen tijdens de bij-
eenkomst in de bieb over de wijze
waarop het boek tot stand is gekomen.

Aanleiding om een onderzoek in te
stellen naar het verleden van "De
Decanije" was het boekje over Vorden,
getiteld "Historische Herkenningen".

Dit boekje werd destijds bij het infor-
matiepakket aan nieuwe bewoners
aangeboden. In het boekje stond be-
schreven dat "De Decanije" vroeger
een herstellingsoord was geweest.

De dames Teubner en Brink leerden el-
kaar kennen en bleken een gezamen-
lijke interesse te hebben in de geschie-
denis van "De Decanije". Toen begon
de gezamenlijke speurtocht naar de
geschiedenis. In de pauze en na afloop
van de lezing worden de boeken "De
Decanije" te Vorden", te koop aangebo-
den door boekhandel Bruna.

Kaarten voor de lezing op 20 maart
zijn verkrijgbaar in de bibliotheek van
Vorden en bij boekhandel Bruna.

De kaarten kosten 2,50 euro (inclusief
koffie/thee). Donateurs VOB betalen
1,50 euro.

Sinds enkele jaren is er in de Prak-
tijk voor Haptonomie van Marjo-
leen Jansen (haptotherapeute en fy-
siotherapeute) in Vorden de moge-
lijkheid voor a.s. ouders om hapto-
nomische zwangerschapsbegelei-
ding te volgen. Wat is dat eigenlijk,
en hoe wordt het ervaren?

Marian en Martin van den Berg zijn
enkele weken geleden de gelukkige
ouders geworden van een mooi man-
netje, Scott. Zij volgden haptonomi-
sche zwangerschapsbegeleiding. Over
hun ervaringen vertelden ze het vol-
gende. Martin: ik vond het waardevol
en erg leuk om al tijdens de zwanger-
schap contact met de baby te kunnen
maken en voelen. Ook heb ik ervaren
dat ik door de gezamenlijke voorberei-
ding goed in staat was Marian te hel-
pen bij de bevalling. Het was mooi om
te voelen dat we het samen konden
doen. Marian knikt hierbij instem-
mend, zijn betrokken aanwezigheid
was voor haar een hele ondersteuning.
Zij vond het prettig dat de zwanger-
schapsbegeleiding niet in een groep
was, maar met zijn tweeën, waardoor
het op de persoon gericht was. Dit
heeft haar geholpen om tijdens de be
valling, die niet echt gemakkelijk was,
toch rustig te blijven en goed te blijven
ademen. Scott ligt ondertussen tevre-
den en rustig tegen zijn moeder aan.
Wat heerlijk moet het voor een kindje
zijn om zo'n warm welkom te voelen
op de wereld.

Haptonomische zwangerschapsbege
leiding is een heel persoonlijke ma-
nier om zich samen te verdiepen in de
zwangerschap en zich voor te berei-
den op de bevalling. Het wordt niet ge
geven in een groep, maar individueel
aan de moeder met haar partner, in
ca. 5 bijeenkomsten van een uur.
Het specifieke van haptonomische
zwangerschapsbegeleiding is het con-
tact maken met het ongeboren kindje.

De a.s. ouders wordt geleerd hoe ze via
een uitnodigende aanraking contact
kunnen zoeken. Het kindje voelt na-
melijk niet alleen de geluiden en be
wegingen van de moeder, van binnen-
uit haar lichaam, maar staat ook open
voor de buitenwereld, en kan hier op
reageren.
Dit contact met de baby kan voor de
moeder en haar partner een ontroe
rende ervaring zijn - vooral voor de va-
der die op deze manier zelf contact
kan zoeken met zijn kind, ermee kan
spelen, het wiegen of tot rust brengen.
De ouders kunnen zo al voor de ge
boorte hun kind leren kennen, en er
een gevoelsmatige band mee opbou-
wen. Het kindje zal zich door dit bewe
gingsspel geliefd en welkom voelen.
Hier wordt de basis van hechting ge
legd, wat een belangrijke rol speelt in
de verdere ontwikkeling van het kind.
Ook wordt tijdens de zwangerschaps-
begeleiding aandacht besteed aan bij-
voorbeeld de lichaamshouding en hoe
de moeder het kindje bij haar draagt,
en hoe ze de belasting voor haar lijf zo-
veel mogelijk kan beperken.

Als voorbereiding op de bevalling
wordt er met de a.s. ouders besproken
en geoefend hoe ze om kunnen gaan
met pijn of angst, met de weeën, en
welke bevallingshouding het best bij
hen past. Belangrijk is hierin ook de
rol van de man, hoe hij de vrouw het
beste kan ondersteunen en helpen.
Uitgangspunt is het vertrouwen op ei-
gen kracht en natuurlijk vermogen,
en hoe men steeds samen vanuit ge
voelsmatig contact verbinding kan
houden met elkaar en met het verloop
van de bevalling.
Omdat de begeleiding individueel ge
geven wordt, kan het inhoudelijk aan-
gepast worden aan persoonlijke wen-
sen of omstandigheden. Men kan star-
ten vanaf ca. 22 weken zwangerschap.
Voor meer informatie (0575) 55 09 43
of www.praktijkvoorhaptonomie.nl

Actief jaar AMBO
In verband met de gemeentelijke
herindeling heeft het bestuur van
de afdeling Vorden van de Anbo, di-
verse gesprekken gevoerd met be-
sturen van de Anbo- afdelingen die
ook deel uitmaken van de nieuwe
gemeente Bronckhorst. Daarbij is
besloten om als afdeling zelfstan-
dig verder te gaan.

Om het toekomstig overleg met de ge
meente kans van slagen te geven
wordt het in het leven roepen van een
"Seniorenraad" als een absolute nood-
zaak beschouwd", aldus J. Branden-
burg secretaris van de afdeling Vor-
den. Plaatselijk werken de ouderen-
bonden ANBO en PCOB op diverse
deelgebieden al nauw samen onder de
naam "Samenwerkende Bonden Ou-
deren Vorden".

De rijbewijskeuring voor 70 pluseers is
inmiddels een belangrijk onderdeel
van de dienstverlening aan de leden
geworden. In 2004 zijn gedurende ne-
gen zaterdagen in totaal 264 personen

gekeurd. De hulp die de seniorenorga-
nisaties bij belastingzaken verlenen, is
door de leden als zeer positief ervaren.

"De Sociaal Culturele Commissie
(SCC) is een niet meer weg te denken
fenomeen. De dames vervullen een
zeer voorname rol in de sociaal/ maat-
schappelijke contacten met de leden
en niet te vergeten het organiseren
van diverse activiteiten", aldus secre
taris J. Brandenburg.

De Anbo- Vorden zal ook in 2005 weer
met een kraam op de braderie aanwe-
zig zijn. Deze braderie wordt in het ka-
der van de jaarlijkse zomerfeesten in
juli gehouden. Het bestuur van de af-
deling Vorden van de Anbo, hecht
sterk aan het stelselmatig bevorderen
en onderhouden van goede relaties
met voor 50 plussers van belang zijn-
de organisaties. Sinds vorig jaar is het
maandblad verrijkt met de rubriek
"Medisch Informatief, hetgeen door
de leden als een welkome aanvulling
op allerhand informatie wordt gezien.

Gezocht
Leden voor het bestuur van het Dorpscentrum
Het lijkt zo van zelfsprekend . Je
wilt iets organiseren in het Dorps-
centrum. Je belt op en spreekt met
de beheerder Johnnie Bos af wan-
neer en wat je wilt. Je komt op de
afgesproken datum en alles staat
klaar voor je vergadering .cursus ,
repetitie enz.

Achter wat u hierboven leest en waar-
schijnlijk ook wel eens mee hebt ge
maakt zit echter meer. Johnnie Bos re-
gelt en doet inderdaad heel veel, maar
wist u dat er een bestuur is dat vaak
onopgemerkt ook allerlei zaken doet.
Te denken valt aan beheer van het ge
bouw (niet in uitvoerende, maar in be
stuurlijke zin), afspraken maken met

de gemeente over de subsidie, perso-
neelsbeleid. Dit bestuur bestaat uit
vrijwilligers die een dergelijk gebouw
in onze gemeenschap van belang vin-
den. Hadden we zo'n gebouw niet dan
zouden verschillende activiteiten niet
in Vorden kunnen plaatsvinden.

Voor dit bestuur zoeken we nieuwe Ie
den, waaronder een penningmeester
omdat de huidige penningmeester te
kennen heeft gegeven er na 8 jaar mee
te willen stoppen. Mocht u zelf interes-
se hebben of mensen kennen waarvan
u denkt: die zouden daar geschikt
voor zijn, meldt u dat dan bij de voor-
zitter Ria Aartsen (tel. 55 14 27) of se
cretaris Wim Bouman (tel. 55 37 79).



Achterhoek vakantiekrant 2005
In de week van 21 maart verschijnt in een oplage
van 16.500 exemplaren de vakantiekrant nummer
l voor 2005. Zoals de titel al doet vermoeden is deze
krant gericht op alle toeristen die de Achterhoek
rijk is. Via ruim 400 afhaalpunteii zal deze krant
voor de toerist bereikbaar zijn. Bij deze afhaalpuiiten
moet u denken aan campings, hotels, restaurants,
gemeentehuizen, musea en natuurlijk alle VW
kantoren. In het hoogseizoen verschijnt de Achter-
hoek Vakantiekrant één keer in de twee weken en
daarbuiten in een lagere frequentie.

Gratis controle en reparatie
loophulpmiddelen
Sensire organiseert 'Servicedagen Loophulpmiddelen'

ndag 24 oktober laatste openstelling
inen De Wiersse in 2004

ACHTERHOEK AGENDA
In de krant staat redactionele informatie over de belang-
rijkste evenementen in de Achterhoek. Er wordt ook een
zeer compleet overzicht gegeven van activiteiten per plaats
uit de gehele Achterhoek.
De informatie voor deze krant wordt verzameld door de
VWs en via www.achterhoekagenda.nl

Naast de bron voor de publicatie in de vakantiekrant is deze
internetsite ook bedoeld voor alle initiatiefnemers van
activiteiten en evenementen die bij het afspreken van
datums eerst deze site kunnen raadplegen om te voorkomen
dat belangrijke evenementen gelijktijdig plaats vinden en
het bezoekersaantal moet worden gedeeld.

NIET ALLÉÉN VOOR DE TOERIST
Door de samenstelling van de Achterhoek Vakantiekrant is
deze niet uitsluitend interessant voor de toeristen, maar
tevens voor alle inwoners van de Achterhoek die graag op
de hoogte willen blijven van de vele activiteiten die er
worden georganiseerd.

AANLEVERING VAN INFORMATIE
Wilt u in de Achterhoek Vakantiekrant redactioneel onder-
steunen dan kunt u uw informatie hierover inleveren bij
één van de VW kantoren, Drukkerij Weevers te Vorden
(uitgever van weekbladen Contact, editie Bronckhorst
Midden en editie Bronckhorst Noord), tel. (0575) 55 10 10,
Grafisch Bedrijf Weevers Elna te Lichtenvoorde (uitgever

van weekblad Elna), tel. (0544) 37 13 23, Grafisch bedrijf
Weevers Emaus (uitgever van Groenlose Gids), tel. (0544) 46
18 28 en bij het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Postbus
4106, 7200 BC Zutphen. Dit zijn tevens de adressen waar u
terecht kunt voor het aanleveren van activiteiten en evene-
menten voor vermelding in de* Achterhoek Agenda.
Wilt u ook met uw bedrijf of evenement onder de aandacht
komen bij de toeristen of inwoners van onze mooie Achter-
hoek, bij Drukkerij Weevers geven ze u graag informatie
over de mogelijkheid tot adverteren in deze krant.

Veel gebruikers van loophulpmid-
delen staan er niet bij stil dat hun
kruk, wandelstok, looprek of rolla-
tor onderhoud nodig heeft. Een
remkabel van een rol la tor die'niet
deugt of een dop van een wandel-
stok die glad geworden is, veroorza-
ken regelmatig valpartijen. Valpar-
tijen die voorkomen kunnen wor-
den door regelmatig onderhoud
van het gebruikte hulpmiddel.

De Sensire thuiszorgwinkels organise
ren daarom op diverse locaties in het
werkgebied van Sensire van 21 tot en
met 24 maart de 'Servicedagen Loop-
hulpmiddelen'. Iedereen die gebruik
maakt van een loophulpmiddel kan
tijdens deze dagen terecht voor gratis
controle en, indien noodzakelijk, repa-
ratie van het hulpmiddel. Bezoekers
kunnen zich ook laten adviseren over
een juist gebruik van hun hulpmiddel.

Sensire organiseert de Servicedagen in
samenwerking met HCNON (Hulp-
middelen Centrum Noord en Oost Ne
derland), leverancier van de hulpmid-
delen in haar thuiszorgwinkels. Een
monteur van HCNON beoordeelt de

aangeboden hulpmiddelen op veilig-
heid en kan indien nodig ter plekke
reparaties uitvoeren of onderdelen
vervangen. Medewerkers van Sensire
controleren of de hulpmiddelen de
voor de gebruiker juiste hoogte heb-
ben en adviseren over een juist en
veilig gebruik van het hulpmiddel.
Indien gewenst kunnen zij ook advi-
seren bij de aanschaf van een nieuw of
vervangend (loop)hulpmiddel of acces-
soire uit het assortiment van de thuis-
zorgwinkel.
Aan controle, advies, reparatie en ver-
vanging van onderdelen zijn géén kos-
ten verbonden.

DE GRATIS CONTROLES ZIJN OP:
- maandag 21 maart van 10.00 tot

16.00 uur bij: Stichting Sutfene, lo-
catie 's Heerensteen aan de Coe
hoornsingel 5 in Zutphen;

- dinsdag 22 maart van 10.00 tot 16.00
uur bij: Verzorgingshuis Sensire De
Bundeling aan 't Rikkelder 101 in
Ruurlo;

- woensdag 23 maart van 10.00 tot
16.00 uur bij: Woonzorgcentrum
Sensire De Wehme aan de Nieuw-
stad 32 in Vorden.

Langeler Mode: Fashion with feeling

Koning winter heeft zich laten zien
en voelen. Bij Langeler Mode is het
lentegevoel echter volop aanwezig.
Als vanouds werd de modeshow
van afgelopen woensdag gezellig
druk bezocht.

In een gemoedelijke sfeer kon een ie
der zich laten inspireren door het bre-
de assortiment gemakkelijk te combi-
neren zomermode in verrassende the
mais. Kortom een aantrekkelijke nieu-
we collectie met een vrolijk, fris en fan-
tasierijk karakter. Basisc met mooie in
het oog springende details, kleurige
designs en prachtig uitgewerkte rok-
ken zijn terug te vinden in het brede
scala van de gepresenteerde collectie.
De mode voor de zomer van 2005 is

vrouwelijk en ongecompliceerd, dus
gewoon mooie draagbare kleding met
een zonnig karakter en hier en daar
een opvallende uitschieter. Deze zo-
mer zal de mode u verrassen met
kleurrijke tinten als roze, oranje, geel,
rood, turkooizen en helder groen.
Leuk om te combineren met meer neu-
trale kleuren. Voel als het ware de zon
op uw wangen en ontmoet het warme
gevoel van de eerste lentestralen. Aan
Langeler Mode zal het niet liggen. De
winkel is er klaar voor en het team
staat graag aan uw zijde om u te onder-
steunen met een professioneel advies.
Met de nieuwste trends op modege
bied begint de zomer echt bij: Langeler
Mode, Kerkstraat 11 in Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 12 35.



Pannekoekboerderij De Heikamp
heropent haar deuren

Paasvuur in Baak

Onder grote belangstelling werd vorige week woensdagmiddag de
vernieuwde en uitgebreide Pannekoekboerderij De Heikamp aan de
Hengeloseweg in Ruurlo heropend. Oprichtster Greet van Zijtveld-De
Kruif opende met haar kleinkinderen Hoor en Mart van Zijtveld, en
een tweetal neefjes, met het oplaten van enkele tientallen witte bal-
lonnen de nieuwe toegang van het geheel vernieuwde en uitgebreide
pannekoekrestaurant. Vrijdag volgde een Open Huis waarvoor ook
een grote belangstelling bestond.

Na de openingshandeling betrok ei-
genaar Bert van Zijtveld een groot aan-
tal teamleden en partners van De Hei-
kamp bij de opening van het ver-
nieuwde restaurant, waarin hij het
verleden, heden en de toekomst van
De Heikamp op een originele wijze de
revue liet passeren. Een aantal teamle-
den en partners van De Heikamp liet
Van Zijtveld namelijk plaatsnemen
aan de stamtafel.

de stamtafel mocht plaatsnemen.
Naast Evenhuis nam ook bouwcoördi-
nator en huisvriend Wim Bielderman
plaats aan de stamtafel evenals Bert
Uenk van aannemersbedrijf Uenk, die
namens het 'Reurlse bouwteam' na-
drukkelijk bij de her- en nieuwbouw
van De Heikamp betrokken waren. Na-
mens de leveranciers nam Rob Boeijin-
ga van Rabobank Berkelland plaats
aan de tafel.

En als goede buur nam Leo Penterman
van Staatsbosbeheer plaats. "Door al
hun medewerking, flexibiliteit en loy-
aliteit is dit het resultaat van ons ver-
nieuwde en uitgebreide bedrijf, aldus
Van Zijtveld waarop ik samen met
mijn vrouw Martine best trots ben.

Groter worden was voor Bert en Martine
geen doel op zich. "Maar De Heikamp
was uit zijn jas gegroeid." Het resul-
taat van de verbouwing mag er zijn.
Ouderwetse gezelligheid met heden-
daagse allure.

De Heikamp is uitgebeid met een ser-
re die uitzicht biedt op de rietgedekte
hooiberg, speeltuin, jeu des boules
baan en de bosrijke omgeving van het
restaurant. De entree is verplaatst
naar de boszijde en is omlijst met twee
grote staldeuren. Aan de 'wachtruim-

"Ruurlo is het horecadorp van de nieu-
we gemeente Berkeiland. Met Hotel
Avenarius, de Orangerie en de Tuinka-
mer hebben we kwalitatieve hoog-
waardige horeca binnen onze voorma-
lige Ruurlose gemeentegrenzen. Ruur-
lo is wat horeca betreft ook volop in
beweging', zo liet Van Zijtveld waarne-
mend burgemeester A. Evenhuis van
de gemeente Berkelland weten die aan

Zijtveld: "Zonder dergelijke partners is
zo'n investering als deze niet te reali-
seren." Namens de plaatselijke WV
mocht voorzitter Wim Rijkenbarg aan-
schuiven. Het Gelders Overijssels
Bureau voor Toerisme, waarmee Van
Zijtveld intensief samenwerkt in het
kader van het Toeristische Overstap
Punt (TOP), werd aan de stamtafel ver-
tegenwoordigd door Peter Kruk.

te' is een prachtige open haard toege-
voegd.
Eveneens is de toilettengroep geheel
vernieuwd en uitgebreid met facilitei-
ten voor minder validen. Zowel het res-
taurant als het terras is met ongeveer
40 zitplaatsen uitgebreid. "We zijn
klaar voor de toekomst", zo concludeer-
den Bert en Martine van Zijtveld na de
uitermate feestelijke heropening.

Al sinds de vroege oudheid werden
op de heuveltoppen aan het einde
van de winter grote vuren gestookt
om de demonen van de winter te
verjagen. Vuur staat al eeuwenlang
symbool voor reiniging en vrucht-
baarheid. Het Paasvuur markeert
het ontwaken van de natuur in de
lente. Dat is een van de lezingen
over de traditie van Paasvuren in
Oost-Nederland.

Het vuur bracht vruchtbaarheid
over mens, dier en land. De as werd
over het land gestrooid. Zeker is
wel dat het Paasvuur in Baak al
heel lange tijd een traditioneel oer-
gezellige lokale feest is met een
dweilorkestje en een koek en zo-
pie-tent. Iedereen is eerste Paasdag
van harte welkom om 2030 uur om
er bij te zijn als de bult wordt aan-
gestoken.

Het Paasvuur in Baak wordt nu al voor
de 26-ste keer georganiseerd door de
Stichting Open Jeugd- en Jongeren-
werk. Ze hebben daarvoor zelfs jaren
geleden een speciaal terrein aan de
Bonte Koeweg gekocht. Dat terrein
staat als sinds mensenheugenis be-
kend als de Paasweide. Het vuur wordt
na zonsondergang, om ongeveer 20.30
uur aangestoken.

Traditioneel heeft Baak een enorm
grote Paasbult waardoor het vuur van
grote afstand is te zien. Zo'n branden-
de vuurberg is een fascinerend gezicht
om te zien. Er komt ook jaarlijks erg
veel volk op af. Het dweilorkestje houd
de stemming er verder in en er zijn
hapjes en drankjes verkrijgbaar. Na af-
loop wordt het feest voortgezet in de
grote zaal van Café Herfkens in Baak
met de rockformatie Silhouette.

Het Paasvuur in Baak is vrij toeganke-
lijk maar u wordt bij de toegang wel
gevraagd om een vrijwillige bijdrage
voor het Jeugd en Jongerenwerk

Met de opbrengst van het Paasvuur
moet de stichting een groot deel van
de activiteiten financieren voor de
jeugd in Baak. Omdat er verder niets

voor de jeugd in het dorp te doen is,
zijn deze activiteiten van groot belang
voor het dorp.

SNOEIHOUT BRENGEN
De steeds strengere regeltjes van de
overheid maken het steeds moeilijker
en duurder om een Paasvuur te ontste
ken en het had er even naar uit gezien
dat het dit jaar toch niet door zou
gaan. Maar op 12, 19, 25 en 26 maart
kunnen de inwoners van Baak en om-
geving weer hun snoeihout brengen
naar de Paasweide.

Door de toenemende onkosten om
een Paasvuur te organiseren te dekken
wordt u voor een aanhangwagen
snoeihout een bijdrage van € 4,- ge
vraagd en bij een trekker met een plat-
te wagen is dat € 8,-. Het gaat dan om
snoeihout dat van groen is ontdaan.
Coniferen en vergelijkbare struiken
zijn verboden. Het snoeihout mag ver-
der geen takken bevatten dikker dan
10 centimeter, dus ook geen boom-
stronken.

De reden is dat bij het verbranden van
coniferen er veel asdeeltjes de lucht in
worden geblazen en die komen ook
weer naar beneden. De dikke takken
en stronken maken dat het vuur veel
te lang door blijft branden en daar-
door stankoverlast voor het dorp ver-
oorzaakt.

Als u snoeihout heeft én zelf niet in
staat bent om dit naar de Paasweide te
komen brengen én u woont in Baak
dan wordt dat door vrijwilligers van
de stichting en de Jeugd van Baak op
25 en 26 maart opgehaald. Neem hier-
voor contact op met Wendy Tijssen die
bereikbaar is op telefoonnummer
(0314) 32 78 38.

Omdat de Paasweide op enkele hon-
derden meters van de provinciale weg
tussen Zutphen en Baak ligt wordt het
verkeer op deze weg gemaand lang-
zaam te rijden.

Uit de ervaring blijkt dat veel automo-
bilisten door het spectaculaire vuur
gemakkelijk afgeleid zijn.

Bezoekersgroep Sint Willibrorduskerk
bestaat 25 jaar
De bezoekersgroep van onze kerk,
in Hengelo, bestaat op 18 maart 25
jaar. Deze groep is door de toenma-
lige pastoor Reckers, die in deze pa-
rochie veel vooruitstrevend werk
heeft gedaan, in het leven geroepen.
Hij had in die tijd al een vooruit-
ziende blik dat met de verminde-
ring van het kerkbezoek te maken
had. Parochianen die oud en ziek
werden, zouden vergeten worden
als we in tijden zouden komen wan-
neer er geen pastoors meer waren.

Bij de oprichting van de bezoekers-
groep in 1980 werd onze parochie in
wijken verdeeld. Dit waren er toen
achttien. Enkele personen werden op
een lijst geplaatst en andere parochia-
nen konden hier dan op stemmen.

Degene die de meeste stemmen had
werd wijkvertegenwoordiger van onze
parochie. Hij of zij verwoorde vanuit
de wijk naar de kerk toe wat er gezegd
of gevraagd werd, zodat de kerk er al

dan niet op in kon spelen. Als eerste
voorzitter uit die tijd werd Gert Ger-
rits gekozen. Hij heeft enkele jaren lei-
ding gegeven aan de groep. Vanaf de
oprichting in 1980 zijn er nu nog drie
dames actief. Door doorstroming zijn
er nog dertien personen bij gekomen.

In de loop der jaren is het begrip wijk-
vertegenwoordigers vervaagd en men
kon de wijken niet meer bezet krijgen.

Daardoor hebben we een naamswijzi-
ging ondergaan door het de bezoe-
kersgroep te noemen. De bezoeker
(ster) van deze tijd werkt weer vanuit
de kerk naar de parochianen toe.

Deze groep bezoekt jaarlijks de paro-
chianen van 80 jaar en ouder.

Men probeert het pastorale werk in de
parochie naar de sectie toe uit te brei-
den. Dit doet men door met omlig-
gend parochies een gezamenlijke ou-
derendag te organiseren.

live muziek in café de Tol
op Ie Paasdag
Op Paaszondag 27 maart spelen De
Bierefluiters 's avonds in café de
Tol in Zelhem. De Bierefluiters
staan garant voor een avond muzi-
kaal vertier voor iedereen; jonge-
lui, oudelui, buitenlui en stadselui!

De entree is vrij in het vanouds gezel-
lige boerenbruine café van Bernadette
en Derk Janssen aan de Keyenborgse
weg 1. Bij de borrel serveren we gratis

een lekker klein Paashapje. En Buggy-
liefhebbers opgelet! Tweede Paasdag
maakt de Buggy Toertocht 's middags
een tussenstop in café de Tol. Dus dat
mag u niet missen!

Café de Tol aan de Keyenborgseweg l
in Zelhem is paaszaterdag, Ie en 2e
Paasdag geopend. Dus kom gezellig
langs na bijvoorbeeld een bezoekje
aan het Paasvuur in Velswijk.
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Palm, palm Pasen, ei-Koekere!.

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39 • Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai v/d week

Zwitserseroomvlaaï
6-8 pers. € 5,95

Donderdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,00

Palm Pasen-knallers

Broodhaantjes 4 stuks € 2,99
Paasrol € 5,95

Opgerolde cake rijkelijk gevuld
met overheerlijke bavaroise

HAIR
FASHION

DORPSSTRAAT 8 - RUURLO • TELEFOON I0573I 45 15 52

Aanbieding:

shampoo en conditioner

van € 29,50
voor

€ 19,50
Wij wensen u nog fijne paasdagen

Grandioze
OPRUIMING

E L E C T I O N I C S
Dorpsstraat 23, Ruurb
0573-451414

a. s. Vrijdag - Zaterdag 18-19 maart

Tal van akties: Workshop het maken van een paaskrans
Opgave bij de kassa. Prijs € 17,50 all inn
Aanvang Vrijdag 9.30 - 13.30

Zaterdag 9.30 - 13.30

Eieren schilderen
Willemien Stern

Demonstraties Soezie bakproducten
• Het bakken van div. soorten brood
• Taart producten etc. etc.
• Kom en proef!!

Tevens Tuinmeubelenshow
Vrijdag - Zaterdag 18-19 maart
Extra 10% korting

Zaterdag voor alle
kleintjes een leuke

attentie van de
paashaas!

NIEUW BIJ WELKOOP:

Snijbloemen
en kamerplanten

Welkoop Tragter - Krashof 10, Ruurlo - Tel. 45 25 00

Reurei bekeken,
don lekker eten
bij

R U U R L O

mp3 speler

€ 29,95

Decocom
dorpsstraat 33, Ruurlo

0573-454381

www.decocom.nl
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Beleef het
ultieme

Bezoek
Reurei!

TUiniÉRSBÉDRUF

ajb.bource
«IKfCHDUMflT RUURIO

•BBH Tlvl lul 057S-̂ M49^

• ontwerpen, aanleg en onderhoud van uw tuin
• maken van vijvers en waterpartijen
• uitdunnen van windsingels
• levering van bomen, heesters, vaste planten,

tegels en klinkers, meststoffen
• levering en plaatsing van schuttingen, hekjes,

pergola's, blokhutten, fonteinen en
waterornamenten

• bestrijding van onkruid, insectenplagen
en schimmelziektes

0573 - 45 44 94

Het geld is van u. Dus moet u er
binnen een paar minuten bij kunnen.

v**

eft Rabobank Berkelland filialen in Lochem, Borculo en

Ruurlo. Bij leder filiaal hebben wij pinautomaten. Op deze manier kunt u

snel over uw geld beschikken. Is dat service of niet?

Het is tijd voor de Rabobank.

DE WONERIJ A.S ZONDAG OPEN

Rabobank

REUREI IN RUURLO

DE WONERIJ A.S.

ZONDAG OPEN

van 11.00 tot 17.00 uur

De nieuwe col lect ies kunt u nu komen bewonderen in onze showroom. Laat u zich
insp ireren door onze co l l ec t i e s banken, f a u t e u i l s , sa lonta fe l s , ee thoeken, dres-
soirs , v e r l i c h t i n g e n , tap i j t en en raamdecora t i e s . Komt u z e l f over tu igen van on/c
c o l l e c t i e s met s f e e r m a k e n d e accesso ires voor een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in uw h u i s .
Tot z iens bij De Woneri j , de s f e e r v o l l e woonwinke l van de a c h t e r h o e k . Z o n d a g a .s .
s taan wij en de kof f i e voor U k laar .

<J-)e lA/onerü compleet i
• • i •nricmma

n DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo

(0573) 45 12 39, www.wonerij.nl



Ruurlose
Ondernemers Vereniging

ROV

ACTIEF

REUREI

Trees' Woonkado's
Woonaccessoires en Kado-artdkelen

_ www.treeswoonkadoos.nl

&

Goudsmid
Annemiek Heppe

www.goudsmid.info

Openingstijd Reurei:
11.00 tot 17.00 uur

Kerkplein 2 + 2a
7261 AZ Ruurio

Tree' Woonkado1* Tel. 0573-450473
Goudanid Tel. 0573-450118

DE SPANNEVOGEL
loop

Geef het interieur van uw woning net dat
extra in de afwerking dat ervoor zorgt dat

het gezellig en comfortabel is in uw
huiskamer, slaapkamer en keuken.

Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!
Loop eens bij ons binnen en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurio - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

APRIL

11.00 tot 17.00 \MMT

Nu bij ons
uw telefoon beltegoed

electronisch op waarderen

Kom het uit proberen
geschikt voor alle providers

Sanitair^/

Borculoseweg 9
Ruurio
Tel. (0573) 45 13 64

administratie en adviesburo Jfcfcil l UKI
administraties salarisverwerking
belastingaangiften computerbegeleiding
fiscale adviezen startersbegeleiding
bed rijf sadviezen regio bank

heeft u problemen met het
invullen van uw

Aangiftebiljet
Inkomstenbelasting?

wij helpen u met raad en daad.

Ruurio, Zutphen,
Kerkstraat 2 Spittaalstraat 54
Tel. (0573) 45 14 85 Tel. (0575) 51 36 69

2004 Aangifte
Inkomsten-
belasting
Premie
volksverzekeringen

Datum
18 FEBRUARI 2OO5

De elektronische aangtte
moet t* de Belastingdienst
binnen zon vóór
1 APRIL 2005

ROV aktief ook tijdens Reurei

Ruurlose
Ondernemers Vereniging

ROV J

HET ADRES VOOR: - RIJWIELEN

- GAZONMAAIERS

Verkoop, reparatie en onderhoudsbeurten
Verhuur van:

VV'Rijwielen en aanverwante artikelen
zoals fietskarren aanhangfietsen

'Vertikuteermachine

2e
met de &&& v-ax

De,

T W E E W I E L E R - EN M A A I E R C E N T R U M

FOKKINK w.o.f.
Garvelinkkampweg Za - 7261 CH Ruurio • Tel. (0573) 45 31 00

www.fokkinktweewielers.nl



Goossens Atomica heeft véél meer dan alleen tuinmeubelen
Bij Goossens Atomica in Hengelo kwamen afgelopen zondag veel men-
sen over de vloer. De nieuwste collectie tuinmeubelen van verschillende
materialen en diverse (tuiii)accessoires werden er getoond. Voor de
klant is er een ruime keus met vele aanbiedingen.

Goossens Atomica heeft een groot as-
sortiment tuinmeubelen, kussens,
tuinaccessoires en kleding. Ook voor
pompen en sproeiers, werk- en vrij-
etijdskleding, land-tuin-bouw- en vij-
verfoliln en riool- en hogedrukbuizen
kunt u hier terecht. Het bedrijf heeft
een specialist in dienst voor de aanleg
van sproeiinstallaties. De klant profi-
teert daar natuurlijk ook van en krijgt
een deskundig advies.

Bij Goossens Atomica hebben ze onder
meer tuinmeubelen in kunststof,
hout, aluminium, rotan, staal, texti-
leen en van diverse topmerken. Het be-
drijfis een erkend Hartman-dealer. De
kussencollectie bestaat uit meer dan
honderd verschillende dessins van
merken als Hartman, Cinderella,
Summerset en vele anderen. Voor
werk- en vrijetijdskleding is er even-
eens een groot assortiment evenals in
werkschoenen. Wie opzoek is naar
tuinaccessoires heeft een ruime keus

in tuinornamenten/stenen, vijverfo-
lie/accessoires, tuinverlichting, sproei-
installaties, beelden maar ook diverse
soorten cadeauartikelen voor de tuin
en glaswerk.

Ook dit jaar is er weer een Paas Tuin-
meubelshow. De showdagen zijn: vrij-
dag 25 maart van 08.30 tot 18.00 uur,
zaterdag 26 maart van 08.30 tot 16.00
uur, Tweede Paasdag, maandag 28
maart van 10.00 tot 17.00 uur.

Op Tweede Paasdag (28 maart) zijn er
meerdere bedrijven op de show, onder
andere een bedrijf met houten kinder-
speelgoed. De catering zorgt voor de
lekkere hap en voor kinderen staat er
buiten een springkussen. Tijdens de
Paasshow krijgt u 10% korting op het
gehele assortiment (met uitzondering
van de showaanbiedingen).
Goossens Atomica is gevestigd aan
de Steenderenseweg l in Hengelo Gld.
Telefoon: (0575) 46 21 39.

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

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

e' uut
Hendrik schuf de
stoel veur de kante
en wil vertrekken
Maor dat is Gerrie wat te rap.
Zij hef nog wat mear op de leaver.
Wil wat mear weten van zien
kampeer plannen. Gerrie: "Ak
oew vraogen mag, Hendrik, is dat
ne duurn hobby zo,n kampeer
toestand? Zo straks Spanje Oos-
tenriek Noorwegen.

En zo'n huus op wielen en al d'n
toestand d'r um hen wat geet dat
kosten?" Gerrie hef zik vake dach,
dat ze ok wel zo iets zol willen. Alles
achter laoten en toch oew eigen din-
ge um oew hen. Argens maor zo ne
ar strieken veur een of twee nachte.

Maor dan mot ze earst Gert nog met
hebben. En at no Hendrik een helder
verhaal hef? Hendrik geet d'r wear
biej zitten.

Is in wezen wel gei- <Lerd met Gerrie
eur belangstelling. Hendrik:"Ja leu
wat zak oew zeggen, het maakt vul
verschil wat iej wilt anleggen veur
zon avontuur. Iej kunt wat kopen
van 2000 en ok van 20 000. Iej mot
ne'n auto hebben die dat geval kan
trekken. Iej betaalt biej de boern-
campings 10 euro as koppel en de
grote modernen 15 en in 't buuten-
land de duurdere streken wel 20 per

nacht. Dan verzekern en de winter-
stalling dat zal zo 250 kosten. Ne
busreize is zeker goedkoper. En ja,
het probleem, onze volk wil ja gin
geld uutgeven. Wiej plattelanders
wilt arm leaven umme rieke dood te
gaon. Neet intearn, maor van de
A.O.W. en de rente rondkomn." Gert
knikt, dat is verstandige praot van
Hendrik. Gerrie: "Ik denke dat wie
dom bezig bunt. Wie denkt nog al-
tied net as onze olde leu. Maor de
dinge gaot no anders. De kindre die
weet d'r wel weg met. Die geeft
straks onze zuunig bewaarde centen
uut an zaken waor wiej neet an
dachten. Die gaot wel op reize. D'r
bunt ja straoten in wat steden daor
warkt zowat gin mense mear. Iej
bunt ne raren ai smorgens normaal
an 't wark mot. En maor klagen, de
uutkeringen die mot omhoge. Ho
zol dat hier in Bronckhorst no gaon?
In Hengel ok een loket waor ai met
een mooi verhaal zo geld kunt ha-
len?"

Hendrik:" Dat weet ik neet. Het is
wel verschillend. Ik denke in Amster-
dam in Nijmegen anders dan in
Bronckhorst. Een aantal gemeenten
geeft huursubsidie en ze hoeft gin
gemeente belasting te betalen en
zo allerhande kortingen umme de
arme drommels te ontzien. Ik denke
soms dai mensen neet zielig mot
maken. Dat is besmettelijk, dan
kweek iej steeds mear van dat soort

volk. Ze weet goed eur rechten en
vertelt mekaar hoe of ze 't doen mot.
En dan netto netto kriegt ze zowat
net zo vuile geld in 'handjen as een-
tjen die de hele wekke warkt. Het
liekt mien harstikke moeilijk umme
ambtenaar te wean in Hengel op 't
kantoor en te beslissen of een zielig
verhaal geld mot hebben of dat ze
maor is wat mot doon veur de kost.
En intussen krieg wie jonge Oost
Duutsers en Polen die hier wel war-
ken wilt. Tegelieke grotere zaken die
liever de boekholding via computers
in India laot klaor maken. Wiej hier
bunt langzamerhand een volk van
renteniers."

Gert:"En een volk van vacantie gan-
gers. Wat zeuk iej in vredesnaam
toch zo wiet weg? Hier in Bronck-
horst heb ik alle mooie plaatsen nog
lang neet ezene, wat zulle wie dan
toch zo wied weg trekken? Iej kent
allicht Duuts en Frans en Engels,
maor dat is biej mien neet anne sla-
gen. Hier in de winkels weet ik pre
cies wat ik zeuke en kom altied pra-
ote volk tegen."

Hendrik: "Ja Gert ik wil het prebe
arn. De gemeente Bronckhorst is
mooi maor ik weet dat er nog vuile
maer te ziene is in onze moderne
weareld."

De Baron van Bronckhorst

Nieuw Ideuterbad
zwembad 'In de Dennen'
Vorig jaar zijn de gebouwen in en
rondom het zwembad " In de Den-
nen" van frisse kleuren voorzien.
Thans is het kleuterbassin en de
aankleding er omheen aan de
beurt. Bedrijfsleider Martin Weste-
rik: "Deze ingreep is beslist nood-
zakelijk.

Het bestaande kleuterbassin is duide-
lijk aan vervanging toe en voldoet ook
niet meer aan de eisen van deze tijd.
Ook al omdat het onderhoud een kost-
bare zaak wordt, is besloten tot de aan-
leg van een nieuw bassin. Dit kleuter-
bassin moet voor de aanvang van het
nieuwe seizoen gereed zijn. Daarnaast
zijn er nog diverse andere werkzaam-
heden en voorbereidingen te treffen,
dus zitten wij (bestuur en medewer-
kers) beslist niet meer in een winter-
slaap, " zo zegt hij.

Het zwembad trok in 2004 in totaal
53.800 bezoekers. "Aangezien het ze
ker geen best zomerseizoen was, lag
dit aantal toch boven het gemiddelde
van tussen de 45.000 tot 50.000 bezoe-
kers. De cijferanalyse betreffende het
landelijk bezoek aan openlucht zwem-
baden bedraagt 2,68 terwijl Vorden
uitkomt op 4,74 met daarbij de aante-
kening dat de zwemopleidingen hier-
in een grote rol vervullen (het afgelo-
pen seizoen een verdubbeling t.o.v.
2003). Eigenlijk is er over de gehele li-
nie een stijgende tendens.

Een ander punt waar je als zwembad
organisatie tegenaan loopt zijn de vele
wet- en regelgevingen waaraan je
moet voldoen en die ook de nodige
kosten met zich brengen. Het komen-
de seizoen gaat het bad voor de 69e
keer open.

hi 1962 was het bad in verband met
restauratiewerkzaamheden gesloten.
In 1963 behoorde het natuurbad 'In de
Dennen' tot het verleden en werd het
een verwarmd circulatiebad", zo zegt
Martin Westerik.

Het zwembad 'In de Dennen' wordt
zondag l mei geopend. De sluiting is
zondag 4 september. De openingstij-
den zijn vanaf zondag l mei tot en
met zondag 28 augustus: op de maan-
dagen van 13.00- 20.00 uur en van
dinsdag tot en met vrijdag van 07.00
uur tot 20.00 uur.

Op zaterdag en zondag is het bad, als-
mede op 5 mei (Hemelvaartsdag) en
op maandag 16 mei (Tweede Pinkster-
dag) van 12.00 tot 17.00 uur geopend.
In de laatste week (maandag 29 augus-

tus tot en met zondag 4 september)
gelden andere openingstijden. In de
weekends zullen bij fraaie zomerweer
de openingstijden worden verruimd.
Bij slecht weer zal het bad eerder wor-
den gesloten. Het publiek wordt hier-
over via de plaatselijke VW en aan de
kassa van het zwembad geïnformeerd
of men kan de website www.zwem-
bad-indedennen.nl raadplegen.

Dit jaar is er één voorverkoopdag aan
het zwembad en wel op woensdag 30
maart van 14.00- 17.00 uur en van
19.00- 20.30 uur. Uitsluitend bedoelt
voor hen die contant willen betalen.
Voor het overige wordt gewerkt mid-
dels de machtiging die in de plons-
krant staat afgedrukt.

Ook de inschrijfformulieren staan
daarin afgedrukt. Deze plonskrant
verschijnt volgende week in alle edi-
ties van "Contact". Ook zijn er formu-
lieren verkrijgbaar bij de plaatselijke
VW en de openbare bibliotheek. De
abonnementhouders van vorig jaar
krijgen de formulieren toegezonden.
De ingevulde opgave formulieren en
betalingen moeten uiterlijk 4 april
binnen te zijn. Daarna gelden de sei-
zoentarieven en worden geen kortin-
gen meer gegeven.

Evenals vorig seizoen wordt er dit jaar
weer voor alle zwemdiploma's, vol-
gens de landelijke normen en onder
auspiciën van de N.R.Z (nationale raad
diploma zwemmen) opgeleid.

Nieuw daarbij zijn de snorkeldiplo-
ma's, die in een ander jasje worden ge
stoken. De tarievenopzet voor de oplei-
dingen wordt gekoppeld aan het op te
leiden zwemdiploma met een geldig-
heid voor het gehele seizoen, welis-
waar exclusief de toegang tot het
zwembad.

Men kan zich hiervoor eveneens mid-
dels een inschrijfformulier in de
plonskrant opgeven en dit evenals bij
de abonnementen inleveren bij het
zwembad.
Voor alle duidelijkheid, het betreft al-
leen opgave en geen betalingen. Beta-
lingen voor zwemlessen of andere op-
leidingen kunnen alleen geschieden
als men is ingedeeld in een les of oplei-
dingsgroep.

Dat is in de openingsweek van het
zwembad. Ook hiervoor zijn inschrijf-
formulieren vanaf 29 maart verkrijg-
baar bij de plaatselijke VW en de
openbare bibliotheek. De zwemlessen
gaan maandag 9 mei van start.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200. 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04497

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel.(0575)750250
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Wethouder Nas deelt certificaten uit
aan deelnemers cursus Startblokken
In de voormalige gemeente Zelhem hebben de afgelopen drie jaar de
leerkrachten van de onderbouw van de basisscholen en leidsters van het
kinderdagverblijf en de peuterspeelzalen deelgenomen aan de cursus
Startblokken. Aanleiding was de invoering van de methode Startblokken/
Basisontwikkeling dat onderdeel is van het gemeentelijk onderwijsbeleid.

Op 8 maart jl. werd de laatste bij-
eenkomst op de Nutsschool in Wolf-
ersveen feestelijk afgesloten door
wethouder Dik Nas. Hij deelde aan
een groot aantal deelnemers een
certificaat uit. Tijdens de avond ga-
ven de cursisten eerst een presenta-
tie over wat zij de afgelopen periode
hebben geleerd. De cursus Start-
blokken, gegeven door Jopie de

Boer van IJsselgroep Iselinge, is
bedoeld om de jongste kinderen te
ondersteunen en te stimuleren
zodat hun kansen op schoolsucces
toenemen.De accenten lagen bij de
cursus op taalontwikkeling; begin-
nende geletterdheid en het leren
van Nederlands als tweede taal.
Hierbij wordt spel als de belangrijk-
ste motor van de ontwikkeling ge-

Raadsleden oefenden besturen

Hoe verloopt een plan? Wie moet
wat doen aan een besluit? Waarvoor
is de gemeenteraad verantwoorde-
lijk en waarvoor het college van bur-
gemeester en wethouders? En waar
kunt u als inwoner invloed op uitoe-
fenen? Door het deze weken precies
drie jaar geleden ingevoerde stelsel
van 'dualisme' zijn er andere ver-
houdingen ontstaan. Daarom was
het nu zinvol om eens naar de zoge-
noemde beleidscyclus te kijken. En
daar komt méér bij kijken!
Woensdag 9 maart vergaderde de
commissie Evaluatie en Controle
over de instelling van een rekenka-
mer en over de bestuurlijke plan-
ning en control cyclus. De vooraf-
gaande week hadden de raadsleden
bij wijze van deskundigheidsbevor-
dering deze onderwerpen uitvoerig

uitgediept, samen met ambtenaren,
wethouders en externe deskundi-
gen.
Wist u dat een besluit vier stadia
doorloopt? Eigenlijk is het een
voortdurend proces: van oriëntatie,
via ontwikkeling en uitvoering naar
evaluatie. En dat proces loopt dan
door en krijgt de vorm van een oplo-
pende spiraal.
Denk bijvoorbeeld aan een onder-
werp als 'Capaciteitsproblemen bij
de plaatselijke voetbalclub'. De raad
stuurt op hoofdlijnen en draagt het
college op om daarvoor de mogelijk-
heden te bekijken. Het college be-
reidt het project voor en voert het
uit. De raad kijkt dan weer of de pro-
blemen adequaat zijn opgelost: of er
voldoende en goede capaciteit tegen
een nette 'kostprijs' uit is gekomen:

zien. Veel aandacht ging dan ook uit
naar spelactiviteiten, zoals in de
huishoek, met zand en water en in
de bouwhoek. Maar ook naar activi-
teiten met verhalen, boeken en tek-
sten. Thema's of gemeenschappelij-
ke onderwerpen zorgen voor een sa-
menhang. Het is daarbij belangrijk
dat deze dicht bij de interesses van
de kinderen staan. Het aandeel van
de leidsters en leerkrachten om kin-
deren een stapje verder te helpen is
van groot belang. Het gaat niet van-
zelf! De cursus werd steeds 's
avonds op de diverse werkplekken
van de deelnemers gehouden en dat
betekende behalve een kijkje in el-
kaars keuken ook bijvoorbeeld dat
de bijeenkomst op peuterspeelzaal
De Prullenbak muzikaal werd
ondersteund door de plaatselijke
muziekvereniging.
Tijdens de cursus zijn ook drie prak-
tijkbezoeken door Jopie de Boer
afgelegd en dat had tot gevolg dat
menig lokaal is 'verbouwd'; de
diverse hoeken werden veranderd in
aantrekkelijke speelplekken. De
leerkrachten en leidsters in Zelhem
hebben een belangrijke stap gezet in
het begeleiden van de ontwikkeling
van jonge kinderen. Door de cursus
is de samenwerking maar ook het
respect voor eikaars werkwijze
aanzienlijk toegenomen.

de controle.
Dat is gemakkelijk gezegd, maar vul
dat maar eens in met al die verschil-
lende spelers in het gemeentelijke
spel: raadslid, wethouder, ambte-
naar, uitvoerder, secretaris, burge-
meester. Wie doet wat.
Ook de Gemeentewet stelt eisen. Zo
moet iedere gemeente op 1 januari
2006 een rekenkamer of een reken-
kamerfunctie hebben. Dit is een or-
gaan dat de gemeenteraad helpt bij
de uitvoering van die controle. Daar-
bij wordt gelet op rechtmatigheid (bij
subsidies bijvoorbeeld), doelmatig-
heid ("t moet goed gebeuren' en niet
te duur) en doeltreffendheid ('doen
ze de goede dingen?').
Dus besturen is niet zo simpel als
het lijkt: ook regeren moetje leren!

Bronckhorster
Boomfeestdag 2005
groots van opzet

Driekwart basisscholen doet mee!
Op 16 maart is het Boomfeestdag.
De leerlingen van de groepen zeven
en acht van driekwart van de basis-
scholen in de gemeente Bronck-
horst nemen hieraan deel. Dit zijn er
ruim 400. Hen staat een aardige klus
te wachten. Ruim 3.000 bomen staan
die dag klaar om geplant te worden.
Loofhoutbomen om houtwallen te
gaan vormen en beuken voor een
beukenhaag. De eerste Bronckhor-
ster Boomfeestdag vindt plaats op
landgoed het Enzerinck van Vereni-
ging Natuurmonumenten.
Het gebied, gelegen aan de Almen-
seweg in Vorden maakt onderdeel
uit van de ecologische hoofdstruc-
tuur en heeft een hoge natuurwaar-
de. De houtwallen en de haag gaan
aansluiten op aangrenzende bossen
in de omgeving. Het doel van de
Boomfeestdag is kinderen opjonge
leeftijd op een positieve en directe
manier te confronteren met de na-
tuur. Ze te leren dat de natuur om
ons heen helemaal niet zo vanzelf-
sprekend is en dat we er zuinig op
moeten zijn.
De gemeente organiseert de Boom-
feestdag samen met de Vereniging
Natuurmonumenten, bijgestaan
door de werkgroep Leefbaarheid
Vorden en medewerkers van Vereni-
ging Agrarisch Natuurbeheer
't Onderholt. In aanwezigheid van
wethouders Ab Boers en Peter
Glasbergen beginnen de activiteiten
om 10.00 uur. De wethouders plaat-
sen een speciale Bronckhorst-
boom. U bent van harte uitgenodigd
deze feestelijke gebeurtenis mee te
maken!

Stemmen over Europese grondwet
op 1 juni

Op 1 juni a.s. kan
Nederland z'n stem
uitbrengen over de
Europese grondwet.
Meer informatie
hierover vindt u op
www.grondweteuropa.nl.



Vervolg op project 'Zelfstandig wonen in Vorden:
Vanzelfsprekend!' van start

In 2004 hebben zorgaanbieders Sen-
sire en Sutfene. woningcorporatie
Prowonen en de toenmalige ge-
meente Vorden het initiatief geno-
men een gezamenlijke visie te ont-
wikkelen over wonen, welzijn, dien-
sten en zorg voor inwoners van Vor-
den. Het belangrijkste uitgangspunt
van de visie is: 'Alle inwoners van
Vorden, in het bijzonder ouderen en
mensen met een handicap moeten
kunnen beschikken over geschikte
huisvesting, welzijn en zorg in een

veilige omgeving, zodat zij zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen wonen
en functioneren'. Inwoners van Vor-
den hebben hun mening laten horen
door onder meer massaal gehoor te
geven aan de enquête die vooraf
ging aan het plan. De visie is vastge-
steld door de Vordense gemeente-
raad en eind vorig jaar hebben de
initiatiefnemers ook een intentiever-
klaring ondertekend om verdere
invulling te geven aan de visie en
concrete plannen te ontwikkelen.

Die tijd is nu aangebroken. Om dit
samen goed op te pakken en nieuwe
bestuurders van de gemeente
Bronckhorst bij het project te
betrekken, organiseren de initiatief-
nemers op 17 maart een speciale
startbijeenkomst. De bijeenkomst
start in woonzorgcentrum De
Wehme in Vorden, maar de deel-
nemers gaan ook kennismaken met
andere (geplande) voorzieningen in
het dorp op het gebied van wonen,
welzijn en zorg voor ouderen en
mensen met een handicap.
De betrokkenheid van inwoners bij
het opzetten van de nieuwe manier
van zorg verlenen, is van groot be-
lang. Het gaat er immers om dit voor
u zo goed mogelijk te regelen. Op
het moment dat gezamenlijke pro-
jecten worden opgestart, treden de
initiatiefnemers waar mogelijk met
(betrokken) inwoners in overleg.

Tot slot
Het project dat bekend was onder de
naam: 'Zelfstandig wonen in Vorden:
Vanzelfsprekend' heeft een nieuwe
naam gekregen: 'Vorden, Wel thuis'.
De nieuwe naam geeft het belang
van een op zo prettig mogelijke
manier zelfstandig wonen voor alle
inwoners nog beter aan.

Recreatieschap Achterhoek-Liemers
vergadert 4 april
Op 4 april a.s. om 15.00 uur vergadert het Recreatieschap in het ge-
meentehuis van Doetinchem. De vergadering is openbaar. Op de agenda
staat ondermeer:
Voorstel benoeming directeur.
De vergaderstukken liggen ter inzage op het kantoor van het Recreatie-
schap Achterhoek-Liemers, Spalderkampseweg 1, 6999 AG Hummelo.

aan de balie

Leerlingenvervoer

Hoe de gemeente Bronckhorst
het leerlingenvervoer voor vooral
kinderen die het speciaal onder-
wijs en voortgezet speciaal on-
derwijs bezoeken heeft geregeld,
is opgenomen in een gemeente-
lijke verordening. De gemeente
kan zorgen voor passend vervoer
of ouders een gehele of gedeelte-
lijke vergoeding geven voor de
noodzakelijk te maken vervoers-
kosten in verband met het
dagelijkse schoolbezoek. Voor
meer informatie kunt u terecht
bij de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling.

Openbare bekendmakingen

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

Bouwvergunningen
• Drempt, Molenweg 36, voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 12-14, voor het oprichten van 10 appartementen en een

commerciële ruimte
• Steenderen, Kastanjelaan, kavelnummer 66, voor het oprichten van een woning
• Zelhem, Schooltinkweg 5, voor het plaatsen van een nachthok voor dieren
• Vorden, Kerkstraat 7, 9 en 11, voor het vergroten van een winkel en de renovatie van

appartementen (3 stuks)
• Wichmond, Baron v/d Heijdenlaan, voor het bouwen van een vrijstaande woning met garage
• Hengelo Gld., Kerkstraat/Markstraat, voor het oprichten van winkels/appartementen
• Keijenborg, Teubenweg 2, voor het vervangen van een oude houten schuur voor een grotere

stenen schuur/berging met een aparte stallingruimte voor fietsen (onder één dak)
• Hummelo, Hofkamp 4, voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
• Zelhem, Velswijkweg 21,'voor het verbreden van de bestaande aanbouw aan de achterzijde van

de woning en het verlengen van het dak met 3 meter tot aan de buitengevel van de aanbouw
• Laag-Keppel (buurtschap Eldrik), Pieriksestraat 3, voor het oprichten van een paardenstal
• Vorden, Burg. Vunderinkhof 1, voor het vervangen van de bestaande carport door een carport

van een meer onderhoudsarme constructie; de nieuwe situatie wordt van gelijke omvang /
oppervlakte als de bestaande situatie, geheel plaatsen carport zijgevel aanbouw; overkapping
boven oprit voor berging naast de woning

• Vorden. Onsteinseweg 6, voor het geheel vernieuwen van een garage met carport
• Zelhem, Nijmansedijk 14, voor het gedeeltelijk veranderen van een woning (verbouw van de

woning)
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 29, voor het gedeeltelijk vernieuwen / veranderen van een

gevel van de productiehal van Aviko
• Drempt, Kerkstraat 91, voor het oprichten van een kapschuur
• Zelhem, Velswijkweg 11 a, voor het verbouwen van een schuur tot hygiënesluis /

personeelsruimte
• Vorden, het Schapenmeer 1, voor het plaatsen van een speeltoestel bij de receatiewoning
• Hummelo, Rozengaarderweg 13, voor het bouwen van een woon - / tuinkamer
• Zelhem, Baaksekampweg 5, voor het bouwen van een werktuigenberging

Sloopvergunningen
• Toldijk, Wethouder Massinkstraat 27, voor het saneren van asbesthoudende ventilatiekanalen

in de badkamer van de eerste verdieping tot op de zolder en in de keuken tot op de zolder,
alsmede de toiletafvoer op de begane grond

• Hengelo, Riefelerdijk 11, voor het slopen van de asbesthoudende golfplaten van twee schuren,
de aanbouw aan de woning en het slopen van het asbesthoudende dakbeschot en een wand van
de woning

• Vorden, Kerkstraat 7,9 en 11, voor de volledige sloop van twee bijgebouwen en de volledige
sloop van een houten schutting en de sloop van een hoekpunt op begane grond niveau
betreffende het hoofdgebouw op dit perceel. De te slopen bouwwerken hebben een
woon - winkelfunctie

Aanvragen evenementen
Ingekomen zijn de volgende aanvragen voor evenementenvergunningen:

• Hengelo Gld., 19 maart 2005, voor een palmpaasoptocht in Hengelo
• Hummelo en Keppel, 28 maart 2005, voor een rommelmarkt in de Boerderie, Zomerweg 28,

Drempt
• Hengelo Gld., 10 april 2005, voor een museumweekend en antiekmarkt op het plein tussen

Achterhoeks Museum en de Remigiuskerk aan de Kerkstraat
• Hengelo Gld, 16 april 2004, voor brandweerwedstrijden in het Bejaardencentrum de Bleyke
• Vorden, 23 april 2005, voor een buurtfeest Veldhoek bij Camping de Goldberg
• Hummelo en Keppel, 30 april 2005, voor een oranjefeest, zeskamp en vogelschieten op het

Feestterrein Greffinkallee Hummelo
• Hummelo en Keppel, 5 mei 2005, voor een pleinfeest op de parkeerplaats van Heeckerenweg
• Vorden, 5 mei 2005, voor een DJ festival op de Kasteelweide (ipv Marktplein/Dorpsstraat nabij

de Herberg) tussen 19.00 en 01.00 uur
• Steenderen, 7 mei 2005, voor een vijfentwintig jaar huwelijksjubileum, Zutphen

Emmerikseweg 13
• Hengelo Gld, 27 mei 2005, voor een buurtfeest op de parkeerplaats Oranjehof
• Zelhem, 28 en 29 mei 2005, voor de Grand Prix motocross zijspannen op het Circuit

"De Kappenbulten", Wolfersveenweg te Halle
• Hummelo en Keppel, 5 juni 2005. voor een sponsorwandeling tbv de financiële ondersteuning

van stervensbegeleiding in de regio in Hoog Keppel en omgeving
• Hummelo en Keppel, 11 juni 2005, voor het jaarlijks feest bij Het Loo te Hummelo
• Zelhem, 18 juni 2005, voor livemuziek nabij clubhuis "de knik"op sportpark de Pluimerskamp,
• Vorden, 2 juli 2005, voor een toertocht antieke trekkers op diverse wegen in de gemeente

Bronckhorst
• Zelhem, 9 juli 2005, voor een verjaardagsfeest bij Halle Heideweg 31 a
• Vorden, 20 augustus 2005, voor een toertocht antieke trekkers (alleen voor dames) op diverse

wegen in de gemeente Bronckhorst
• Vorden, 24 t/m 28 augustus, voor een Country Living Fair, Kasteelweide nabij kasteel Vorden
• Hummelo en Keppel, 5 en 6 september, voor een volksfeest

Heeft u bedenkingen tegen de mogelijke verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt
u dit binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van
b en w. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en
veiligheid, tel. (0575) 750 224/229.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Olburgen, Roggeland 23, voor het geheel plaatsen van een afdak aan de achterzijde van de

woning, verzonden op 3 maart 2005
• Zelhem, Stadsedijk 18, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning, verzonden op 3 maart

2005
• Zelhem, Brinkweg 53, voor het realiseren van een hobbyruimte boven de carport, verzonden op

3 maart 2005
• Vorden, de Bongerd 30, voor het vergroten en veranderen van de woning, verzonden op 3 maart

2005
• Drempt, Rijksweg 2, voor het gedeeltelijk veranderen van de buitengevels van de woonboer-

derij en het plaatsen van een dakkapel, verzonden op 9 maart 2005
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 1 en 3, voor het vergroten van de keuken, verzonden op

9 maart 2005
• Zelhem, Koeriershoek 11, voor het geheel vergroten van de garage, verzonden op 14 maart

2005

Reguliere bouwvergunningen
• Vorden, Maalderinkweg 6, voor het bouwen van een berging/opslag, verzonden op 7 maart 2005
• Zelhem, Maccabae 4, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning, verzonden op 9 maart

2005
• Zelhem, Meeneweg 4, voor het geheel vernieuwen van een bijgebouw dienstdoende als les -

instructielokaal bij de boerderij op dit perceel, verzonden op 9 maart 2005
• Wichmond, Lankhorsterstraat 6, voor het inpandig verbouwen van de boerderij. De vergunning

is verleend met ontheffing van de artikelen 4.11 (vrije doorgang binnendeuren), 4.24, lid 3 en
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4.28, lid 3 (plafondhoogte) van het Bouwbesluit, verzonden op 7 maart 2005
• Keijenborg. Jebbinkweg 2, voor het bouwen van een vrijstaande woning met garage.

De vergunning is verleend met vrijstelling van de voorschriften van het geldende
bestemmingsplan Hummelo op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, verzonden op 28 februari 2005

• Vorden, Zutphenseweg 18, voor het vergroten van de woning. De vergunning is verleend met
ontheffing van de artikelen 4.11 (vrije doorgang binnendeuren), 4.24, lid 3 en 4.28, lid 3
(plafondhoogte) van het Bouwbesluit, verzonden op 4 maart 2005

• Vorden, Mosselseweg 2, voor het vernieuwen van een schuur inhoudende de verbouw /
herbouw van de schuur. De vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 3 maart 2005

• Bronkhorst, Bovenstraat 3, voor het gedeeltelijk intern wijzigen van de woonboerderij,
verzonden op 3 maart 2005

• Zelhem, Korenbloemstraat 36, voor het veranderen van een kozijn in de voorgevel van de
woning, verzonden op 9 maart 2005

• Achter-Drempt, Molenweg 36a, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning, verzonden op
14 maart 2005

Reguliere bouwvergunning 1e fase
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 31, voor het oprichten van een berging/dierenverblijf,

verzonden op 9 maart 2005
i

Sloopvergunning
• Vorden, Mosselseweg 2, voor het geheel slopen van een schuur, verzonden op 7 maart 2005

Ontheffingen verbranden snoeihout (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp.5.4.1 APV)
• Zelhem, Stadsedijk 11, voor verbranding nabij de Stadsedijk 11
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 34a, voor verbranding nabij de Wichmondseweg
• Ruurlo, Zelhemseweg 17, voor verbranding nabij de Hertenweg te Veldhoek
• Zelhem, Heidenhoekweg 7, voor verbranding nabij de Heidenhoekweg 7
• Halle, Aaltenseweg 29, voor verbranding nabij de Wolfersveenweg
• Halle, Aaltenseweg 29, voor verbranding nabij de Aaltenseweg
• Hengelo Gld., Broekweg 9, voor verbranding nabij de Broekweg 9
• Keijenborg, Jebbinkweg 1 a, voor verbranding nabij de Jebbinkweg 1 a
• Zelhem, Schooltinkweg 2a, voor verbranding nabij de Schooltinkweg 2a
• Halle. Landstraat 9, voor verbranding nabij de Landstraat
• Halle, Landstraat 9, voor verbranding nabij de Spiekermansweg
• Drempt, Zomerweg 79, voor verbranding nabij de Zomerweg
• Vorden, Galgengoorweg 7a, voor verbranding nabij de Galgengoorweg 7a
• Hoog-Keppel, p/a Keppelseweg 401, voor verbranding nabij de Prinsenweg
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 34a, voor verbranding nabij de Wichmondseweg
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 22, voor verbranding nabij de Wichmondseweg 22
• Olburgen, Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, Doetinchem, voor verbranding nabij

camping Dorado Beach
• Halle, Landstraat 14, voor verbranding nabij de Landstraat 14
• Bovengenoemde ontheffingen zijn 15 maart verzonden.

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep
Tegen de hiervoor verleende besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden, binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de
bekendmaking), een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. In het
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar
en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Zelhem, Wolfersveenweg vanaf de Kuiperstraat tot de Bielemansdijk, is op 23 april van 8.00 uur
tot 11.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk, afgesloten voor het verkeer (reden:
Batavierenrace). Deze afsluiting geldt niet voor deelnemers aan de Batavierenrace en diegene
die kan aantonen hier noodzakelijkerwijs te moeten zijn.
Zelhem, de Markt, de Kerkweg en het Stationsplein, zijn op 13 maart van 12.00 tot 18.00 uur of
zoveel langer of korter als wenselijk, afgesloten voor het verkeer (reden: koopzondag).
Zelhem, Nijmansedijk/Stikkenweg, is, vanaf week 12, gedurende circa drie weken overdag
wegens werkzaamheden aan de weg voor alle verkeer gesloten. Het verkeer kan daarom geen
gebruik maken van de Nijmansedijk.

Bestemmingsplannen
Voorgenomen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepas-
sing van:

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Kamphuizerweg 5, voor het bouwen van een berging. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 3, lid 4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Velswijk, Velswijkweg 46, voor het realiseren van een vervangende nieuwbouw van openbare

basisschool Velswijk (bestemmingsplan 'Halle en Velswijk').
• Steenderen, voor de aanleg van een vrijliggend fietspad met tweerichtingsverkeer langs de

Doesburgseweg, globaal gelegen tussen de Prinsenmaatweg en de Olburgseweg (geldend
bestemmingsplan Steenderen 'Buitengebied 1993'; en het door de gemeenteraad vastgestel-
de, maar nog ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten liggende bestemmingsplan Steenderen,
'Buitengebied 2004; Fietspad Doesburgseweg').

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Bronkhorst, 't Hof 7, voor het bouwen van een dierenverblijf. Het betreft een vrijstelling van de

voorschriften van het bestemmingsplan 'Bronkhorst 1984';
• Halle, bouwlocatie Abbinkskamp fase III, voor het bouwen van een carport. Het betreft een

vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Abbinkskamp fase 3';

• Steenderen, Kastanjelaan (kavel 65) ongenummerd, voor de bouw van een woning met garage.
Het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan "t Paradijs, fase III

2003'.

De plannen liggen met ingang van 17 maart t/m 13 april 2005 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of op de afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdelingen, tel.
(0575)750250.

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

Verleende vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben de volgende vrijstellingen verleend:

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 30a-29, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, verzonden

op 4 maart 2005

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Plantsoenstraat 2, voor het wijzigen van de bestemming 'woningbouw' met andere

aanduiding 'pension' in uitsluitend 'woningbouw', verzonden op 10 maart 2005

Art 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Dorpsstraat 67, voor het gebruik voor woondoeleinden, verzonden op 4 maart 2005

Tegen deze besluiten kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking
aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. Het bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig
zijn en u hebt een bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzienin-
genrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200
AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inspraak vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben een verzoek om vrijstelling van het
bestemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Hengelo (Gld.), Koningsweg 5, voor het bouwen van een woning en de splitsing van de bestaande
bedrijfswoning in twee woningen (geldend bestemmingsplan Hengelo 'Buitengebied 1984').
Vorden, de Horsterkamp 8 t/m 14, voor het gebruik van het kasteelcomplex voor woondoelein-
den, expositieruimte, bed & breakfast, één recreatiewoning en horeca-doeleinden (geldend be-
stemmingsplan Vorden 'Buitengebied 1982').

De verzoeken liggen van 17 maart t/m 13 april 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Vastgesteld bestemmingsplan
Het door de raad op 24 februari 2005 vastgestelde bestemmingsplan Steenderen, 'Buitengebied
2004; Zutphen-Emmerikseweg 73' ligt van 17 maart t/m 13 april 2005, tijdens openingstijden, ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Dit plan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming 'Agrarisch bedrijf' in de bestemming
'Wonen (B)' op het perceel Zupthen-Emmerikseweg 73 in Toldijk.

Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk be-
denkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Goedgekeurd bestemmingsplan
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 25 februari 2005 het door de gemeenteraad van
de voormalige gemeente Hengelo Gld. op 30 november 2004 vastgestelde bestemmingsplan
'Buitengebied 2003 Oude Varsselseweg 5', goedgekeurd. Het goedgekeurde bestemmingsplan,
met bijbehorende stukken, ligt van 17 maart t/m 27 april 2005, tijdens de openingstijden, ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Dit plan heeft betrekking op het verkleinen van een agrarisch bouwperceel en het opnemen van
een burgerwoning op het perceel Oude Varsselseweg 5 in Hengelo Gld. ter uitvoering van de
Regeling Beëindiging Veehouderijtakken.

Beroep tegen de goedkeuring van dit bestemmingsplan is gedurende de inzagetermijn mogelijk
door belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk
hun bedenkingen bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken en wel bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Aanvullend kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat
verzoek is beslist. Bij gebreke van een verzoek om voorlopige voorziening treedt het goedkeu-
ringsbesluit in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

RECTIFICATIE
Ontwerp - bestemmingsplan artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend, dat bij de vaststelling van het
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' de mogelijkheid is opgenomen om via een
wijziging ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een agrarisch bouwblok te vergro-
ten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Het ontwerp-wijzigingsplan beoogt de planologische basis te leggen voor het vergroten van een
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bouwblok op het perceel Michelstraat 4a in Zelhem.

Het ontwerp-wijzigingsplan met toelichting, kaartmateriaal en bijlagen ligt van 17 maart 2005
t/m 13 april 2005 tijdens de openingstijden voor een ieder op de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling in het gemeentekantoor ter inzage. Indien u op genoemde tijden niet in de ge-
legenheid bent de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met voornoemde
afdeling.

Gedurende de termijn, waarbinnen de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zijn zienswijze
omtrent bovenvermeld ontwerp-wijzigingsplan schriftelijk kenbaar maken aan b en w.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 17 maart t/m 13 april 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Halle, Autobedrijf Vruggink, Halseweg 37, voor een veranderings- cq. wijzigingsvergunning

voor een garage en tankstation, datum aanvraag: 22 september 2004.
• Bronkhorst, G.J. Huetink, Bakerwaardseweg 13a, voor een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende vergunning voor een veehouderij, datum aanvraag: 15 oktober 2004.
• Hengelo, G.B.J. Waenink, Elderikseweg 9, voor een oprichtingsvergunning voor een

veehouderij, datum aanvraag: 9 november 2004.
• Zelhem, H.J. Luesink, Heidenhoekweg 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende

vergunning voor een veehouderij, datum aanvraag: 10 november 2004.
• Toldijk, A.W. Janssen, Hardsteestraat 12, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende

vergunning voor een paardenhouderij, datum aanvraag: 23 november 2004.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 13 april 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afde-
ling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend degene die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Openbare kennisgeving meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 17 maart t/m 27 april 2005 tij-
dens de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding op grond van ar-
tikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:

• Halle, Hobelman-Halle v.o.f., Bielemansdijk 42, ingekomen 24 januari 2005. Het betreft het
verplaatsen van gasolie-opslag en de plaatsing van machines en opslag binnen de inrichting.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven
geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na 17 maart 2005, een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij b en w. Bezwaarschriften worden voor advies voorgelegd aan de Commissie be-
zwaarschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot
de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA 's-Gravenhage wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek
moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van
kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat
verzoek door die voorzitter is beslist.

Ondermandaat
Het afdelingshoofd van de afdeling Openbare orde en veiligheid maakt bekend dat hij bij besluit
van 3 maart 2005 het ondermandaatbesluit voor de afdeling Openbare orde en veiligheid heeft
vastgesteld. Het ondermandaatbesluit voor de afdeling Openbare orde en veiligheid treedt in
werking op 16 maart 2005.
Het afdelingshoofd van Openbare werken maakt bekend dat hij bij besluit van 7 maart 2005 het
ondermandaatbesluit voor de afdeling Openbare werken heeft vastgesteld. Het ondermandaat-
besluit voor Openbare werken treedt in werking op 17 maart 2005.

Met deze besluiten hebben de betreffende afdelingshoofden een reeks aan hen gemandateerde
bevoegdheden ondergemandateerd aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functiona-
rissen.

De mandaatbesluiten en de ondermandaatbesluiten liggen voor een ieder ter inzage bij de afde-
ling Bestuurs- en managementondersteuning in het gemeentekantoor. De stukken zijn tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact op-
nemen met één van de medewerkers van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning.

Verordeningen
In de raadsvergadering van 3 januari 2005 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

Verordeningen Werk inkomen en zorg
• het beleidsplan Wet Werk en Bijstand Bronckhorst
• de Reïntegratie- en premieverordening Wet Werk en Bijstand 2004
• de Cliëntenparticipatieverordening Wet Werk en Bijstand
• de Toeslagen-en Verlagingenverordening Wet Werk en Bijstand 2004
• de Boetverordening Wet Inburgering Nieuwkomers
• de Verordening wet Voorzieningen Gehandicapten gemeente Bronckhorst 2005

Het beleidsplan en de genoemde verordeningen liggen ingaande 15 maart 2005 gedurende zes
weken ter inzage op de Afdeling Werk, inkomen en zorg en tegen betaling van de kosten in kopie
verkrijgbaar.

Monumentenverordeningen
Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2005
Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst

Beide verordeningen treden in werking op de dag van deze bekendmaking. Ze zijn in te zien bij de
balie van de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en tegen betaling van de kosten
in kopie verkrijgbaar.
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Let op!
Grote opruimingsverkoop!

Vanaf zaterdag 19 maart

iedere zaterdag verkoop,

zolang de voorraad strekt.

Alles gaat weg voor scherpe prijzen,

dus sla uw slag!

Bomen in srt, Bolcatalpa enz. Rhododen-

dron, Haagbeuk,

Heesters en vaste planten

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tel. (0575) 5514 64 of 06 54323046

Café - Restaurant - Zalen

Zaterdag 2 april a.s. een
ouderwets
gezellige dansavond
in de Keizerskroon te Ruurlo

Muzikale omlijsting:

(ook voor alleenstaanden).

Onder genot van een hapje,
een drankje, een praatje

of een dansje maken.

Ook is onze sfeervolle

'Keizersbar' geopend.
Aanvang 20.00 U (gaarne reserveren)

Geert & llse van Tuil
Dorpsstraat 15,

tel. (0573) 45 14 16

Weekblad Contact

blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities in de

gemeente Bronckhorst.

Droomkeuken?

Fraaie tegels?

Complete
badkamer?

Bij BouwCenter HCI wordt uw woonwens
werkelijkheid. Bovendien verzorgen wij naast
deskundig advies, ook de installatie bij u thuis.
Kortom: u kunt rekenen op een probleemloze
service! Tevens biedt ons uitgebreide programma
bouwmaterialen & hout, natuursteen, sier-
bestrating, deuren en een bouwmarkt alles
wat u nodig heeft voor het (ver)bouwen van uw
woning.
Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www. >ouwcenterhci.nl

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

Kijk op onze website voor de keuze per vestiging.

Voordeel n de rol!
\ Normaal̂ ;-

Hoogpooltapijt

400 breed
OP=OP
HELMINK
meubelenVORDEN

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514 www.helminkmeubefen.nl

Zolang de voorraad strekt.
Inclusief gratis leggen!

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

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ u THUIS

Het kantoor van

notaris mr. R, Das
te Vorden

is op Goede Vrijdag

25 maart a.s.

de gehele dag
GESLOTEN.

TE HUUR
partytenten,

tafels, stoelen,
praattafels, enz.

GNE-verhuur
tel. (0573) 45 26 41

Per direct te huur
in centrum
van Vorden

2 bureauplekken
in klein kantoor

bel voor informatie:

(0575) 55 18 66

Doelgericht adverteren ? CONTACT-

Zieuwe

Vragender

Lichtenvoord

CONTACT—
CONTAG
CONTAG
CONTAC-f

GROENIOSE GIDS

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl ISO 0001



Deze woningen hebben tijdens de Open Huizen Dag de deuren voor u geopend
Zaterdag 19 maart a.s. van 11.00 tot 14.00 uur

Banninkstraat 17, Hengelo (Gld)

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
Nabij centrum Royaal vrijstaand woon-
huis met fraai aangelegde tuin op groot
perceel.
* ca. 600 m3 *perceel: 517 m2

* bouwjaar ca. 1920 *dubbele garage

De Horsterkamp 3, Vorden

Vraagprijs € 485.000,- k.k.
Aan rand van bebouwde kom met vrij uit-
zicht gelegen vrijstaande semi-bungalow
* Inhoud woning ca. 510 m3

* perceelsoppervlakte 615 m2

* garage *praktijkruimte

Aan- en verkoop van
onroerend goed

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

Prins Clauslaan 2, Vorden

Vraagprijs € 445.000,- k.k.
Vrijstaande uitgebouwde semi-bungalow
met besloten achtertuin op het zuiden.
* ca. 400 m3 *perceel: 516 m2

* bouwjaar 1970 *vrijstaande stenen
garage

Pieter v. Voüenhovenlaan 9, Vorden

Vraagprijs € 389.000,-k.k.
In rustige bungalowwijk op royale kavel
gelegen vrijstaande semi-bungalow.
* ca. 370 m3 ^perceel: 749 m2

* met grote garage/werkruimte/ber-
ging

Zutphenseweg 4, Vorden

Vraagprijs € 198.000,- k.k.
In hartje centrum gelegen karakteristiek sfeer-
vol helft van dubbel woonhuis met berging.
* ca. 300 m3 *perceel: 225 m2

* bouwjaar 1929 * besloten achtertuin
en binnenplaatsje

Het Hoge 47, Vorden

Vraagprijs € 399.000,- k.k.
Aan rand centrum gelegen royaal
karakteristiek jaren '30 woonhuis
met garage.
* ca. 460 m3 *perceel: 1.015 m2

* blijvend vrij uitzicht over landerijen

makelaars o.g. en assurantiekantoor

l VAN ZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden
Postbus 46, 7250 AA Vorden
Telefoon 0575 - 55 57 33

Het Hoge 29, Vorden

Vraagprijs € 396.000,- k.k.
Karakteristiek jaren '30 woonhuis gelegen
op loopafstand van het centrum en scholen.
* ca. 500 m3 *955 m2

* grote onderkelderde schuur
* woning in 1992 volledig verbouwd

Almenseweg 30, Vorden

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
Aan rand bebouwde kom met voor en
achter vrij uitzicht, vrijstaand woonhuis.
* ca. 300 m3 * perceel: 953 m2

* vrijstaande garage en schuur
* bouwjaar 1955

De Koppel 11, Vorden

Vraagprijs € 319.000,- k.k.
In rustige kindvriendelijke buurt
gelegen helft van dubbel woonhuis
in jaren '30 stijl.
* ca. 450 m3 *perceel: 296 m2

* met garage en carport *bouwjaar 1996

Kerkhoflaan 53, Vorden

Vraagprijs € 749-000,- k.k.
Aan rand bebouwde kom gelegen zeer
luxe vrijstaande villa met inpandige
garage.
* ca. 1100 m3 *perceel: 1120 m2

* bouwjaar 1999 *kantoorruimte

NVM

TCCIS
fECHNIEK

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

Verlengde Ooyerhoekseweg 20
Bedr. terr. De Revelhorst
7207 BJ Zutphen

Bouten en moeren staal/rvs
Boren - Tappen - Frezen - Zagen
Lagers - Keerringen
Hitachi - Metabo elektrisch gereedschap
Hazet - Teng Tools handgereedschap
Borgmiddelen en Lijmen
Inerntransportwielen
Kompressoren en toebehoren
Slijp- Schuurmiddelen
Persoonlijke veiligheids artikelen
Reinigingsmiddelen
Hef- en Hijsmiddelen
Etc.

Verkoopbalie, maandag t/m vrijdag van O8.OO
tot 17.OO uur geopend.

Eigen besteldienst

Tel. 0575-564477
Fax 56066O
E-mail: rbtools@xs4all.nl

Bekijk de nieuwste tapijtcollecties nu in onze winkel!

W fft Interieuradviseurff*
Leefapart. Woonapart. Bonaparte
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld taDÜt
Telefoon (0575) 52 61 32

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Tel: 06-53362300 of 0575-462892

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

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

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

• We verzorgen complete beplantingsplannen tegen een scherpe prijs.

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

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

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

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

ZEER VOORDELIG,
GOED EN SNEL

Weevers druk

Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53

SUETERS
Raadhuisstraat 9a, Hengelo (GW) IWefoon (O575) 40 11 89

Acquisiteur
FELJX TAKKENKAMP, Telefoon OO-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen Telefoon (O575) 45 23 98

Eerste Paasdag uitgebreid Brunchbuffet KIP- EN SCHNITZELFARM
en kOUd 1ste en 2de Paasda9 geopend, vanaf 14.00 uur

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

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!
www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen



Cn/ Woord/
Transportbedrijf G. Papen

Het bedrijf aan de Hummeloseweg

Aan de Wichmondseweg woonde
vroeger de familie Hesselink, die
een transportbedrijfje runde. In
het begin van de Tweede Wereld-
oorlog was Hesselink (alias van
Lappen) op terugtocht van Zut-
phen naar Hengelo met een wagen
vol kolen voor kolenboer Til Harm-
sen. In Vorden aangekomen, werd
hij gewaarschuwd dat de brug ie
der moment de lucht in kon vlie-
gen, doordat er door Hollanders

munitie onder geplaatst was om de
oprukkende Duitsers tegen te hou-
den. "Nou", zei van Lappen, "ik
neem de gok, zo'n vaart zal dat wel
niet lopen". Vervolgens maakte hij
behoorlijk wat snelheid om er zo
gauw mogelijk over te zijn. Een-
maal midden op de brug aangeko-
men, gebeurde wat ze hem even te-
voren hadden ingefluisterd; van
Lappen belandde met de hele han-
del in de beek.

Ook vervoerde hij stenen. Met de aan-
leg van de Varsselseweg (Hengelo-Veld-
hoek, ca. 7 km), reed hij af en aan van
Hengelo naar Zevenaar, om eerst ter
plekke bij de steenfabriek de stenen
met de hand te laden en ze vervolgens
in Hengelo weer op dezelfde manier te
lossen!
Later in de oorlogsjaren, werd het be-
drijfje overgenomen door Gert Papen,
die afkomstig was uit (voor-)Beltrum.
Samen met zijn echtgenote Marie

werd na enige jaren besloten om uit te
breiden. Zo werd in 1953 aan de Hum-
meloseweg een stuk grond gekocht,
waar spoedig een nieuwe woning met
bedrijfsruimte werd gebouwd. Elke
opdracht waar maar iets mee te ver-
dienen was, pakte hij aan. Voor de ge-
meente strooide hij op winterdagen,
vanuit de vrachtwagen, met een
schepje(l), zand op de gladde wegen.
Ook werd het vervoer van kolen, die
per trein of boot in Zutphen aankwa-
men, voortgezet.

Dikwijls vervoerde hij ook inwoners
van Hengelo naar een bruiloft. Dan
werd de vrachtwagen omgetoverd
voor personenvervoer, door middel
van enkele banken.

Het bedrijf groeide gestaag en er werd
besloten internationaal te gaan rijden.
Zo werden er kalveren en varkens ver-
voerd naar o.a. Frankrijk, Spanje en
Duitsland. Ook werden meer vracht-
auto's aangeschaft, waarmee perso-
neelsleden als Jan Kiens, Leo Arendsen
en Frits Koerman hun ritten maakten.

Omdat het echtpaar kinderloos was
en er geen opvolger voor handen was,

verkocht Papen op zijn vijftigste het
bedrijf aan de firma Sloot uit Winters-
wijk. Vanaf nu kon hij ook meer tijd
besteden aan zijn hobby's, waarvan ja-
gen en motorrijden op de voorgrond
stonden. Inmiddels had hij voor de
jacht al behoorlijk veel grond aange
kocht, waaronder stukken in Laren en
in Zelhem, aan de Aaltenseweg. Hier
werd ook een schuur gebouwd, waar
hij vaak verbleef om te klussen. Het
pand aan de Hummeloseweg bleef
nog jaren in zijn bezit. Eerst werd het
verhuurd aan de firma Schouten
(drankenhandel) en vervolgens werd
het verkocht aan Bijenhof (doe-het-zelf
artikelen). Momenteel is het pand in
het bezit van taxibedrijf Lammers.

Na het beëindigen van het bedrijf ging
het echtpaar Papen op de hoek Koren-
bloemstraat-Leliestraat wonen. In 1989
overleed echtgenote Marie.
Drie jaar later trouwde Gert met we
duwe Etty, waardoor hij tegelijkertijd
vader en opa werd. Op 6 maart 2002
overleed Gert Papen. Hij werd 87 jaar
oud.

Foto's uit de collectie van Wim Luimes.
Tekst: Wim Luimes.

Een van zijn vele vrachtwagens
Gert Papen zelf achter het stuur, rechts op de foto: de Lange Wogen (café, stolling en petro-
leumhandel, waarvan de familie Jansen eigenaar was

Unieke uitvoering in de Nederlands Hervormde kerk te Ruurlo [)(ï
Het Stabat Mater van G.B. Pergolesi
Het Stabat Mater is van oorsprong
een gedicht dat bij de eredienst in
de kerk werd voorgedragen. Het
ontstond in de Middeleeuwen in de
marge van de officiële kerkelijke
liturgische gezangen. Het gedicht
is talloze malen vertaald in alle ta-
len van Europa.

De tekst van de hymne beschrijft het
leed van Maria bij de kruisdood van Je
zus. Daarna werd het als beeldenreeks
blijvend in het Romeins missaal ge
schreven en werd het daarmee een er-
kend onderdeel van de kerkelijke litur-
gie. Al snel kreeg dit gedicht een Gre
goriaanse toonzetting. De oorspronke

lijke schrijver is onbekend. Meestal
wordt Jacopone da Todi (1228-1306) als
auteur genoemd.
Sinds Josquin Des Préz in 1440 deze
klaagzang componeerde, hebben vele
opvolgende generaties componisten
zich door dit thema van de bedroefde
moeder laten inspireren. Inmiddels
zijn er meer dan vierhonderd compo-
nisten die het Stabat Mater op muziek
hebben gezet. Naast de befaamde com-
ponisten als Pergolesi, Palestrina, Ros-
sini, Verdi en Haydn mogen Scarlatti,
Vivaldi, Schubert en Liszt niet ontbre
ken op het lijstje van beroemde com-
ponisten die een Stabat Mater compo-
neerden.

Het feit dat ook in de 20e eeuw veel
componisten, zoals Poulenc en Szy-
manowski het Stabat Mater op muziek
hebben gezet, geeft aan dat het Stabat
Mater nog altijd een prachtige inspira-
tiebron vormt en in wezen van alle tij-
den is. Rond Pasen wordt het in enkele
kerken in Nederland uitgevoerd.
De KKR nodigt u uit de Stabat Mater
van Pergolesi te komen beluisteren op
vrijdagavond 25 maart in de Dorps-
kerk van Ruurlo. Janine Pas, mezzo-so-
praan en Irma ten Brinke (mezzo)so-
praan, beide professionele operazange
ressen vertolken de zangpartijen. Ge
rard Wesselink begeleidt hen op het or-
gel. De bijdrage is vrijwillig. Kom tijdig.

van Paulo Coelho
Gery Groot Zwaaftink speelt en ver-
telt De Alchemist van Paulo Coel-
ho. Een Andalusische schaapsher-
der gaat op zoek naar zijn schat,
die in zijn dromen, begraven moet
liggen bij de piramiden van Egypte.

Hij wordt geholpen door de koning
van Salem en ontmoet op zijn reis een
kristalhandelaar, een Engelsman, een
mooi meisje in een oase en tenslotte
de alchemist.

Deze wijst hem de weg naar de schat
en leert hem de taal van de wereld te

verstaan. Het is een mooi verhaal over
de diepten van het hart waarin de laat- -^
ste waarheden over onszelf verscholen
liggen. Een zoektocht naar een legen-
de zoals iedereen van ons die heeft.

Een tryout op zaterdag 19 maart
(20.00 uur) en zondag 20 maart (14.30
uur) in Landgoed boerderij de "de Kra-
nenburg" Bergkappeweg 2 in Kranen-
burg (Vorden).

Voor inlichtingen en reserveringen
(0575) 55 62 16 of dekranenburg@pla-
net.nl. Zie contactje. «•



'Paaspop blijft het
gezelligste popfestival'

Andere indeling Paaspoptent maakt programmering vol

Doetinchem speelstad

FIFA WK voetbal tot 20 jaar in Nederland

Bestuur Paaspop en 150 vrijwilligers gaan opnieuw voor een gezellig popfestival waar service, intimiteit en kwaliteit gekoppeld zijn aan redelijke prijzen

"In feite blijft alles op Paaspop het-
zelfde als het vorige jaar. Slechts
een aantal kleine aanpassingen
hebben we doorgevoerd. We willen
er een mooi festival neerzetten en
Paapop bovenal gezellig houden,
zoals Paaspop ook bekend staat,"
zegt Cilia Stortelder tijdens de
persconferentie bij De Timp in Zi-
euwent.

De twee grote hoofdpodia in de festi-
valtent staan niet meer naast elkaar
maar er worden nu drie podia geheel
onafhankelijk van elkaar gebouwd.
De entree wordt berekend per festival-
dag en er treden per avond acht bands
op. Dit waren er vorig jaar waren nog
zes. "Daardoor zullen er meerdere
bands tegelijkertijd optreden. Geen
volksverhuizing meer van de ene kant
naar de andere kant van de tent maar
gezelligheid rondom de centrale tap",
gaat Jos Kolkman, muziekprogram-
meur van Paaspop, door.

De organisatie van Paaspop verwacht
tijdens de Paasdagen 7000 bezoekers
in Zieuwent. Paaspop is volgens de or-
ganisatie een mooi festival met uit-
eenlopende optredens van muziek-
bands, waar voor zowel de jonge
jeugd als de rijpe jeugd wel een favo-
riete band tussenzit.

THERAPY? EN INTWINE
OP PAASPOP-ZIEUWENT
Door vroegtijdig de bands te contrac-
teren, -Intwine wordt met de dag po-
pulairder en duurder- en met een do-

sis geluk omdat de Ierse
band Therapy? op tour is
in Nederland heeft de or-
ganisatie voor met name
deze twee bands minder
diep in de buidel hoeven
tasten. Uiteenlopende mu-
ziekgenres zal er op het
26ste Paaspop te beluiste-
ren zijn.

Natuurlijk ontbreken de
rock en de hardrock niet,
gotic, steeled blues, punk,
ska, reggae, steenkolen
Duits, Smartlap-pen, Ne-
derpop, en heftige feest-
muziek. Zaterdag mag de
grote winnaar van de Slag
om Paaspop, de Beltrumse
funkrockband Elister, de
spits afbijten. Gevolgd
door ondermeer: Band
Zonder Banaan, Autumn,
Out of Many, Barrel-house,
Jovink die tante Rieki bi'j
huus laten, The Galaxy
Gipsy en Therapy? bekend
van de hit 'Diana'.

Op zondag mag de Lichtenvoordse
boyband Lebber openen en treden ver-
der op: The Sheer, The Apers, De Hard-
heid, Heideroosjes, League of XO Cen-
tiemen, The veldman Brothers en de
grote afsluiter voor die avond zal Int-
wine zijn. Intwine is de band van ex-
Idolfinalist Roger Peterson die vroeg-
tijdig uit het televisieprogramma
Idols stapte omdat hij vond dat zijn
muzikale creativiteit teveel onder de

commercie van platenmaatschappij-
en leidden. Hoogtepunt op de maan-
dagse frühshoppen zal Gerard Jolink
zijn. De eerste sfeerbepalers zullen die
dag zijn Dokters' Swingende Infuus-
toeters, Otto Orgel en Gebroeders Ko.
De look-a-like van H6 Lesley Williams
zal het meest opvallen.

En de tweede Paasdag kan niet meer
stuk met Wipneus en Pim.

Harde maatregelen effectief tegen rijden onder invloed
Alcohol is en blijft verkeersonge-
valsoorzaak nummer 1. Toch is het
aantal bestuurders die onder in-
vloed rijden de laatste decennia
sterk gedaald. Dat komt mede door
veel en effectieve politiecontroles.

PROCEDURE BIJ ALCOHOLCONTROLE
Blijkt bij de alcoholcontrole datje mo-
gelijk teveel hebt gedronken dan volgt
een ademanalyse op het politiebu-
reau. Wordt bevestigd datje onder in-
vloed hebt gereden dan hangt het ver-
volg af van hoeveel je hebt gedronken.
Soms wordt je rijbewijs meteen al op

het politiebureau ingenomen. Bij een
alcoholgehalte tot 1,3 promille kom je
er vaak nog vanaf met een boete van
minimaal 220 Euro.

STRAF EN CURSUS
Zeker als je alcoholgehalte hoger was
dan 1,3 promille, dan moetje voor de
rechter verschijnen. Je kunt dan op
zijn minst rekenen op een rijverbod
van enkele maanden, een stevige geld-
boete, en mogelijk zelfs een gevange-
nisstrafvan enkele jaren!
Vanaf 1,3 promille word je bovendien
verplicht om een cursus te volgen, de

Educatieve Maatregel Alcohol en ver-
keer (EMA). Kosten cursist: ruim 500
Euro.

ONDERZOEK DOOR PSYCHIATER
Vanaf 1,8 promille moetje voor onder-
zoek naar een psychiater, die onder-
zoekt of je wel geschikt bent om te rij-
den. Dat onderzoek kan tot gevolg
hebben dat je rijbewijs definitief on-
geldig wordt verklaard. Als je niet
meewerkt aan de EMA of het onder-
zoek, wordt je rijbewijs in elk geval on-
geldig verklaard. Harde maatregelen.
En ze werken.

De Achterhoek staat de komende
maanden in het teken van het FIFA
Wereldkampioenschap voetbal tot
20 jaar. Doetinchem is naast vijf an-
dere plaatsen in Nederland één van
de speelsteden. Het WK toernooi
vindt plaats van 10 juni tot en met
2 juli.

Aan het ÈÈn na grootste voetbalevene-
ment ter wereld doen 24 landenteams
mee. In stadion De Vijverberg van De
Graafschap in Doetinchem worden
acht wedstrijden gespeeld, verspreid
over vier dagen. In de eerste ronde en
de achtste finales staan telkens twee
wedstrijden achter elkaar op het pro-
gramma in het stadion De Vijverberg.
Drie keer twee groepswedstrijden en
ÈÈnmaal twee achtste finalewedstrij-
den.

Vorige week woensdag werd het start-
schot gegeven om de Achterhoek op
allerlei manieren in stemming te
brengen voor het festijn, onder het
motto ëHonderd Dagen voor de Aftra-
pï. De Stichting Promis en de Gelderse
Sportfederatie (GSF) gaan met een
voetbalkaravaan langs veertien plaat-
sen in de Achterhoek. Elk van deze
plaatsen krijgt in een week tijd een
fantastisch sportprogramma voorge-
schoteld. Het is de bedoeling zoveel
mogelijk jeugd te betrekken bij deze
evenementen die hun apotheose zul-
len beleven in Doetinchem, in de
week voorafgaand aan de start van het
toernooi. De organisatie en coördina-
tie van de zogeheten 'side events' is in
handen van de speciaal voor dit doel
opgerichte Stichting Promis. De uit-
voering van de activiteiten wordt ver-
zorgd door de GSF.

Woensdag 9 maart was de officiële
start van de ëkick offi van het FIFA WK
voetbal tot 20 jaar. In de Catharina-
kerk was een bijeenkomst voor geno-
digden. Enkele sprekers voerden het
woord waaronder toernooidirecteur
Harry Been, gedeputeerde Henk Aal-
derink en Harry de Vries namens de
GSF. Buiten op het Simonsplein werd
een klok onthuld. De klok geeft in tijd
aan (telt af) wanneer de eerste wed-
strijd begint.

Kinderen in shirts, met de namen op
de rug van de landen die in Doetin-
chem spelen, droegen de vier vlaggen
van de landen Chili, Honduras, Marok-
ko, Spanje en de vlag 'host city Doetin-
chem'.

Vervolgens werden de vlaggen gehe
sen. Op een mini-voetbalveld werd een
4 x 4 toernooirje gespeeld. Niet om de
wereldcup (die stond te blinken in de
kerk) maar om het plezier.

HET SPEELSCHEMA
IN DOETINCHEM:
Zaterdag 11 juni:
17.30 uur Spanje - Marokko (poule C)
20.30 uur Honduras - Chili (poule C)

Dinsdag 14 juni:
17.30 uur Marokko - Honduras (poule C)
20.30 uur Chili - Spanje (poule C)

Vrijdag 17 juni:
17.30 uur Spanje - Honduras (poule C)
20.30 uur Turkije - Oekraïne (poule B)

Woensdag 22 juni:
1/8 finalewedstrijden:
17.30 uur 2e poule F - 2e poule B
20.30 uur Ie poule A - 3e poule C, D / E
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Hifi
Banden

APK Keuringen
AircoAAI 1 \*\J

Accu's
Trekhaak
Navigatie
Telefoons

Dorpsstraat 2-4
Tel. 0314-631513
Fax 0314 -63 18 33
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AUTO
Venderbosch

TOTAAL SERVICE BV
Merk Type/model Kleur Dru i s
Opel Agila 1200J-16V /ilver metallic Mini Mpv
Opel Agila I . O J - I 2 V Comfort rood Mini Mpv
Opcl Aslra 1600i GL zwart metallic station
Opcl Astra 1400Ï Young /wart metallic station
Opcl Aslra 14001 Tailgalel/wart metallic 5-deurs
Opcl Astra !6(K)i station automaat rood metallic
Opcl Aslra 16(K)i ( i l , grijs metallic 3-deurs
Opel Astra I600M6V GL Sport zwart metallic 3 - i l

Opcl Calibra 2.0- 16v 4x4 Turbo zwart metallic 2-deurs
Opcl C'orsa 1500 D blauw metallic 3-deurs
Opel C'orsa 14()0i Strada groen metallic 5-deurs
Opel C'orsa I4()()i Strada Curry metallic 3-deurs
Opcl Corsa 1400i Eco blauw 3-dcurs
Opcl Corsa Slrada 12(K)i -16V rood metall ic 3-dcurs
Opcl Corsa 140()i Swing /war! metallic 3-dcurs
Opcl C'orsa C 1200-16V Comfort blauw metallic 3-deurs

Opel Vectra 1600i GL zwart metallic 4-deurs
Opcl Vectra I X O O i ( i l , paars me ta l l i c 4-deurs
Opcl Vectra 1600 i GL paars metal l ic 4-deurs
Opel Vectra K.OOi 1 6 V GL paars metallic 4-deurs
Opel Vectra 1600 i 16V GL grijs metallic 4-deurs
Opcl Veclra 2.0DÏÏI Pearl 100 PK /ilver metallic Station
Opcl Vectra 1 XOOi Airco Champagne me ta l l i c 4-deurs

( )pel Omega 2.0 I6V (il. blauw metallic 4-deurs
Opel Omega 2,0 16V Onyx IOOS /wart meta l l ic 4-deurs
Opcl Zafira 2.0 DTH Comfort grijs metal l ic MPV

BMW 525i Executive Automaat Air blauw metallic 4-deurs
Citroen ZX I40()i blauw metall ic 2-deurs
Ford Kscort I600i ( ihia GLX groen metallic 2-deurs

l Mercedes IV4U Avantgarüe /nver metallic 4-deurs
1 Peugeot H)(' 1 UlOi ( ' C ' Sport geel metallic 2-deuis
1 Peugeot 206 16001 XS blauw metallic 2-deurs

HMHIHIIM 1 Peugeot Partner 1 900 Diesel wit 2-deurs
•!iaS|Sj|||i|lim 1 Peugeot Expert 220c 1900D blau 2-deurs

bekijk onze auto s
1 Cagiva Mito 1 25 CX' 7 Versn. rood Motor

•̂•••̂ •̂ ••••••••••̂ H 1 Su/uki CiSX 600CC F rood Motor

www.venderbosch.nl 1
1 Ducatic 50 CX' 2 takt Mini Motor rood

Bouwjaar
2001-02
2002-05
i oo^ r»7i y v4-u t
1994-02
1996-08
1996-07
1999-06
1999-03

1991-01
1995-08
1997-08
1998-01
1998-06
1998-09
1998-03
2002-04

1992-01
1995-03
1996-02
1997-03
1997-02
2000-01
2002-08

1994-10
1999-09
2001-03

1994-08
1997-04
1996-02
2003-02
2001-01
1999-01
2000-01
1997-06
1998-01

1991-OS
1998-03
1991-04
2005-01

Euro
8.250,-
7.950,-
i t^nJ.Z.J\J,-

3.950,-
4.950,-
5.950,-
8.950,-
9.250,-

4.500,-
2.250,-
4.950,-
6.500,-
5.950,-
6.250,-
5.500,-
9.950,-

1.500,-
3.950,-
6.250,-
6.950,-
6.950,-

10.250,-
16.950,-

4.950,-
10.950,-
15.250,-

3.950,-
4.500,-
4.250,-

46.950,-
6.950,-
8.250,-
6.950,-
4.500,-

1.250.-

1.500,-
45(1.-

Activiteiten
Zelhem & Oranje

De activiteiten rondom de viering van Koninginnedag
beginnen dit jaar op 29 april, 's Avonds zal de band 'Hike'
vanaf 20.00 uur optreden tijdens het Oranjebal in de tent
op het Stationsplein.
Op Koninginnedag zelf begint het feest al om 10.30 uur
met een zeskamp voor de basisschoolgaande kinderen
(alleen de scholen uit het dorp doen mee, de buurtschap-
pen hebben hun eigen programma). Dit vindt wederom
plaats op de parkeerplaats achter 'de Brink'. Om 12.00 uur
start het beachvolleybaltoernooi, georganiseerd door vol-
leybalvereniging Sparta, op de speciaal aangelegde beach-
banen op het Stationsplein. Profspelers van volleybalv-
ereniging Orion uit Doetinchem zullen daarbij een demon-
stratie verzorgen.
Daarnaast zijn er doorlopend optredens van country -
dancers en sportschooldemonstraties, is er een vrijmarkt
voor de kinderen tot 12 jaar, heeft de Zelhemse scouting-
groep een kraam waarin ze demonstraties verzorgen. Vanaf
12.00 uur zal er ook al live muziek zijn in de tent op het
plein.
Vanaf 20.00 uur is er een muziekprogramma in de tent.
Deze activiteit wordt samen met de Zelhemse jeugdsoos
georganiseerd. Op het podium kunt u optredens van de Joe
Cover Band - Joe Cocker Tribute en Hot Leggs - Tina
Turner Tribute verwachten. De live-optredens worden
afgewisseld met een diskjockey van de Jeugdsoos try Out.
Kaarten a € 8.50 zijn in voorverkoop verkrijgbaar via
www.theclashofthecoverbands.com 's Avonds in de tent
kosten de kaarten €10,-. Try out/ledenbetalen € 7.50. Tent
open vanaf 20.00 uur.

DE GROES

Goede mest hoort niet in, maar op de grond!
Agrariër G. Berendsen, lid van Stichting

Milieubewuste Veehouderij, is duidelijk in zijn mening

Agrariër G. Berendsen, lid van de Stichting Milieubewuste Veehouderij, is duidelijk in zijn mening. Onlangs mocht een collega-agra-
riër die mening voor een Nederlandse rechter laten horen, omdat hij een proces-verbaal had gekregen voor het uitrijden van mest op
de grond in plaats van, zoals bij wet is vastgesteld, injecteren in de bodem. Een groep agrariërs vecht deze wet aan, laat zich daar-
voor bijstaan door wetenschappers en advocaten om aan te tonen dat het injecteren juist een verkeerde methode is. De rechter kon
niet anders dan de wet handhaven en de veehouder veroordelen, maar hij legde daarbij geen straf op. Bij een volgende mestuitri-
jbeurt staat hem waarschijnlijk opnieuw een proces-verbaal met dito oproep voor de rechter te wachten, want de wet verbiedt het
bovengronds uitrijden en de leden van de Stichting Milieubewuste Veehouderij willen niet anders.

VAN WOENSDAG 16 TOT WOENSDAG 23 MAART 2005
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WILLEMSEN
AUTOSCHADE S TRUCKSTYLING

Handelsweg 11 Zelhem ^5fe,

Tel. 0314-622839 $£?

FAX. 0314-623244

www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

"Het lijkt zo mooi, mest die run-
deren produceren stop je door mid-
del van een injectiemethode onder
de grond en daarmee wek je de
illusie dat je het probleem op een
slimme manier opgelost hebt. Nog
erger wordt het als ondeskundige
lieden, met ieder hun eigen
kromme idee, zich er via politieke
kanalen mee gaan bemoeien.
Sneller dan iedereen het voor
mogelijk had gehouden werden
plannen in wetten vertaald. Boeren
werden verplicht de mest onder de
groene zoden te spuiten. 'Want, als
de mest eenmaal onder de grond
zit, komt er geen ammoniak vrij
Zo luidde de redenering in Den
Haag.

De heer Berendsen en de stichting
Milieubewuste Veehouderij zien de
gevolgen. "Veel gronden waarop
mest nu reeds ruim een tiental jaren
op deze manier wordt aangewend,
lijken steeds minder vruchtbaar te
worden. Om toch voldoende pro-
ductie te houden lijkt het gebruik
van meer kunstmest steeds noodza-
kelijker. Ook zijn er andere
effecten. Het ruwvoer lijkt minder
waarde te hebben. De gezondheid
van het vee komt hier en daar ern-
stig in het gedrang. De bodem
wordt acuut zuurstofloos. Het
nitraat in de grond wordt daardoor
gedenitrifïceerd -de zuurstof wordt
van de stikstof gehaald- en de stik-
stof verdampt als zuiver stikstof in
de atmosfeer. Bij deze reactie
ontstaan nog twee andere stoffen:
lachgas (dit verdampt ook en is 200
keer schadelijker dan broeikasgas
C02) en nitriet, een giftige stof
(vroeger gebruikt als conserver-
ingsmiddel in gehakt, wijn, enz.).
Een zelfde soort reactie vindt ook
plaats met sulfaat en fosfaat. Bij de
sulfaat reactie ontstaat sulfiet (net
zoals nitriet). Wanneer dit meerdere

jaren steeds weer optreedt, dan gaat
het bodemleven bestaande uit bac-
teriën, schimmels, wormen, enz.
dood en de bodem wordt min of
meer steriel. De ingebrachte organ-
ische stof wordt niet meer omgezet
tot humus. Dus ook worden min-
eralen niet meer vastgelegd en
spoelen uit. Er is dus steeds meer
kunstmest nodig om groei te krij-
gen. Het nitriet en het sulfiet komen
in de sloten en het grondwater. Ook
het leven in het oppervlaktewater
neemt af en het drinkwater voor de
dieren 'vordt min of meer giftig wat
ook het geval is met het grondwater
als drinkwater."
De conclusie van de heer
Berendsen is duidelijk: "Ophouden
met deze milieuverpestende mes-
tuirij-methodes. In plaats daarvan
moet je ervoor zorgen dat mest
voor toepassing al gefermenteerd
is, waarbij de ammoniak weer
gedeeltelijk organisch gebonden
wordt. Diverse hulpstoffen staan de
veehouder daarbij ten dienste: FIR-
systeem en FIR- mestkatalysator.
Dat is: koolstof toevoegen aan de
mest en vervolgens laten rijpen wat
tot gevolg heeft dat de ammoni-
akale stikstof (N) voor het grootste
deel microbieel wordt gehouden."
Wetenschappelijk onderzoek heeft
uitgewezen dat het injecteren van
mest op een enorme vergissing
berust. Doch niets is zo moeilijk
om de klok terug te zetten. Nog
lastiger wordt het om een wet
ongeldig te verklaren. Toch zien
steeds meer boeren er de noodzaak
in om de aanslag op het milieu,
door een verkeerde injecteermeth-
ode, tegen te gaan. "Mest injecteren
zorgt onomkeerbaar voor vergiften
die dan in de bodemstructuur
gevormd worden. Plantengroei
wordt hierdoor bemoeilijkt.
Wormen gaan dood. De directe
gevolgen daarvan kunt u steeds

vaker zien: na een regenbui blijven
er grote plassen water op het wei-
land staan omdat het vocht niet
meer afgevoerd kan worden door
het fijne gangen-stelsel dat de wor-
men maakten."
De heer Berendsen wil de natu-
urliefhebbers wijzen op een andere
functie van de wormen. "Wormen
produceren een slijmlaag en in die
slijmlaag leeft een schimmel,
Micorrhiza genaamd. Deze schim-
mel op zijn beurt produceert een
afvalstof die in de bodem dienst
doet als katalysator bij de opname
van fosfaat van het bodemcomplex
naar de plantenwortel toe. De fos-
faat opname staat al erg onder druk
in verband met fixatie (ijzer-
houdende gronden), zodat een
tweede rem op de fosfaat opname
uiterst ongewenst is. Maar toch
hebben we het met onze foutie-ve
mestaanwendingssystemen weten
te presteren deze schimmel uit te
roeien."
Volgens de stichting Milieubewuste
Veehouderij zal gefermenteerde
mest bij bovengronds uitrijden zor-
gen voor herstel van bodemleven
en daarmee ook de vegetatie. Ook
de vogelstand zal daar duidelijk
haar voordeel mee doen.
Bovengronds uitrijden vraagt ook
nog geen tiende deel van het ver-
mogen (o.a. brandstof) dat nodig is
bij het injecteren en spaart op die
manier ook een enorme hoeveel-
heid fossiele brandstof uit.
"Kortom", aldus woordvoerder
Berendsen, "Ik, en met mij
gelukkig steeds meer milieube-
wuste veehouders, ga voor die
andere manier van mestuitrij-den
ook al loop ik daarmee het risico
om binnenkort een proces verbaal
te krijgen."

Voor nadere informatie over dit
onderwerp kunt u de website
www.fir-systeem.nl raadplegen.

Bronckhorst eerste in
Nederland met gezamenlijke

Medezeggenschap

Op 9 maart hebben wethouder Ab Boers, portefeuillehouder P&O, directeur Paul
van Gog, namens de bestuurder op grond van de Wet op de Ondernemingsraden,
Gerrit Limpers, voorzitter Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en Richard
Waanders, voorzitter Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO), een overeenkomst
getekend, waarin afspraken zijn gemaakt om de Ondernemingsraad (OR) en het
Georganiseerd Overleg (GO) te combineren tot één gezamenlijk
Medezeggenschap. Ook de adviseurs van de vakbonden AbvaKabo en CNV-
Publieke Zaken waren hierbij aanwezig. Nog niet eerder is in Nederland een
dergelijke over-eenkomst getekend. De gemeente Bronckhorst is hiermee bestu-
urlijk vernieuwend

Gezamenlijk medezeggenschap
De BOR en het BGO hebben hun beider visie
op medezeggenschap afgetast. Deze visie is
nagenoeg gelijk gebleken en komt erop neer
dat beide organen opteren voor één gezamen-
lijke Medezeggenschapsraad (MR).

Als belangrijk voordeel werd genoemd dat de
deskundigheid van de leden van een gezamen-
lijke MR verhoogd wordt. De individuele
rechten van vakbondsleden blijven bestaan,
één MR geeft duidelijkheid, er is immers
slechts één aanspreekpunt, en er is een bredere
besluitvorming over bet totaalpakket van
rechtspositie.

Om te onderzoeken of in de praktijk één MR
juridisch en organisatorisch mogelijk zou kun-
nen zijn, heeft een commissie van zes person-
en de zaak grondig onderzocht. Gebleken is dat
er geen juridische belemmeringen zijn om te
komen tot één Medezeggenschap.

Praktijk
De nieuwe OR,die bestaat uit negen leden,
wordt aangevuld met drie OR leden vanuit hel
bestaande BGO. Rechtspositionele onderwer-
pen worden door een aparte commissie,
bestaande uit de/e laatste drie voormalige
BGO leden, aangevuld met twee OR leden.
voorbereid en behandeld. Overleg v i n d t plaats
zoals het oude GO dat kende, tussen de/e com-
missie, de portefeuillehouder en met vakbond-
sadviseurs, waarna terugkoppeling naar de
achterban (de vakbondsleden) plaats vindt.
Hieruit volgt een advies dat ter instemming
wordt voorgelegd aan de OR. Het advies is
zwaarwegend.

Juridische uitwerking
Na ondertekening van de overeenkomst op (>
maart, vindt de juridische uitwerking plaats,
/.oals het ontwerpen van een reglement, ccn
instel l ingsbeslui t , een mandaat en over-
legregeling. •



Benerink Schoenen en Sport aan Stationsstraat geopend
Toen de fa. Brinks aankondigde te zullen vertrekken uit Zelhem leek
het er even op dat'men voor schoenen aangewezen zou zijn op
omliggende dorpen en Doetinchem, vooral ook omdat Erwin van Til
onlangs is gestopt als schoenreparateur. Met de komst van Benerink
Schoenen en Sport is die functie meer dan ingevuld, want naast schoe-
nen kunt u ook voor sportartikelen aan de Stationsstraat terecht.

De fa. Benerink kent al drie generaties
schoenmakers en verkopers. Al meer
dan 75 jaar wordt vanuit de winkel in
Gendringen de regio voorzien van
schoeisel. Grootvader en ook vader
Benerink oefenden daarnaast ook het
vak schoenmaker uit, zodat de
verkochte schoenen ook vakkundig
konden worden gerepareerd. Ook een
oom is schoenmaker en in het kader van
de specialisatie is hij de reparatie van
de schoenen gaan doen voor de winkel
in Gendringen. Nu de 3e generatie zich
vestigt in Zelhem zullen ook de
reparaties vanuit Zelhem naar de werk-
plaats van oom vervoerd worden voor

de vakkundige reparatie. En vakman-
schap is daar zeker aanwezig, want de
heer Benerink -schoenreparateur- werd
door zijn vakmanschap Nederlands
kampioen in het vak.
Tijdens de openingsweek werden de
klanten extra verwend, want hij
aankoop vanaf € 50,- kregen ze een
heerlijke slagroomtaart cadeau en bij
aankoop van kinderschoenen een
knuffel. Voor de kinderen werd een
grote kleurwedstrijd gehouden, waarbij
leuke prijzen te winnen zijn.
Kortom fa. Benerink, welkom in
Zelhem.

Peuterspeelzalen
Hummelo en Drempt naar Yunio

Peuterspeelzalen Hummeloord en 't Drempeltje zijn per l maart onderdeel
geworden van Yunio. Op verzoek van het bestuur en in overleg met de voormalige
gemeente Hummelo en Keppel is de verantwoordelijkheid voor de peuter-
speelzalen overdragen aan Yunio.

De eindverantwoordelijkheid voor de peuter-
speelzalen Hummeloord en 't Drempeltje lag
bij een bestuur dat bestond uit vrijwilligers
die ook als ouders betrokken zijn of zijn
geweest bij de speelzalen. Geen ideale si-
tuatie in een t i jd van veel ontwikkelingen bin-
nen het peuterspeelzaalwerk. Er werd steeds
meer verwacht van de bestuursleden. De rol
van werkgever werd steeds complexer. Men
moest gesprekspartner van de gemeente zijn
vanwege de subsidie en de financiële zaken
vergden ook steeds meer vakkennis.
Ondanks de grote inzet van de bestuursleden
waren de werkzaamheden voor de lange ter-
mijn niet meer op een verantwoorde wijze uit
te voeren. Daarnaast werd het steeds moeil-
ijker om de vrijkomende zetels van de bestu-
ursleden in te vullen. Dat alles was reden
voor het bestuur om op zoek te gaan naar een
organisatie die de bestuurstaken over zou
kunnen nemen en dus op een professionele

wijze zorg zou dragen voor de toekomst.
De afgelopen twee jaar heeft het bestuur
overleg gehad met Yunio en de gemeente
Hummelo en Keppel met als resultaat de
overdracht van Hummeloord en 't
Drempeltje aan Yunio per l maart 2005.
Yunio heeft zeventien peuterspeelzalen in de
gemeenten Montferland, Doetinchem en
Bronkhorst. Tevens biedt Yunio in diverse
gemeenten kinderopvang aan en verzorgt zij
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in
geheel Oost-Gelderland. De fusie met de
speel-zalen Hummeloord en 't Drempeltje
draagt bij aan een samenhangend pakket van
diensten voor kinderen van nul tot dertien
jaar, dat Yunio nastreeft.
Men kan bij de speelzaal terecht voor de aan-
melding van een peuter. Daar is een aanmeld-
set met alle informatie op te halen. Informatie
over Yunio en de peuterspeelzalen kan men
vinden op de website: www.yunio.nl

Paasvuur
en

Rock fn
Roll

in Hummelo
Op eerste Paasdag, zondag 27 maart
verzorgt pony-club 'De Hessenruiters'
het traditionele Paasvuur in Hummelo.
Daarvoor kan op zaterdag 19, vrijdag
25 en zaterdag 26 maart a.s. snoeihout
worden gebracht aan de Groeneweg in
Hummelo (ingang vanaf de
Keppelseweg, naast de basisschool).
Er mag uitsluitend snoeihout gebracht
worden met takken en stammen niet
dikker dan 10 centimeter. Wortels,
stronken en kluiten zullen dus niet wor-
den geaccepteerd en als u een
onoverzichtelijke aanbod of een kieper
hebt, waarvan de inhoud niet duidelijk
is, dan kan die geweigerd worden.
Natuurlijk is iedereen van harte uitge-
nodigd om bij dit paasvuur aanwezig te
zijn. De entree is vrij. U kunt naast het
paasvuur genieten van een drankje,
wafels en live muziek van de bands Hik
en Jajem uit Hummelo en Keppel. Het
terrein is vanaf 19.30 uur geopend.

Paas-
tentoonstelling

in Museum Margaretha
Laag-Keppel

In Museum Margaretha is van 14 maart
t|m 3 april een vaste tentoonstelling met
als thema 'Pasen' ingericht.
Eierdoppen, versierde eieren en 1500

verschillende voorwerpjes van choco-
lade zijn opgenomen in de expositie. U
kunt het museum dagelijks (ook in het
weekend) bezoeken tussen 13.30 uur en
16.30 uur. Op de zondagen 20 en 27
maart is het museum gesloten.
Nadere Inlichtingen kunt u krijgen via
de telefoon op tel. 0314-381725 of via
internet op de volgende website
www.museum-margaretha.nl

Paastentoon-
stelling in

Laag Keppel
In hobbycentrum 't Kerkje aan de
Hummeloseweg in Laag Keppel kunt u
in de komende periode een expositie
bezoeken met Pasen als onderwerp. De
expositie is geopend op donderdag 17

en vrijdag 18 maart van 9.00 tot 12.00
en van 13.00 tot 17.00 uur. Verder op
zaterdag 19 maart van 10.00 tot 17.00
uur en op zondag 20 maart van 11.00
tot 17.00 uur.

Palmpasen-
optocht met

eierzoekwedstrijd
Op Palmzondag,
zondag 20 maart a.s.,
wordt in Zelhem
weer de traditionele

Palmpasenoptocht gehouden. Om
14.00 uur vertrekt de optocht vanaf de
muziekkoepel op het versierde
Stationsplein en onder muzikale
begeleiding gaat de tocht, via een korte
route, naar een bosje aan de rand van
het dorp. Daar heeft de paashaas eieren
verstopt, die de kinderen mogen
zoeken. Kinderen van alle leeftijden,
met - of zonder begeleiding, kunnen
gratis meedoen. Net als vorig jaar
zullen er weer paashazen meelopen.
De organisatie, die in handen is van de
Ondernemers Vereniging Zelhem met
assistentie van de Jeugdsoos zou het
leuk vinden als de kinderen thuis zelf
een palmpasenstok versieren.

IJsvereniging Zelhem tevreden
na seizoen zonder ijs

Normaal verwacht je aan het eind van een winterseizoen zonder ijs geen vrolijke gezicht-
en bij bestuursleden van ijsverenigingen, want ondanks al het werk en de inzet zijn ze
niet bij machte geweest om voor de enthousiaste leden (die hebben zonder ijs toch maar
hun lid-maatschapsgeld betaald) ijspret te brengen. IJsvereniging Zelhem beleefde
ondanks dat toch een vrolijk seizoensafsluiting, omdat de vereniging ijsbaaneigenaar de
heer Jansen bereid had gevonden om een contract voor tien jaar af te sluiten, waarmee
de vereniging nu definitief voort kan borduren op de ingezette weg naar een volwaardi-
ge ijsvereniging met een dito accommodatie. Tel daarbij nog het verschuldigde bedrag
van € O,- en de sponsoring door Dumphuis, het bedrijf van de fam. Jansen, waardoor de
bestuursleden de komende winterseizoenen kunnen beschikken over 'winterwarme'
jassen en de vreugde is compleet.

De ondertekening van het contract werd dan ook
een bijeenkomst met gebak en warme punch. De
heer Rhebergen, voorzitter en groot animator van
de vereniging, sprak (op humoristische wijze)
lovende woorden tot de familie Jansen en nodigde
het hele gezelschap uit om na de ondertekening
mee te gaan over de (nu nog) wankele verbind-
ingsbrug naar de, door de SPOS (vakopleiding
schilders in Doetinchem) opgeknapte, schaap-
skooi annex koek- en zopie-tent om op die plek

het glas te heffen op de toekomst.
Door sponsoring van de Rabobank kan in het ko-
mende zomerseizoen de wankele brug worden
ver-vangen door een echte 'Bartlehiem-brug',
waarvoor de tekeningen inmiddels klaarliggen.
Tot slot vertelde de heer Rhebergen dat er dit jaar
toch nog geschaatst was op de ijsbaan, want twee
kinderen (in de leeftijd van de dubbele ijzers) van
een bestuurslid hadden in de vorstperiode begin
maart een stukje geschaatst. De heer Rhebergen

had zich zelf ook op het ijs gewaagd en was er vervolgens
enkele malen doorgegaan, maar toch!
De warme, door Dumphuis gesponsorde, jassen kunnen
nu de kast in, maar de vereniging zal het komende jaar

actief doorgaan met het realiseren van een perfecte
accommodatie, zodat het komende seizoen met ijs een
topjaar wordt.

RENIGING
ZELHEN



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

• Kleding- en speelgoed-
beurs PSZ OT & SIEN
10.00-12.00. Jebbink 13a te
Vorden.

• Verloren: bril in rood-brui-
ne koker in Vorden omstreeks
16 februari tel. 55 20 43.

• Aangeborden: Zit-/ slaap-
kamer met gez. gebruik van
badkamer en keuken, tel.
(0573) 45 37 60.

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

• Verkoop van voorjaars-
en paarsdecoraties Vrijdag
18 en 25 maart van 14.00 tot
20.00 uur. Tevens workshops.
M. Frederiks, Wiedelsweg 1,
Keijenborg, tel. 0575-463442.

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

• Wegens groot succes
weer 10 mensen gezocht
die willen afvallen. Nu met
iets nieuws; Shapeworks gvz
healdcare (0575) 553641.

• Kür op muziek door Eur.
Kampioen. Touwtrekken tegen
trekpaarden. 2e Paasdag
Heksenlaak Barchem.

• Te koop: kleine balen
stro + 125 stuks. Tel (0575)
46 47 70. na 17.00 uur.

• Eerste Paasdag 20.00
uur Paasvuur en Vuurgooi-
en in Kranenburg m.m.v. The
Vacuumcleaners en DOGZ,
terrein Eikenlaan.

• Haptonomie als begelei-
ding bij zwangerschap en als
voorbereiding op de beval-
ling. Marjoleen Jansen (0575)
55 09 43 www.praktijkvoor-
haptonomie.nl.

• De lente kan beginnen,
onze nieuwe collectie is
binnen! Nu de mooiste paas-
eieren bij Wereldwinkel Vor-
den.

voor het
allerlaatste
plaatselijke
nieuws !

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

Jansen & gal JB
autoschadebedrijf JHr

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Z7 BDVtf

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

Motormaaierspecialist

BARGNDSGN

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

Ook voor service en onderhoud

bent u bij ons aan het juiste adres.

Wordt gehaald en gebracht.

BARGNDS6N
ZUTPHENSEWEG 15* VORDEN

TELEFOON (0575) 55 21 59

v o f

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

WEEKMENU:
bij ons opeten « 7,30 • afhalen € 6,00

van di. 15 t/m vr. 18 maart

• Uiensoep
Bourgondische schotel met gehakt

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

zat. 19 + zon. 20 maart
Zalm met voorjaarsgroenten en tuinkruiden

• Appelbeignet

JUBILEUMACTIE

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadwertentie

als u de kaarten laat drukken bij

Drukker!] Weevers, Vorden. U kunt ook

bestellen bl] onze filialen.

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

omgeving betekenen?...
Voor het cluster Zutphen (standplaats Vorden) zoekt Monuta tijdelijk

een parttime

Algemeen medewerker
uitvaartverzorging m/v
(gemiddeld 1 5 uur per week)

drukker i j Weevers

ISO 9001

IMieuwstad 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) 625053

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

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

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

Meer weten over incontinentie?

In uw apotheek weten ze dat het niet gemakkelijk is om erover te praten.
Daarom is er een aparte spreekkamer, waar u in alle rust met uw apotheker kunt
overleggen. Want er is meer aan incontinentie te doen dan een verband dragen.

Stap gerust bij ons binnen en vraag om
een gesprek onder vier ogen

Vordense Apotheek
Zutphenseweg 12
7251DK Vorden
Tel 0575-551471

www.vordense-apotheek.nl

Monuta is specialist op het gebied van uitvaart-

zorg en -verzekeringen. In onze missie staat aan-

dacht voor de medewerker, cliënt en maatschappij

centraal. Onze cultuur heeft als basis de kern-

waarden: waardering, aandacht, persoonlijke

groei, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Door het uitdragen van deze kernwaarden stellen

onze medewerkers de wens van de cliënt centraal

en doen zij er alles aan om de verwachtingen te

overtreffen.

Wat mag je van deze functie verwachten?

• Het verrichten van laatste verzorging, kisten, overbrengen en

opbaren van overledenen;

• Toepassen van restauratieve technieken op het uiterlijk van de

overledene;

• Het halen van overlijdenspapieren, specifieke (reis-)documenten,

het doen van aangiftes, maken en bezorgen van rouwdrukwerk en

dergelijke;

• Begeleiden van condoleanrebezoeken;

• Verrichten van diverse werkzaamheden binnen de uitvaartcentra.

Wat verwachten we van je?

• Je hebt een opleiding op LBO-niveau en je bent in het bezit van

rijbewijs B;

• Je bent bereid om avond- en weekenddiensten te draaien en je

bent in staat om fysieke arbeid te verrichten;

• Je bent kwaliteit gericht: je streeft naar het overtreffen van de

verwachtingen van de klant en je hebt oog voor details;

• Je neemt de verantwoordelijkheid van je dienstverlening van

A tot Z op je en je treedt indien nodig corrigerend op;

• Je hebt een klantgerichte en collegiale houding;

• Je bent betrouwbaar, representatief en je hebt communicatieve

vaardigheden;

• Je bent vanwege onregelmatige werktijden woonachtig in Vorden.

Voor meer informatie over deze functie kun je tijdens kantooruren

contact opnemen met Boy Puister (teamleider), telefoonnummer

(0575)51 2931.

Monuta biedt, naast een goed salaris, een eindejaarsuitkering ter

hoogte van een dertiende maand, beschikbaarheidvergoeding en

studiefaciliteiten. Voor meer informatie over Monuta kun je de

website www.monuta.nl raadplegen.

Heb je belangstelling voor deze functie?

Stuur dan je brief, o.v.v. vacaturenummer 1 7, met curriculum vitae,

binnen 14 dagen naar Monuta, t.a.v. Renate Lindner, Postbus 20,

7300 AA te Apeldoorn.

De Papi-persoonsvragenlijst maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

We kennen elkaar Monuta V
Uitvaartzorg en -verzekeringen

•r-



Stichting Stik! brengt kindertheater
naar Warnsveld
Stichting Stik!, vanaf 2002 actief
met verschillende theater initiatie-
ven, zal op zaterdag 9 april a.s. het
kinderstuk "Cowboy Harry en de
geheime goudklomp" naar Warns-
veld halen. Stik! zet hiermee de eer-
ste stappen om naast eigen produc-
ties ook andere toneelgroepen en
activiteiten naar Zutphen/Warns-
veld te halen. De stichting heeft de
wens om in een eigen theater een
scala aan activiteiten aan te bieden
voor jong en oud. Met dit kinder-
stuk probeert de stichting op actie-
ve wijze te onderzoeken of er vraag
is naar kindertheater.

"Cowboy Harry en de geheime goud-
klomp" wordt gespeeld door volwasse-
nen van toneelgroep COV uit Holten
en duurt ongeveer 45 minuten.

Het stuk speelt zich afin de lobby van
een hotel. Hotel "De toeter". Anja is de
eigenaresse van het hotel. Voorheen
was haar moeder dat, maar zij is te
oud om dat nu nog te doen. Om niet
de hele dag voor haar oude, dove moe
der te zorgen heeft Anja een zuster in
dienst. Oma maakt hier handig mis-
bruik van en doet alsof zij erg vergeet-
achtig is. Het verhaal begint wanneer
cowboy Harry arriveert. Een stoere

cowboy die al vele avonturen heeft be-
leefd. Maar hij is niet de enige die in-
checkt. Twee zeer onvriendelijke man-
nen nemen ook hun intrek in het ho-
tel. Dat blijkt allemaal niet geheel toe-
vallig. Voor iedereen het weet belan-
den ze in een spannend avontuur

"Cowboy Harry en de geheime goud-
klomp" wordt op zaterdagmiddag 9
april gespeeld in het Nutsgebouw te
Warnsveld, aanvang 15.00 uur. Kaar-
ten zijn telefonisch te reserveren bij
het secretariaat van Stik!: 52 63 70 of
per e-mail: info@srichtingstik.nl

Expositie in de Rechtbank

Margriet Jansen: liefst langs ongebaande wegen
Margriet Jansen, geboren in Marke-
lo en woonachtig in Apeldoorn ex-
poseert van 12 maart tot en met 11
mei a.s. in de centrale hal van de
rechtbank te Zutphen. Als kind
heeft Margriet al een avontuurlijk
leven in de prachtige natuur en
rond romantische kastelen in haar
woongebied: struiken, kreupelhout,
stille vijvers en plekjes waar nie-
mand komt, daar was ze te vinden.

Talloze ontdekkingstochten leveren
een schat aan informatie over flora en
fauna, en talloze variaties in kleur en
vorm scherpen het waarnemings- en
voorstellingsvermogen. Dat laatste is
van groot belang voor het ontwikke
len van haar fantasie die - reeds in de
vroege kinderjaren - zich uit in vele
tekeningen, schilderijen en beelden.
De schilderijen - veelal in transparant-
techniek uitgevoerd - zijn ontstaan
uit slechts één enkele, impulsief gezet-
te penseelstreek, vervolgd met ontel-
bare andere. Laag over laag, kleur over
kleur, niet volgens vooraf bedachte pa-
tronen maar puur op gevoel, met opti-

maal gebruik van intuïtie en creatief
vermogen, wordt de verf uiterst zorg-
vuldig opgebracht en ontstaan er ab-

stracte werelden waarin de beschou-
wer soms verrassende vormen ontdekt
die tot duidelijke figuratieve associa-

ties kunnen leiden. De meeste schilde
rijen zijn gemaakt met alleen acryl-
verf, maar voor een aantal andere is
gebruik gemaakt van gemengde tech-
niek: acryl met in de basisvorm hout-
skool. Ook bij het beeldhouwen speelt
gevoel een belangrijke rol: Werken
vanuit het gevoel, zonder dat de uit-
eindelijke vorm al te voren is vastge
steld, een avontuur dat inspirerend en
tegelijkertijd zeer ontspannend werkt.
De vorm van het gebruikte materiaal
is leidraad naar het uiteindelijke resul-
taat. De begane paden durven loslaten
en "maar zien waar je terecht komt"
levert vaak abstracte beelden op, die -
hoe abstract ook - soms toch weer iets
heel figuratiefs in zich hebben. Mate
riaal dat gebruikt wordt: o.a. speks-
teen, serpentijn, marmer, brons, alu-
miniumcement en beton.

De expositie wordt gehouden in de
Centrale Hal, welke zich voor in het
historische pand van de Rechtbank
aan de Martinetsingel 2 te Zutphen be
vindt, en is tijdens kantooruren vrij
toegankelijk.

VO'RDlE'^f

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

baan de Wehme: info bij de receptie.

- Hobbyen op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de Welzijn Ouderen Vorden, Nieuw-
stad 32, tel. 55 34 05.

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

MAART
16 HVG Wichmond, Pasen.
16 HVG Linde Paasviering.
16 ANBO klootschieten in de Kleine

Steege.
17 Klootschietgroep Vordense Pan.
17 Bejaardenkring Dorpscentrum, Pa-

sen.
19 HSV de Snoekbaars, paas(eieren)-

wedstrijd.

}9 Veiling in de Herberg, Veiling Com-
missie Vorden.

19 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+
in de Wehme, info tel. 55 20 03.

21 Vordense bridgeclub.
22 Chr. Vrouwenbeweging Passage,

Pasen.
23 N.B.v.P. Vrouwen van Nu in de

Herberg, lezing en dia's vogel-
werkgroep Lochem.

23 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

23 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
23 Handwerkmiddag/kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme.
24 PCOB afdeling Vorden, Paasbij een-

komst met ds. van der Veen uit
Nunspeet over Russische Ikonen.

24 Klootschietgroep Vordense Pan.
30 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
30 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
30 HVG Linde Ringavond Bornhof,

Zutphen
31 Klootschietgroep Vordense Pan.

Rijbewijskeuring
70+ plussers
De data voor de eerstvolgende me-
dische keuringen van 70-plussers
voor vernieuwing van het rijbewijs
zijn: zaterdag 19 maart, zaterdag
23 april en zaterdag 28 mei. Plaats
van handeling: Woon- en Zorgcen-
trum "De Wehme", Nieuwstad 32,
Vorden. Het keuringstarief be-
draagt € 25.

Leden van de seniorenorganisaties AN-
BO, PCOB en Unie KBO in de regio's
Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Zutphen
en wijde omgeving, kunnen voor aan-
melden en verdere informatie, dage
lijks tussen 10.00 en 17.00 uur, terecht
bij het secretariaat van de ANBO-afde
ling Vorden, tel. (0575) 552003.
Ook niet-leden, die de belangenbehar-
tiging van de seniorenorganisaties
een warm hart toedragen en ze daarin
ook daadwerkelijk willen steunen
door lid te worden, kunnen eveneens
gebruik maken van deze financieel
aantrekkelijke keuringsmogelijkheid.
Voor belanghebbende 70-plussers is er
in 2005 maandelijks gelegenheid om
de verplichte medische keuring in Vor-
den te ondergaan. Het Centraal Bu-
reau Rijvaardigheid adviseert om het
rijbewijs tijdig op geldigheidsduur te
controleren.

The Mills Brothers spelen op twee-
de paasdag 28 maart in het "Thea-
ter Onder de Molen" in Vorden. De-
ze professionele muzikanten zijn
door hun wervelende klassieke
jazz inmiddels beroemd tot ver
over de grenzen. Het TheaterOn-
derdeMolen is inmiddels beroemd
vanwege zijn prachtige acoustiek,
waardoor de goede jazzorkesten er
graag komen spelen. De robuuste,
Shakespeariaanse ronde vorm van
het intieme theater is thans vol-
tooid doordat het balcon nu rond-
om loopt. De acoustiek in het thea-
ter is een verrassende toegift en
maakt het luisteren naar muziek
tot een bijzondere ervaring.

De Mills Brothers, bestaande uit Hans
Kwakkernaat (piano), Bas Rietmeyer
(contrabas), Maurice (tenorsaxofoon) en
Florian Hoefnagels (drums), behoort
tot de top van de Nederlandse jazz. Zij
spelen herkenbare klassieke jazz op
een wijze die doet denken aan de gro-
ten uit de Amerikaanse jazzmuziek.

Al deze ervaren muzikanten studeer-
den destijds cum laude af van het con-
servatorium. Onder de naam The Mills
Brothers spelen zij mainstream reper-
toire met originele improvisaties. De
Mills Brothers-muzikanten roepen ie
der voor zich herinneringen op aan
Louis Armstrong, Johnny Dodds, Ray
Charles en Sydney Bechet.

De pianist Hans Kwakkernaat staat
om zijn spel en formidabele solo's als
de Oscar Peterson van Holland, al ont-
trekken de Mills Brothers zelf zich eer-
biedig aan deze vergelijkingen. Flori-
an Hoefnagels neemt als muzikant
deel aan de succesvolle tournees van
Liesbeth List en Ramses Shaffy. Bas
Rietmeier is vaste bassist in de Konink-
lijke Militaire Kapel.

Maurice maakt tevens deel uit van het
orkest "Seven-Eleven". Lieke Peters,
van het Lieke Peters-Quintet, en Boris
Tomas van het Gypsie Swing Quartet
Coco Briaval, nemen bij enkele num-
mers de zangpartij voor hun rekening.

VOL'tb cl l

RATTÏ
Ratti - Unitas (dames)
Na een lange winterstop mochten de
dames eindelijk weer het veld op. De
dames van Ratti zitten op dit moment
krap met de speelsters door blessures
e.d. dus moest er door trainer Antoon
Peters geïmproviseerd worden met de
opstelling. Michelle Meijerink en
Ariette Kieskamp zorgde voor de nodi-
ge aanvulling en daar waren de dames
van Ratti erg content mee.

De dames begonnen als vanouds weer
fanatiek aan de wedstrijd. Het was
echter Unitas dat volop kansen creëer-
de. Door de dames van Ratti werd er
met man en macht verdedigd en Rian-
ne Meijerink hield het goed dicht ach-
terin. De speelsters van Unitas kregen
het echter in de eerste helft niet voor
elkaar om de nul van het scorebord te
krijgen. Ratti had aan een enkele kans
ook niet genoeg om tot scoren te ko-
men 0-0.

In de tweede helft bleef Ratti het eer-
ste kwartier nog overeind, hierna was
het echter gebeurd. Een schot op het
doel kwam in de rebound voor de voe-
ten van een speelster van Unitas te
recht en deze schoot binnenkant paal
binnen. En zo was het Unitas eindelijk
gelukt om een doelpunt te verzilveren.
0-1. Ratti had lang stand gehouden,
maar bezweek nu onder de druk. De 0-
2 was hierna dan ook snel een feit. Rat-
ti bleef nog proberen naar voren te
voetballen en er weer uit te komen,
maar dit bleef erg lastig. Ratti kreeg
nog een corner van Unitas voor de kie
zen en de speelster draaide de bal
mooi in het net 0-3.

Een verdedigster van Ratti kreeg de
bal helaas bij het wegwerken ongeluk-
kig voor de voeten en zo werd de 0-4
op het scorebord gezet. Ratti brak nog
een keer uit en Wencke Olthuis zorg-
de voor een mooie voorzet waarbij een
speelsters van Unitas Ratti hielp om
van de nul af te komen. Dit resulteer-
de in een eindstand van 1-4. De dames
van Ratti kunnen wel hulp gebruiken
en zijn op zoek naar versterking dus
lijkt het je leuk om in een gezellig
team te voetballen dan mag je gerust
een paar keer meetrainen of kijken.
Voor meer informatie: Hanneke Nijen-
huis (0575) 57 32 73.

RATTI - SHE
Afgelopen zondag was het dan einde
lijk zover. Ratti voetbalde weer eens,
na een lange winterstop.

De tegenslagen van de eerste competi-
tiehelft leken voorbij, maar helaas
kwam het keepersprobleem weer naar
voren. Een keeper van Halle werd be
naderd, maar helaas werkte de KNVB
niet mee. Gelukkig was Wouter Gud-
de(ook de keeper van de eerste sei-

zoenshelft) weer bereid onder de lat te
gaan staan.
De krachtmeting met SHE kwam Rat-
ti eigenlijk slecht uit, SHE staat im-
mers 2e op de ranglijst.
Maar de Kranenburgers schuwden
geen duels en hadden prompt de eer-
ste 20 minuten het veldoverwicht.

Dit resulteerde in een aantal kansen
voor Ratti, dat dmv het spitsenduo Fle
ming/Sueters voor veel gevaar zorgde.
Toch kwam het grootste gevaar van
SHE. Gelukkig voor Ratti waren de
spitsen van SHE niet trefzeker afgelo-
pen zondag. Ook keeper Gudde liet
van zich spreken. Hij hield het doel
schoon en stuurde de verdediging
waar het nodig was.

Door een mooie combinatie op het
midden werd Mark Sueters bereikt in
de voorste linies, hij wist op zijn beurt
Jeroen Fleming op links aan te spelen.
Fleming twijfelde geen moment en
haalde verwoestend uit. De bal ver-
dween in de verste hoek, een fantasti-
sche goal. Een flinke opsteker voor
Ratti. Om de 1-0 niet weg te geven,
moest Ratti nog meer strijd gaan leve
ren en dat ging ten koste van het spel.
De combinaties verdwenen en Ratti's
zwakke punt, de verdediging, kon al-
leen maar lange ballen meer produce
ren. De rust werd bereikt en de kop-
pies werden weer dezelfde richting op-
gezet door trainer Kattenbelt.

De tweede helft werd het voor Ratti
nog zwaarder. SHE viiel met man en
macht aan, maar wist nog steeds niet
te scoren. Matthijs Nijhof die nog her-
stellende was van griep was bereid
toch nog in te vallen en verving Jeroen
Fleming uitstekend. Zijn snelheid
zorgde ervoor dat een verdediger van
SHE aan de noodrem moest trekken,
dat hem een rode kaart kostte.

De overtalsituatie werd door Ratti niet
uitgebuit, maar het verdedigende spel
werd behouden. Op pure strijd kon
Ratti ook de laatste minuten het doel
schoonhouden en werd de overwin-
ning nog lang gevierd in de Kranen-
burg.

PROGRAMMA 19/20 MAART
Thuis zaterdag:
Ratti Cl-WHCZC4
Ratti Dl - Stokkum Dl
Ratti El - Wolfersveen E2M

Zondag:
Ratti 3 - Zelhem 6

Uit zaterdag:
Grolse Boys 2 - Ratti 4
Doetinchem E5 - Ratti E2
VIOD F7 - Ratti Fl
Neede B2D - Ratti BID

Zondag
Ede/Victoria w l - Ratti l
Pax 9 - Ratti 2
RVW DA1 - Ratti DA1
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HARMSEIV
Zelhemseweg 21 (Bedrijventerrein 'Hengeto')
?}«;«; EK Monnoin Onfe openingstijden zqr,:
/<0- maandag t/m donderdag 0630-1730 uur
Tel.: 0575-464000 «$£9 0330-20.00 uur

zaterdag 0830-16.00 uur

MAAR LIEFST 500 m2 COMBINATIEGEMAK
BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERViCE

H
HERDENKING 6O JAAR BEVRIJDING

&

25-JARIG AMBTSJUBILEUM KONINGIN BEATRIX

Namens het Oranjecomité Vierakker-Wichmond, de Oranje Vereniging Vorden en het
Comité herdenking 60 jaar bevrijding Vorden, willen wij alle kinderen binnen de grenzen van voor-

heen de gemeente Vorden die een peuterspeelzaal of een basisschool bezoeken een
herinneringsmok aanbieden.

De mok is aan twee zijden, in een meerkleurenprint, bedrukt.

Deze schenking is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Rabobank Graaf-
schap West.

Alle kinderen die de volgende peuterspeelzalen of basisscholen bezoeken:
Peuterspeelzaal 'Het Kraankuikentje" (Kranenburg), 'Ot en Sien" (Vorden), "Peuterpret" (Wichmond)
en Basisschool 'de Dorpsschool' (Vorden), 'de Garve' (Wichmond), 'Het Hoge' (Vorden), 'de Kraan-
vogel' (Kranenburg), 'de Vordering' (Vorden) krijgen deze mok op school uitgereikt.

Gaat uw zoon of dochter naar een andere
dan de hierboven genoemde peuterspeel-
zalen of basisscholen, maar u woont wel
In de Kranenburg, Vlerakker, Vorden of
Wichmond?

Lever dan onderstaande bon in bij, of stuur de-
ze bon op naar:

Bakkerij en Happerij "de Mölle",
Burg. G alleestraat 38
7251 EC Vorden.

De mok zal t.z.t. bij u thuisbezorgd worden.

! HERINNERINGSMOK
i
j Naam _
i
j Leeftijd

: Adres

Postcode . Woonplaats

School _
i
j Deze bon uiterlijk in te leveren op vrijdag 1 april a. s.

Bent u wel geïnteresseerd in deze mok, maar
behoort u niet tot bovengenoemde groep, dan
kunt u de mok kopen voor € 4,-. Een aantal
mokken zullen in de losse verkoop bij onder-
staand adres te koop zijn. Wilt u echter zeker
zijn van deze unieke mok, dan verzoeken wij u
onderstaande bon in te vullen en in te leveren
of toe te zenden aan: Bakkerij en Happerij "de
Mölle", Burg. Galleestraat 38, 7251 EC Vorden.
De mokken zijn vanaf maandag 2 mei te-
gen contante betaling af te halen bij "de
Mölle"

HERINNERINGSMOK bestellen

Ik bestel exemplaar/exemplaren è € 4,- p.st.

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Datum = 2005

Handtekening

Deze bon uiterlijk in te leveren op vrijdag 1 april a.s.
L.—- .—- ._ ._ ._ .—- ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ . i

Paasslof

360•

De enige echte
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

Krenten-
bollen

Advokaat vlaai

190
6 stuks

nu

klein

groot

5?
a90

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)55 1384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)57 1528

60 jaar bevrijding Vorden

BEVRIJDINGSCONCERT
op vrijdag l april sporthal „'t Jebbink"

aanvang 19.30 uur precies

entreeprijs € 5.- (incl. koffie)

aan de zaal € 6,50 (incl. koffie)

-& muziekvereniging Concordia

& Vordens mannenkoor

-& amusementsorkest „Happy days"

r̂ Liberation band

-k solist Ernst Daniël Smid
ir presentator Arie Ribbers

kaarten voorverkoop bij:

- vw kantoor - kerkstraat l

- bruna-boeken - raadhuisstraat 20
sueters huishoud art. - dorpsstraat 15

vlogman keurslagerij - zutphenseweg 16

website: www.60jaarbevrijdingvorden.nl

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

« *

Hoveniersbedrijf
Marco Besselink

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

-:•:- TUINONDERHOUD #
* (SIER)BESTRATING -:|C-

-*- VIJVERS -:•:-
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

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

Magere » A
runderlappen ? O
500 gram J •

Varkensribben
NOG EENMAAL!
500 gram

De Bulldozer
Panklaar gehaktbrood
± 500 gram 40-45 min.
zachtjes braden per stuk

O?5
TER WEELE

VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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



Reurei 2005:
groter en mooier dan ooit

Ground Control PILATES
bij Strada Sports

Met meer dan vijfenzestig deelne-
mers is Reurei uitgegroeid tot de
grootste paas/eierbeurs van Neder-
land. Veertig eikunstenaars zullen
dit jaar deelnemen, waaronder
meerdere die bekend zijn in bin-
nen- en buitenland, zoals mevrouw
La Lau, die veel op beurzen in
Frankrijk staat.

Zij geeft op Reurei een workshop waar-
aan u kunt deelnemen. De eieren wor-
den met koud porselein versierd. Beel-
dend kunstenaar mevrouw Maria Ver-
maat staat in februari en begin maart
op beurzen in Duitsland en Zwitser-
land. Op 20 maart is zij in Ruurlo met
beschilderde natuureieren met als the-
ma de mens. Mevrouw Petra de Smit,
een bekendheid in de eierwereld, orga-
niseert in de molen van Sloten Klein
Schalig, de bekendste eierbeurs van
Nederland. Op Reurei exposeert ze
haar herineringseieren. Naast deelne-
mers met bekende namen zijn er ook
dit jaar weer deelnemers uit de regio.
Geen landelijke bekendheden, maar
zeker niet minder de moeite waard.
Uit Ruurlo komt mevrouw Bouwmees-
ter met opengewerkte eieren, terwijl
mevrouw Voskamp uit Zutphen met
porseleinen eieren aanwezig is en de

heer Verweij uit La-
ren met iconen.
Naast de vele eieren
zal in elke zaal een
stand staan met
groen/paasdecoratie.
Voor iets lekkers
kunt u terecht bij
Bakkerij Besselink uit
Ruurlo en Bakker
Wijnand uit Laren.
De heer Wim Blue-
mers uit Ruurlo ver-
telt in zaal De Luifel
weer over paasfolklo-
re in de Achterhoek.
In zaal De Keizer-
kroon staat de stand
van de Weidevogel-
werkgroep Ruurlo;
de stand wordt be-
mand door echte
'Reurlsen' die u graag
van alles over de vo-
gels vertellen. Ook is
weer aan de jeugdi-
gen gedacht: bij De
Keizerskroon kun-
nen zij tegen een klei-
ne vergoeding weer
knutselen met behulp van het CJV.
Reurei is dit jaar meer dan ooit een be-

zoek waard. Bezoek ook de website:
www.reurei.nl

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH
Zaterdag 12-03 Dynamo Neede -
Pelgrum Makelaars Dash
Vandaag stond er een ware topper op
het programma. De nummer l tegen
de nummer 2 van de ranglijst. Dyna-
mo Neede stond voor aanvang van de
ze wedstrijd met 4 punten voor op Pel-
grum Makelaars Dash, maar Dynamo
had wel een wedstrijd minder ge
speeld. Werd de voorsprong op Dash
dus uitgebouwd of zou Dash punten
weten te pakken om zo het gat naar de
nummer l kleiner te maken? Al met
al beloofde het een spannende wed-
strijd te worden.
Dat het een belangrijke wedstrijd was,
dat was in de eerste set al goed te zien
aan het spel van Dynamo. Dynamo
stond wat stijf te spelen, wellicht dat
door de hoofden van de speelsters uit
Neede een eventueel kampioenschap
speelde. Zou Dynamo namelijk weten
te winnen, dan zou het gat naar de
nummer 2 nagenoeg onoverbrugbaar
zijn, en daarmee het kampioenschap
binnen handbereik.

Dash speelde tijdens de eerste set juist
goed geconcentreerd. De pass werd
rustig bij de spelverdeelster gebracht,
Dash maakte vervolgens de ballen
goed af en won de set met 17-25.
Dat er voor Dynamo in de tweede set
iets moest veranderen was duidelijk.
Wakker geschud door de nederlaag in
de vorige set, begon Dynamo vol goe
de moed aan deze set. Vanaf het begin
stond Dynamo een paar punten voor
op Dash. Verder ging het gelijk op,
maar Dash wist het gat van een paar
punten maar niet te dichten. Beide
teams speelden een snel spelletje en er
waren een paar mooie aanvals- en ver-
dedigingsactie's te zien. Dynamo trok
aan het langste eind en won met 25-
19.
Zo stond het dus 1-1 in sets en was de
wedstrijd weer geheel open.
In de derde set verliep het nagenoeg
hetzelfde als in de tweede set. Weder-
om kwam Dynamo op voorsprong en
wat Pelgrum Makelaars Dash ook pro-
beerde, het kon niet voorkomen dat
Dynamo ook deze set naar zich toe
trok. 2-1 dus voor Dynamo. Zou Dyna-
mo dan toch laten zien dat ze niet
voor iets op de eerste plaats staan?
Wilde Dash er nog een vijfde set uitsle
pen dan moest het deze set winnen.
Met de ' we hebben niets te verliezen'
instelling begon Dash aan vierde set.
In tegenstelling tot de twee voorgaan-
de sets waarin Dynamo steeds op voor-
sprong kwam, was deze voorsprong
nu voor Dash. Bij een stand van 16-6 in
het voordeel van Dash nam de coach

van Dynamo een timeout om zo het
ritme van Dash te breken en zijn mei-
den toe te spreken. Hierna wist Dyna-
mo wel wat punten dichterbij Dash te
komen, maar dit was niet voldoende
om een setwinst voor Dash te voorko-
men. Zo werd het 21-25 voor Dash en
dus wederom een gelijke stand in sets,
2-2.
Een beslissende vijfde set moest uit-
wijzen hoe de punten onder de num-
mers l en 2 verdeeld zouden worden.
Dash voelde dat ze nog lang niet kans-
loos waren en begon voortvarend aan
de vijfde set. De dames uit Vorden
zorgden met de service voor voldoen-
de druk op de passers van Dynamo.
Hierdoor kwam er bij Dynamo geen
sterke aanval meer uit en wist het via
deze weg dus geen punten te scoren.
Omdat Dash weinig fouten maakte He
pen zij al snel uit en werd en bij een
stand van 8-1 in het voordeel van Dash
gewisseld van speelhelft. Dynamo, ge
sterkt door de aanmoedigingen van
het eigen publiek wist nog wel enkele
punten terug te pakken, maar dit was
niet genoeg om Dash van een overwin-
ning te weerhouden. De set werd met
7-15 gewonnen door Pelgrum Make
laars Dash, waardoor de eindstand 3-2
voor Dash werd. Door deze uitslag
loopt Dash l punt in op Dynamo en is
het onderlinge verschil nu 3 punten
met nog steeds een wedstrijd minder
gespeeld voor Dynamo.
Op zaterdag 19 maart zal Dash thuis
in Vorden in actie komen tegen KSV.

uitslagen zaterdag 12 maart
Sparta MB1 - Pelgrum Dash MB1:0-4
Favorita D3 - Pelgrum Dash D3:4 - O
Dyn.-Neede D2 - Pelgrum Dash D2: 3-1
Volga H2 - Pelgrum Dash H2:4-0
Dyn.-Neede D7 - Pelgrum Dash D6: 3-2
Dyn.-Neede Dl - Pelgrum Dash Dl: 2-3
Pelgrum Dash eire. 3 - Vios Eefde 2: 3-1
Pelgrum Dash eire. 2 - Tornado 2: 3-1
Pelgrum Dash MC2 - Rivo MCI: 3-2
Pelgrum Dash MCI - Huevo '85 MCI: 04
Pelgrum Dash H3 - Labyellov H4: 3-1
Pelgrum Dash MB2 - D.V.O. MB1: 3-2
Pelgrum Dash D4 - SideOut D2:1-3
Pelgrum Dash D5 - Brevolk D2: 3-1
Pelgrum Dash Hl - Longa '59 H3: OA

Zaterdag 19 maart
Huevo'85 JB1 - Dash/WIK JB1
VCV MB1 - Pelgrum Dash MB1
Huevo'85 MCI - Pelgrum Dash MCI
Overa MB1 - Pelgrum Dash MBS
VIOS D4 - Pelgrum Dash D5
Sparta MB1 - Pelgrum Dash MB2
RHODA Hl - Pelgrum Dash H3
Marvo '76 D2 - Pelgrum Dash D4
Pelgrum Dash D3 - Vollverijs Dl
Pelgrum Dash D2 - SideOut Dl
Pelgrum Dash D6 - Rabobank Hav. D6
Pelgrum Dash Dl - KSV Dl
Pelgrum Dash H2 - ASV Hl

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 7 maart:
Groep A: l Mw. Gerichhausen/Dhr. His-
sink 60,8%; 2/3 Mw. d. Bruin/ Mw. Lamers
en Dhr.Vruggink/ Mw. Vruggink 57,5%.
Groep B: l Dhr. Koekkoek/Mw. Koek-
koek 61,3%; 2 Mw. v. Alphen/Mw. War-
naar 60,4%; 3 Mw. d. Ambtman/Mw.
Thalen 54,2%.

Woensdag 9 maart:
Groep A: l Dhr. A. Molendijk/Dhr. Bus-
scher 64,58%; 2 Dhr. G. Hissink/Mw. R.
den Ambtman 60%; 3 Dhr. D. Weijers/
Dhr. B. Velde 57,5%.
Groep B: l Dhr. G. Gille/Dhr. B. Kloos-
terman 65,83%; 2 Mw. L. Lamers/Dhr.
H.J. Kip 62,5%; 3 Mw. P. v.d. Vlugt/Mw.
G. Nulden 59,58%.

G. van Veldhuizen
wint Tulpenrit C
'De Graafschaplijders'
De Vordense auto- en motorclub
'De Graafschaprijders' organiseer-
de zondag 13 maart de zgn. Tul-
penrit', een oriëntatierit voor auto-
mobilisten en motorijders.

Start en finish waren bij het pannen-
koekenrestaurant 'Kranenburg'. De
rit met een lengte van circa 50 km.
Was uitgezet door Harry Horstmg en
Jan Luiten.
In totaal kwamen er 21 equipes aan de
start. Na afloop reikte Jan Luiten de
prijzen uit aan de volgende winnaars:
A-klasse: 1. M. Klein Reesink uit Hen-
gelo (Gld), 63 strafpunten.

B-klasse: 1. G.Siemes uit Zutphen, 213
strafpunten.

G-klasse: 1. G.van Veldhuizen uit Vor-
den, 121 strafpunten

De volgende rit is op 10 april, weder-
om wordt er gestart vanaf het panne-
koekenrestaurant 'Kranenburg'.

Vordense Turnster
Kim Olthof naar
finale in Amersfoort
Zaterdag 12 maart doetinchem heeft
Kim Olthof jeugd 4 met 32,85punten
de 9e plaats behaald. Hiermee gaat zij
op 23 april naar de finale met nog 3
andere turnsters van Brinio

De bewegingsfenomeen Pilates, be-
gint bekend te worden in ons land.
Het is al een aantal jaren razend
populair in de VS en Engeland
dankzij de goedogende celebrity's
die erbij zweren en de enorme
groep baby-boomers die op zoek
zijn naar meer dan louter de 'body'
trainen.

Vanaf september 2004 wordt er bij
Strada Sports al Ground Control PILA-
TES gegeven. Pilates, een unieke trai-
ningsvorm, bestaat al jaren en past he-
lemaal in het levenspatroon van nu.
Een tijd waarin burn-out, stress en
onthaasten "buzzwoorden" zijn.
Jaren lang werd het alleen door dan-
sers en atleten gebruikt om te revali-
deren van blessures, of om de balans
tussen kracht en souplesse te verbete-
ren, maar de laatste twintig jaar wordt
het ook door gewone stervelingen be-
oefend die lekker in het vel willen ko-
men te zitten of die overtollige laatste

pondjes kwijt willen raken. Nu de fït-
nessindustrie ook bezig is met het zoe-
ken naar functionele trainingen, past
Pilates alweer in het aanbod. Ground
Control PILATES is een mind-body be-
wegingsvorm, waarin de bewegingen
zeer bewust worden uitgevoerd. Hier-
door worden deelnemers zich hun li-
chaamshouding, bewegingstechniek
en ademhaling gewaar. Ook een uit-
stekende training voor wie meer wil
dan alleen de buitenkant trainen.
De resultaten van het regelmatig par-
ticiperen aan Ground Control PILATES
zijn onder meer:
- verhoogde flexibiliteit
- zichtbaar verbeterde lichaamshouding
- soepel en sterke rug, een platte buik
- strakke.'lange'spieren
- meer zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Voor meer informatie en lestijden
Strada Sports Vorden, Burg. Gallee-
straat 67a, (0575) 55 40 91 of
www.stradasports.nl

Squash
Op de squashbaan in Vorden was
het afgelopen zondag gezellig en
druk, maar vooral de onderlinge
sportiviteit, die in de squashsport
altijd hoog is, was ook bij deze
teams weer opvallend. Op de banen
werd gestreden voor iedere punt,
maar vanaf de kant werden de spe-
lers door teamgenoten en toe-
schouwers aangemoedigd.

Vooral voor het mixteam Vorden 5 was
deze zondag ieder punt belangrijk,
want zij zijn nog in de strijd voor het
kampioenschap. Dit team staat slechts
3 punten achter op de koploper De
Scheg l uit Deventer. Op 10 april a.s.
spelen de beide teams tegen elkaar in
Hengelo. Dit zal zeker dus een span-
nende wedstrijd worden. Vorden 5
heeft vandaag tegen De Tuunte l uit
Winterswijk en De Huet l uit Doetin-
chem goed gespeeld, maar toch moes-
ten zij aan beide teams een punt weg-
geven.

Ook het mixteam Squash Vorden 8
heeft vandaag thuisgespeeld en wel te
gen Schweifsnass Bocholt l uit Bo-
cholt (D) en De Huet 2 uit Doetin-
chem. In de poule staan de teams uit
Bocholt en Doetinchem respectieve-
lijk op de eerste en derde plaats en
daarom was het voor Vorden 8 een
zware strijd om punten binnen te ha-
len. Helaas is dit niet gelukt en werd
er verloren met twee keer 5-0.

Squash Vorden 6, ook een mixteam,
had zondag in Gendringen een uit-
wedstrijd tegen IJselweide 2 uit Gen-
dringen en Didam 2 uit Didam. Tot

grote verbazing bleek in Gendringen
dat het thuisspelende team niet
kwam spelen en dus werd deze wed-
strijd wel heel gemakkelijk met 5-0 ge
wonnen. IJselweide 2 heeft zich terug-
getrokken uit de competitie, maar dit
was bij Vorden 6 nog niet bekend. Te
gen Didam 2, die in de poule drie
plaatsen onder Vorden staat, werd een
nipte overwinning behaald: 3-2.

Squash Vorden 4, het herenteam dat
uitkomt in de 3e klasse, heeft in Apel-
doorn gespeeld tegen twee teams die
beide afkomstig zijn uit Apeldoorn,
maar van verschillende centra, name-
lijk Kerschoten 2 en Matenhal 1. Vor-
den 4 heeft tegen Kerschoten 2, die
tweede staat in de poule, verloren met
5-0. Daarentegen heeft het team tegen
Matenhal l, die net zoals Vorden in de
onderste helft van de poule zwerft,
met 5-0 gewonnen.

Uitslagen zondag 13 maart
Kerschoten 2 - Squash Vorden 4: 5-0
Matenhal l - Squash Vorden 4: 0-5
Squash Vorden 5 - De Tuunte l: 4-1
Squash Vorden 5 - De Huet 1:4-1
Didam 2 - Squash Vorden 6: 2-3
IJsselweide 2 - Squash Vorden 6:0-5
Squash Vorden 8 - De Huet 2: 0-5
Squash Vorden 8 - Schweiftnass 1: 0-5

Programma zondag 20 maart
Uit-wedstrij den:
Squash Hellendoorn 2-Squash Vorden l
Squash Apeldoorn l - Squash Vorden l

Thuis-wedstrijden:
Squash Vorden 2 - Didam l
Squash Vorden 2- Citadel l

Veiling voor restauratie dorpskerk
Zaterdag 19 maart houdt de Stich-
ting Veiling Commissie Vorden in
de grote zaal van " De Herberg" aan
de Dorpsstraat 10 een grote veiling.
De opbrengst van deze veiling is be-
stemd voor de restauratie van de
Hervormde Dorpskerk.

De stichting heeft de afgelopen maan-
den vele mooie artikelen bij elkaar ge
zocht, waaronder enkele fraaie klok-
jes, oude foto- en filmcamera 's en een
wortelnoten ladekastje en salontafel.

Het is mogelijk om zaterdagmiddag
19 maart tussen 13.00 en 16.00 uur de
te veilen artikelen alvast te bekijken.

Momenteel is op de volgende adressen
een catalogus verkrijgbaar: De Her-
berg, Dorpsstraat 10, WV kantoor
Kerkstraat l, de bibliotheek Dorps-
straat 5 en de plaatselijke Rabobank.
In deze catalogus staan de te veilen
goederen op nummer vermeld. Uiter-
aard zfjn de boekjes ook aan de zaal
verkrijgbaar.

Feestmiddag Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Vorden -
Wichmond organiseerde zaterdag
in het Dorpscentrum een feestelij-
ke middag. Deze bijeenkomst, met
130 gasten, is bedoeld voor oude-
ren en hulpbehoevenden in Vor-
den, Wichmond en Vierakker.

De aanwezigen werden deze middag
vermaakt door het duo Marianne en

Hendrik uit Barchem die verhalen ver-
telden en liedjes zongen, uiteraard
ook in het dialect.

In de pauze werd er een verloting ge-
houden en aan alle gasten werd ook
een hapje en een drankje aangeboden.
De voorzitter, de heer Piet de Vries, be-
dankte iedereen voor deze geslaagde
middag.



VAN: < 99,-
xU VOOR:

PHILIPS H
BREEDBEELD KW l

70 cm. Real Flat breedbeeld TV met
Pixel Plus technologie en l OOHz Digital
Scan. Digital Natural Motion zorgt voor
een vloeiende en natuurlijke weergave

van snel bewegende beelden.

799f
KNIP
PRIJS:

1299,

NOKIA GSM
Compacte telefoon met

een stand-by tijd van
100-400 uur en een
spreektijd van 2-4,5

uur. Weegt slechts 86
gr. en heeft een inge-
bouwde zaklantaarn.

PHILIPS
LCD-BREEDBEELD TV

65cm LCD-b reed beeld TV met o.a.
verbeterde beeld- geluidkwaleit,

ingbouwde FM-radio met 40 voorkeuze-
zenders, Virtual Dolby Surround, PC

Monitor (VGA en DVI-D) en Teletekst met
10 pagina's geheugen.

ORANGE
PREPAID

VOOR:

JVC THUISBIOSCOOP
Thuisbioscoop met DVD-recorder en een totaal uitgangsvermogen
an 310 Watt. Voorzien van Dolby Digital, DTS en Dolby Prologic II

decoders. Speelt ook MP3 en JPEG fotobestanden.

MET DVD-RECORDER

ZANUSSI WASAUTOMAAT
Wasautomaat met o.a. regelbaar toerental
tot 1400 toeren, wasresuïtaat A, energie-
klasse A, droogreslultaat B, elektronisch

gestuurd, groot aantal programma's waar-
onder "extra kort en instelbare

^tarttijdkeuze.

VAN: 799 -
MU VOOR:

AS99,

AEG CONDENSDROGER
Condensatiedroger met o.a. een capaciteit van
5 kg vulgewicht, l 2 volelektronisch gestuurde

programma's en extra grote vulopening.

VAN: 529 -
NU VOOR:

VAN: 549,
U VOOR!

GEEN AFVOER NODIG

IESEN
ELECTRO

•EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264

HOEST U WEL
EENS SLIJM OP?
DOE DE TEST OP WWW.HEBiKCOPD.NL

Fixet Klusmarkt Eefde
gecertificeerd

Preventie Adviseur
Wie zijn huis lief heeft zorgt voor voldoende bescher-
ming. Uw Politie Keurmerk specialist Fixet Klusmarkt

in Eefde verzorgt voor u een Gratis Veiligheids
Inspectie. Gekoppeld aan deze gratis inspectie kunnen

wij u geheel vrijblijvend een offerte verzorgen. Als
gecertificeerd Politie Keurmerk specialist hebben wij
reeds vele huisbezitters een VEILIG gevoel mogen

bezorgen. Geef inbrekers geen kans! Maak een afspraak.
Dit kan ook via e-mail.

Kijk op onze website www.fixeteefde.nl
Tot ziens bij u thuis.

77A7/F:
P O L I T I E
KEURMERK

VEILIG
WONEN

JE MAAKT HET MET FIXET

Fixet Klusmarkt Eefde
Rustoordlaan 6 - Eefde

Tel. 0575 - 51 25 52
www.fixeteefde.nl

-^^/-BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
l 111 accountants en belastingadviseurs

L® Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.
• persoonlijke advisering;
• accountancy;
• salarisadministratie;
• fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2004
kunt u bij ons terecht op één van de volgende avonden:
woensdag 16 en 23 maart a.s.
tussen 18.30 en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Oe kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad 'echt' gelezen.

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

Vertrek vanuit:

Ruurlo 8.00 uur

Vorden 8.15 uur
Zutphen 8.30 uur

Bus- en entreekosten

€25.-

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

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

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Intemetdiensten
Systeembeheer Weevers



Weekendvoordeel
"Weet u zeker dat u

niets te vieren heeft?

-

•1̂ ^̂ *

De vlaaien van PLUS worden gemaakt door de
be t̂e banketbakkers.
De vlaaien worden volgens traditioneel
Limburgs recept gemaakt die van generatie op
generatie overgaan.
Verser dan vers en van de alterbeste kwaliteit!

Spaar nu mee voor
een héél voordelige

bloemenzee!

E S T S E L L E R !
E C H T M E R C E M S G O E D K O P E R

PLUS Halve vlaaien
Kruimel, abrikoos kruimel of appql kruimel.
Voor 5-6 personen.
2 halve vlaaien
NORMAAL 5.7O-5.98

BESTSELLER! E S T S E L L E R !
G O E D K O P E E C H T M E

*~ro-**Jr

PLUS
Minikrieltjes

Voorgekookt.
Zak 450 gram

NORMAAL 1.29

O89 Rib-
karbonade
Kilo
ELDERS 7.69

G O E D K O P E R

Campina
Slagroomvla

Chocolade, caramel of vanille.
Pak 1 liter

ELDERS 1.49

O'.99
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

BESTSELLER!

24 rollen

Page
Toiletpapier
Pak 24 rollen
ELDERS 7.99

G O E D K O P E R

Pringles off Dippers
Diverse smaken.

3 bussen a 170-200 gram
ELDERS 4.77
3 bussen

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

Tierra Buena
Merlot, Cabernet Sauvignon

of Chardonnay.
3 flessen a 75 cl.

ELDERS 13.47

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

3 flessen naar keuze

I I I

alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

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

7M2 EC Lochem
Te| Q573 _ 251056

www.plussupermarkt.nl

vrijdag 8.00-2 1.00
zaterdag 8.00-20.00

rbruikers. Prijswijzigingen en/of

Opgeteld de beste!
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