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Nieuw beheerders echtpaar Sjaan en Mattie Bakker:
"We willen het Ludgerus gebouw vooral gezellig maken

"Wij zijn gezelligheidsmensen, we hebben thuis ook altijd veel mensen
over de vloer gehad. Wij hopen deze gezelligheid op de dorpsbewoners
over te kunnen brengen in dit Ludgerus gebouw ", zo zeggen Sjaan en
Mattie Bakker die hier sinds enkele maanden als beheerders echtpaar
de scepter zwaaien. Tijdens ons gesprek kwam een zoon van de Bakkers
binnenstappen met een grote schaal met hapjes. "De buurt komt hier
vanavond kennis maken, vandaar", zo licht Mattie Bakker lachend toe.

Dat de "Bakkers" de nieuwe beheer-
ders van het Ludgerus gebouw zijn ge
worden, is niet zomaar uit de lucht ko-
men vallen. Mattie Bakker: "Vijfjaren
geleden hebben we ook al eens gedis-
cussieerd over de vraag, of beheerder
zijn niet iets voor ons was. Toen we het
daar over eens waren was het al " ver-
geven". Nu ligt het toch wat anders.
Over een paar maanden ga ik met de
OBU, zeg maar met de VUT, dan weet
iedereen tenminste waar ik het over
heb. Ik word dan 60 en krijg daardoor
meer vrije tijd, die ik graag op een zin-
volle manier wil invullen", zo zegt
Mattie Bakker.

Hij is al vele jaren werkzaam als pro-
jectleider bij "Rentray" in Eefde (de
vroegere Mattray). Daar houdt hij zich
bezig met allerlei programma's die op
arbeid zijn gericht. Bakker: "Toen ik
zitting had in het pas opgerichte
Dorpsbelang Wichmond/Vierakker
hoorden wij dat de beheerder van het
Ludgerus gebouw ging stoppen. Dus
lag daar een kans. Sjaan wilde dit
soort werk altijd al graag doen.
"Klopt", zegt Sjaan, natuurlijk wil je er
geld mee verdienen, echter de belan-
gen van het Dorpshuis staan voorop.
We willen dit speciaal voor de ge
meenschap doen. "Bovendien", zo vult
Mattie aan, vinden wij het van groot
belang, dat met name in kleine ker-
nen zoals hier, dit soort voorzieningen
blijven voortbestaan. Wij hechten er
grote waarde aan dat wij op een
creatieve manier kunnen inspelen op
vragen en ideeën die bij de dorps-
bewoners leven", zo zegt Mattie Bakker.
Momenteel hebben diverse verenigin-
gen het Ludgerus gebouw reeds als

thuisbasis, zoals b.v. de muziek-
vereniging Jubal, het Willibrordus-
koor, de toneelvereniging, de volks-
dansgroep, Dorpsbelang Wichmond/
Vierakker, de tekenclub en de line
dancers uit Warnsveld. Qua capaciteit
beschikt het gebouw over een zaal met
plaats voor circa 150 bezoekers en twee
zalen voor respectievelijk 40 en 50 per-
sonen. Mattie Bakker: "Wij willen
graag wat toevoegen aan hetgeen zich
hier tot dusver afspeelt. Zo denken we
aan "koersbal" een spel dat gespeeld
wordt op een lange mat van acht me
ter. Een soort jeu de boule in het groot.

INSTUIF VOOR JONGEREN
Na de vakantie gaan we ons inzetten
om hier een soort instuif voor jonge
ren van circa 8 tot 14 jaar van de grond
te krijgen. Tweemaal in de week van
15.30 tot 17.30 uur. De jongens en
meisjes kunnen hier dan tafelten-
nissen, darten, sjoelen. Wij zullen dat
stimuleren en houden daarbij tevens
toezicht. Ook gaan wij thema-avonden
organiseren. Zo zijn we thans al druk
bezig met een "aspergeavond", welke
wordt gehouden op zaterdag 7 mei.
Dat doen wij in samenwerking met
Herman Eskes van op "Den4Akker".

Herman zal die avond het een en
ander vertellen over de asperges, hoe
ze bereid moeten worden e.d. Daarna
gaan wij hier achter het gebouw bekij-
ken hoe de asperges gestoken worden.

Sjaan maakt vervolgens enkele asper-
gegerechten klaar, dus smullen maar.
Vanuit Duitsland komt er iemand van
een wijnproeverij. Die zal de gasten
vertellen en laten proeven welke soort

Mattie en Sjaan Bakker

wijnen het meest geschikt zijn om bij
asperges te drinken. Voor deze thema-
avond kunnen de mensen intekenen.
Datzelfde geldt voor de "Italiaanse
Avond" welke gepland staat voor zater-
dag 9 april. Hiervoor komt mijn zoon
Mattie (die in Deventer het restaurant
"Mattie Trattoraria" runt) naar het
Ludgerus gebouw om de aanwezigen
kennis te laten maken met een aantal
Italiaanse gerechten zoals diverse
soorten pasta's, lasangna's, salades
e.d. Ook dit weer gecombineerd met
de wijnproeverij".

WINKEL VAN SINKEL
De plannen van Mattie en Sjaan Bak-
ker reiken nog verder. Mattie: "Wij
gaan onderzoeken of het haalbaar is
om hier in het Ludgerus gebouw een
soort "Winkel van Sinkel" te begin-
nen. Een winkel waar de dorpsbewo-
ners op kleine schaal boodschappen
kunnen doen. Nog onlangs heeft men
in Noord Holland in totaal twee mil-
joen Euro subsidie verleend om in een
vijftal dorpen een dergelijke winkel op
te zetten. Ons uitgangspunt is wel dat
het een winkel moet worden die door
vrijwilligers wordt gerund. Anders
kan het niet uit. Wij stellen ons ook
voor dat we hier ook andere kleine
diensten kunnen verlenen. Een kleine
"voorraad" postzegels en meer van dat
soort service dingen, we hebben hier
namelijk noch een winkel, noch een
postkantoor. We willen tevens graag
een soort van vraagbaken voor de be
woners zijn", zo zegt Mattie Bakker.

In de wintermaanden gaan Sjaan en
Mattie Bakker onder meer het accent
leggen op "low budget maaltijden".
Boerenkool, stamppot en dat alles te
gen een redelijke prijs. "Dat wordt
echt lekker, want Sjaan kan heerlijk
koken", zo prijst Mattie op enthousias-
te wijze de kookkunst van zijn echtge
note aan. En over enthousiasme ge
spreken, daar ontbreekt het bij het
nieuwe beheerders echtpaar niet

Uitnodiging
Op 30 maart 2005 is er een
Gemeente-kennismakingsavoiid
ter ere van de komst van de
nieuwe predikant ds. B. Nep-
pelenbroek-Kwakkel in de Her-
vormde Gemeente van Vorde n.

Men wordt allen van harte uit-
genodigd om deze avond bij te
wonen.

Men hoopt elkaar om 20.00 uur
te ontmoeten in het Dorpscen-
trum.
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aan", zo bleek tijdens het gesprek.
Wanneer "straks" de pastorie naast de
Willibrorduskerk de bestemming
"overnachting accommodatie" krijgt,
waarvoor het kerkbestuur plannen
heeft ontwikkeld, willen Sjaan en Mat-
tie dolgraag het breakfast verzorgen.
Het ligt in de bedoeling om in de pas-
torie veertien bedden voor overnach-
ting en ontbijt te realiseren.

Wanneer de plannen m.b.t. de pasto-
rie gerealiseerd kunnen worden
(hangt thans nog af van de medewer-
king van de gemeente Bronckhorst)
dan wordt het parkeerterrein voor het

Nieuws & informatie
in het hart van Contact

Ludgerus gebouw gesloten. Mattie
Bakker: "We gaan daar plantenbakken
plaatsen en er een gezellig terras van
maken. Wat we tot dusver gehoord
hebben denk ik te mogen stellen dat
de bewoners hier in Wichmond en
Vierakker blij met ons zijn. Blij zijn
met onze gedachte over gastvrijheid
en blij zijn met de manier waarop we
het allemaal willen gaan aanpakken",
zo zegt MattieBakker die, om ook toe
risten te trekken rondom de kernen
wandelroutes wil uitzetten. "Wij zijn
er van overtuigd dat onze plannen sla-
gen", zo zegt hij resoluut!

Oranjevereniging
De Oranjevereniging "Vorden" houdt op maandag 4 april in zaal
"De Herberg" haar jaarvergadering. Behalve de gebruikelijke agenda-
punten zoals jaarverslagen en dergelijke wordt ook het programma
voor koninginnedag besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.

Met het oog op...

1 Hengelo (Gld.)
• Toldijk
• Vorden
• Zelhem

internetadres: www.welkoop.nl

Zie elders in de krant
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 april 10.00 uur ds. F.J.C. Helder uit Winterswijk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 april 10.00 uur dhr. Leijenhorst, Laren Gld. Dia-
lectdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 april 10.00 uur dsAW. Estie, Urk;
19.00 uur ds. C. Gros, Aaltea

RJC kerk Vorden
Zondag 3 april 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 april 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 3 april 10.00 uur Eucharistieviering nutn.v. herenkoor.

Huisarts - Regionale Huisartsen post 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 20
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 verzekeringsnurn-
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, Runnéboom 16, Warnsveld. Tele-
foon (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
25 t/m 28 maart, Goede Vrijdag en Pasen, G.M. Wolsink,
Laren, telefoon (0573) 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaldng en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-1930 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-1630 uur; za. en
zo. 13.00-1630 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Steenderen, Dr. A. Ariènsstraat 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 830-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/rn vrijdag van 8.00-1630 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarie
Spreekuur: ma. t/m do. 830-930 uur.

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

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

Slachtofferhulp TeL (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

Klachten en Informan'eburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-1130 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, teL (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder teL nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, teL 553405, openingstijden
ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail wetejnouderenvorden
@hetnet.nL, website www.welzonouderenvorden.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 aanmelden
bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomerstop
van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9,00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme. Telefoon 0575-553159. E-maü
info@portaalwegwijzer.nl

zijn uit' ; i nid voor parti-
culieren en vereniging
laren. Minimumpiiis €5.50 voor viei
gezette regels: elke regel meer €0,5ü
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
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• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Telefoon (0575)
51 74 06 of info@utz.nl.

• 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 Jerna Bruggink, tel. (0575)
46 32 05.

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

• ASR-therapie, integer,
betrouwbaar. Annet Baars,
tel. (0575) 55 33 03.

• 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.

0 Succesvol (bij)verdienen
met HERBALIFE
www.baasoverjezelf.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 Ryball. Voor
informatie: (0575) 52 26 56
of www.kczutphen.nl

• Kinderkleding- en speel-
goedbeurs in De Spil te
Warnsveld op zat 9 april. Let
op; max. 400 nrs, max. 1nrs
pp. Op = op.Afh. verknrs (è
€ 1,00 per nr) ma 4 april;
9.00- 10.30 u. (250 nrs) en
19.00-20.00 u (150 nrs). In-
leveren kleding (alleen voor-
jaars- en zomerkleding), vrij-
dag 8 april 9.00- 11.00 en
13.30-14.30 u. Info: 522796

• Te koop gevraagd: goed
electrisch fornuis. Tel. (0575)
45 1577.

• Blue Rose
Line Dancers begint 31
maart nieuwe groep voor ge-
vorderden in pannenkoe-
krest. "Kranenburg". Interes-
se? Bel 06-53901574.

• De kranten staan ervol
van: overgewicht neemt
schrikbarend toe! Maar sa-
men staan we sterk. Herba-
life kan uw oplossing zijn.
Nieske Pohlmann (0314) 64
13 09 / 06-54 32 66 69
www.no-jojo.nl

• Te koop op 31-3, wit kleu-
rige jonge hennen, leggen
bruine eieren, ten Hagen
Winterswijk, (0543) 51 31 86

Omdat het werkt!
X HERBALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurio.nl

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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

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

van di. 29 maart t/m za. 2 april

Soep - Kipfilet

Gebakken aardappelen of friet Rauwkost

l, 2 en 3 april
vieren wij ons 1-jarig bestaan,

voor acties zie de
advertentie elders in Contact.

Tot ziens bij 't Olde Lettink

• 2x afkortzaag Harwi, 1 x 6
ass. pennenbank, 1 ketting-
frees, 1 cirkelzaag, 1 tafelcir-
kelzaag Festo, 1 compres-
sor, 1 freesmachine, 2x elu
bovenfrees, 2x afk. DeWalt
1305, 1 trappenfrees, tevens
van balkhout tot panlat, un-
derlaymentplaten, beton
multiplex. Rolsteigers + lad-
ders, trappen + hamerstei-
gers. Tel. 06 - 50 502 680.

• Wij zijn op zoek naar een
baby-oppas voor 2 dagen per
week, vanaf half september
a.s. Dagen nader te bepalen.
Pim & Delia van Zeeburg, tel.
(06) 10697643.

• Wilt u deelnemen aan een
Reiki-cursus in Vorden,
neem dan contact op met
Rianne Leijten, tel. (0575)
55 35 28 (na 18.00 uur).

• De tuinen van de Wiersse
zijn uitgeroepen tot "de
mooiste tuinen van Neder-
land". Wij zoeken extra vrij-
willigers als onderdeel van
een vaste groep van tuinme-
dewerkers om te helpen de
tuinen zo te houden en zelfs
nog te verbeteren; o.a. in de
ouderwetse moes- en kweek-
tuin, alsmede in de 'wilde tuin'
met zijn varens, mos en
heemplanten. Bel 0575 - 55
66 55 (Gatacre) na 18.00 uur,
of laat uw eigen naam en
nummer achter bij 0575 - 55
67 57 (Keurentjes).

Kijk voor nieuws ook op:

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

• Datum mandala teke-
nen. Naast de cursus in de
avonduren, start er nu ook
een cursus op de ochtenden
van 09.00 -11.30 u. Data: 4 -
11 - 18-25 april 9 - 2 3 - 3 0
mei. Op dezelfde data zijn
er's avonds ook nog enkele
plaatsen vrij. Tijd van aan-
vang is dan 19.30 u. In 7
stappen leert uw eigen ge-
boortedatum vorm en kleur
te geven binnen een cirkel
(=mandala); een ontspan-
nende activiteit. Voor info en
aanmelden kunt u contact
opnemen met Margriet van
den Haak-de Vries. tel. 06-10
72 98 49 e-mail m.s.de-
vries@hetnet.nl

• RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

• Voor liefhebbers, t.k.: Vol-
vo (Dat 66) 1981. A.P.K. tot
23-8, old timer verzekering
€ 86,- per jaar mooie en
goed onderh. auto, tel. (0544)
377641.

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

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

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

Dagmenu's
3O mrt t/m 5 april 2OO5

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

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

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

Woensdag 3O maart
huisgemaakte erwtensoep / karbonade de Rotonde met mix-
groente en aardappels

Donderdag 31 maart
babi pangang met bami en rauwkostsalade / tiramisu met
slagroom

Vrijdag 1 april
runderbouillon met flensjes / Hollandse biefstuk met kruiden-
boter, aardappelen en groente

Maandag 4 april gesloten

Dinsdag 5 april
Wienerschnitzel met gebakken aardappelen en groente/ ijs met
slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 13 19
Ook & la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

even lan£|S op Kerkstraat nr- 3 te Vorden.
t I^^^^N Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en kado's die ons 50-jarig
huwelijk tot een onvergetelijk dag hebben gemaakt.

Han en Tinie
Wagenvoort-Scheffer

Vorden, maart 2005

je baby zien op zijn best
kan prima in LEESTEN-WEST

www.babyinside.nl
Marianne Berkelaar verloskundige / echoscopiste

60 jaar bevrijding Vorden

Zij die graag haar het concert willen, bijv.

-k gehandicapten,

^ bejaarden,

-Ar alleenstaanden,

en echt geen eigen vervoer hebben.

worden kosteloos gehaald en gebracht
door taxibedrijf Klein Brinke.

Opgave bij J.W. Polman, Insulindelaan 5,
7251 EJ Vorden, tel 551201-551239
R.C. Haanstra, Mulderskamp 7,

7251 EX Vorden, tel 551186. A

Mitra Slijterij Sander Pardijs

Dorpsstraat 16 L 11
7251 BB Vorden **** *•
0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!

ABERDEEN AN6US LA COURRIÉRE LEEUW
Cabernet Sauvignon Ar- Napoleon Brandy Pilsener
gentinië

adviesprijs 5.99 adviesprijs 9.99 adviesprijs 11.25
3 flessen voor 10/" nu Of99 nu 6/99

't Is Oranje/t blijft Oranje!
Het bestuur van de
Oranjevereniging
Vorden

nodigt hierbij alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDEN- en

COMMISSIEVERGADERING
op maandag 4 april a.s. bij
De Herberg te Vorden.

Aanvang 20.00 uur

Wij betuigen familie, vrienden en kennissen onze
oprechte dank voor het medeleven en de belang-
stelling ondervonden tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moeder, oma en opoe

Hendrika Berendina
Groot Jebbink - Groot Jebbink

uit aller naam:
B.J. Groot Jebbink

Vorden, maart 2005

Onze Gerrit

* 20 juni 1963 11 april 1996

Jij gaat altijd met ons mee.

Fam. Krajenbrink-Boland

Warnsveld

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta

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.

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

G RAPSTE ENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

U wilde toch meer
gaan bewegen?

Wist u dat collecteren een heel

gezonde bezigheid Is? Het is

goed voor de been- en armspieren,

vooral als de collectebus gaande-

weg voller raakt. Komt u in de

week van 13 t/m 19 maart graag

in beweging als collectant voor

het Reumafonds, meldt u zich

dan aan bij Geertje van den Berg,

1020-589 6471.

rBiefstukvoordeel van
de kwaliteitsknaller"

Natuurlijk, ook als u onze bief stuk naturel bereidt is
die niet te versmaden. Maar als u eens wat anders wilt,

hebben we tal van verrassende recepten voor u in petto.
Zoals biefstuk met rivierkreeftjes. Bezoek eerst
www.keurslager.nl en daarna snel onze winkel.

Keurslagerkoopje

Biefstukken

Speciaal aanbevolen

Zwiebelbraten

Special

Varkenhaas
in bladerdeeg

Vleeswarenspedal

Filet American

3 stuks €

500 gram €

100 gram €

100 gram €

50

98

1f9

119
l •

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

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

Vteeswarentr/b
100 gram Ardenner Boterhamworst +
100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Runder Rookvlees ^% 69
samen voor de prijs van : €

Van onze groente-afdeling

Geschrapte Worteltjes soo g €

Bakje Champignons €

o?9

o?9

K
lVlogman, keurslager
J Zutphenseweg 16, Vorden

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

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

Vereniging tot bevordering
van het Marktwezen in de gemeente Vorden

Algemene ledenvergadering
Op maandag 11 april 2005 a.s.
om 19.30 uur in Hotel Bakker.

Agenda o.a.:
- jaarverslag secretaris
- jaarverslag penningmeester
- bestuursverkiezing
- diverse akties

het bestuur



Lammert Rouwenhorst (85) over de bevrijding:
"Sympathieke mensen die Canadezen"!

Lammert Rouwenhorst in 1945 als 'stoottroepen met zijn trouwe herder Juno'

"Ik kan irüj 30 en 31 inaart 1945 nog goed voor de geest halen. Op gege-
ven moment reden er Canadese tanks door Vorden, De mensen meteen
de straat op en gelijk werden overal de vlaggen te voorschijn gehaald.
Wat bleek, de Canadezen kwamen enkel om de boel te verkennen, om
te zien of er nog Duitsers in Vorden waren. En die waren er nog steeds!
Even later vertrokken de tanks weer en werden de vlaggen bliksemsnel
weer binnen gehaald. Een dag later was het wel "echt**. Toen kwamen de
tanks van onze bevrijders vanaf de Rutirloseweg, Vorden binnen rijden.
De nog aanwezige Duitsers vertrokken halsoverkop richting Almen. Zij
zijn nog door de Canadezen achterna gezeten.

Hoe dan ook, Vorden was bevrijd. Een
aantal Vordense meiden had al heel
snel plaats genomen op de tanks van
de Canadezen. Wat gebeurde, diverse
meiden gingen zomaar met de "wild-
vreemde" bevrijders het bed in. Als de
ze bevrijders een poos in hetzelfde
dorp of stad verblijven kan ik mij een
relatie wel voorstellen. Maar in dit ge-
val, wanneer je als leger aan het "be-
vrijden" bent, ben je één of twee da-
gen later al weer weg, naar een vol-
gend dorp of stad. Als je dan toch op
zo'n eerste of tweede dag met een sol-
daat het bed induikt, dan moetje wel
zelf de gevolgen dragen. Ja, er zijn na
de bevrijding diverse Vordense mei-
den met de gebakken peren blijven zit-
ten!!

Misschien achteraf toch wel te begrij-
pen, want Canadezen zijn hele sympa-
thieke mensen, Heeft er wellicht ook
mee te maken dat er heel wat Neder-
lands bloed door hun aderen stroomt.
Nog voor de Tweede Wereldoorlog
emigreerden veel Nederlanders, waar-
onder ook Vordenaren, naar Canada
om daar een nieuw bestaan op te bou-
wen", zo zegt de thans 85 jarige Lam-
mert Rouwenhorst.

De nog immer krasse Rouwenhorst
herinnert zich de oorlogsjaren nog als
de dag van gisteren. Zegt hij: "Ik was
timmerman toen ik in maart 1939 als
dienstplichtig soldaat bij de Marine in
Den Helder werd opgeleid. Ik was toen
19 jaar. Na een speciale keuring kwam
ik bij de Marine kustwacht. Ik bleek in-
telligent genoeg om bij de kustwacht"
waar te nemen". Wij hadden als taak
te rapporteren wanneer er Duitse
vliegtuigen of Duitse schepen in zicht
kwamen.

HITLER
Nee, ik had in die maanden echt nog
niet het gevoel dat Hitler ons land zou
binnen vallen. Hitler had zijn vizier
meer gericht op het oosten, op landen
als Roemenie en Rusland. Er waren
heel wat Nederlanders die in die tijd
vol bewondering naar Hitler opkeken.
Dat kun je een beetje vergelijken met

vandaag de dag. Er zijn nu ook veel
jongeren die opkijken en bewonde-
ring hebben voor die "lawaaischop-
per" van een Wilders. Wij wisten in
1939 natuurlijk wel dat de kans be-
stond dat Hitler zijn blik nog eens op
Nederland zou werpen. Toch heb ik er
niet echt bij stilgestaan. Toen de oor-
log (10 mei 1940) echt uitbrak werden
wij gemobiliseerd. Op dat moment la-
gen we in barakken aan de kust en
werden wij via Den Helder overge-
plaatst naar het hoofdkantoor van de
Marine Kustwacht in Amsterdam.

Daar aangekomen, Nederland was na
vier dagen al bezet, werd ons gezegd "
degene die werk heeft mag naar huis.
Niemand hoefde lang na te denken. Ie-
dereen had natuurlijk werk, dat be-
grijp je wel. Dus ik terug naar Vorden,
timmerman in het bedrijf van mijn va-
der. Toen er echter links en rechts Ne-
derlanders werden opgepakt en naar
Duitsland werden gestuurd om daar
voor de Duitsers te gaan werken, ben
ik naar Haarlem vertrokken.

Via een zwager van mij (hij was daar
procuratiehouder) kon ik bij de TAF
(Teer en Asfalt Fabriek) aan de slag. Ik
heb daar 2,5 jaar gewerkt, onder ande-
re nog dakbedekking op de hangars
van Schiphol aangebracht. Ik voetbal-
de toen bij Edo in Haarlem, samen
met onder meer oud-international
Joop Odenthal, die later bij Sportclub
Enschede (thans F.C. Twente) ging spe-
len. Joop is een paar maanden geleden
overleden", zo zegt Lammert Rouwen-
horst.

NOOIT BANG
"In 1943 ben ik naar Vorden terugge-
keerd. Nee, ik ben nooit bang geweest
dat ik door de Duitsers opgepakt zou
worden. (Het was zelfs de ergste
NSB'ers niet eens opgevallen dat ik
drie jaren weg ben geweest). Bang zijn
past trouwens niet bij mijn karakter.
Ik hanteerde wel één stelregel: nooit
bewust het gevaar opzoeken! In die
laatste oorlogsjaren heb ik als timmer-
man bij Derk Groot Roessink gewerkt.
Die had toen een aannemersbedrijf op

de plek waar thans de Chinees is ge
vestigd. Intussen had ik al wat voel-
hoorns uitgestoken naar het plaatse
lijk verzet en met diverse mensen ge
sproken. Mannen als Gerrit Eskes,
Derk Jansen, Karel Jörissen, Johan Nor-
de en Willem Spanhaak speelden
daarin een belangrijke rol. Johan Nor-
de haalde mij over, voor het geval het
nodig was, mij beschikbaar te houden.

Wel kwam ik direct na de oorlog bij de
zgn. "opsporings commissie". Uitzoe
ken of iemand fout was geweest in de
oorlog. De "foute" Vordenaren werden
ondergebracht in de voormalige vlees-
fabriek van Poesse. Ik was daar wacht-
commandant, hi die hoedanigheid be
geleidde ik dagelijks een groep van cir-
ca 20 personen. Die vertrokken elke
dag vanaf de Poesse naar boeren in
Vorden om daar op het land te helpen.
Onze taak was om er op toe te zien dat
niemand er van door ging!

Een paar maanden later ben ik als vrij-
williger naar het voormalig Neder-
lands- Indië vertrokken. Degenen die
in het verzet hadden gezeten, konden
zich namelijk opgeven voor de stoot-
troepen. Dat was eigenlijk een hele
eer. Alvorens het Regiment Stoottroe
pen naar Indië vertrok werden we
eerst opgeleid in Weert, Zeg maar
flink "gedrild". Ik kon dat gemakkelijk
opbrengen, ik had een goed getraind
lichaam. Onze opdracht in Indië luid-
de: "vrede en recht handhaven", zo
zegt Lammert Rouwenhorst 60 jaar la-
ter. En daar in Semarang sloeg het
noodlot voor de Vbrdenaar toe. Hij
raakte gewond, met uiteindelijk als ge
volg, voor zijn verdere leven gedeelte
lijk invalide.

EXPLOSIEVE KOGEL
Lammert: "In Semarang wilden op-
standelingen de stad innemen. Wij
moesten daar als stoottroepen een
eind aan maken. Ik kreeg toen een ex-
plosieve kogel in mijn been, waardoor
gewoon een stuk uit mijn been, net
onder de knie, werd weggeschoten. Ik
kan je vertellen met zo'n poot loop je
daarna niet ver meer", zo zegt hij an-
no 2005 met gevoel voor humor. Het
gevolg van dat alles een pen door het
been, waarna het been middels een
draad aan de achterkant van het bed
werd vastgemaakt met als doel het
been "op te rekken". De kogel had na-
melijk 4,5 centimeter been " weggesla-
gen"! zo zegt hij.

Na een halfjaar in het hospitaal te
hebben gelegen, ging Lammert terug
naar Nederland. Daar zouden en bete
re specialisten en meer instrumenten

zijn. "Nou, dat heb ik geweten. Ze wil-
den mij direct voor 25 procent afkeu-
ren. Daar ging ik niet mee akkoord.
Hebben jullie wel eens een timmer-
man met een wandelstok gezien en
een bos panlatten op zijn schouders?

De doktoren schudden hun hoofd en
besloten zij om mij te opereren en het
been recht te zetten. De heb toen onder
meer drie jaren (verloren jaren) in
Utrecht in het ziekenhuis gelegen, in
Leiden in het ziekenhuis, een paar ja-
ren thuis in Vorden, kortom een pro-
ces dat acht jaren heeft geduurd. Toen
werd ook duidelijk dat het been door
al die operaties maar liefst elf centi-

meter korter was geworden. Bedankt
doktoren!! Uiteindelijk kon ik in 1954
weer aan het werk, als arbeidsanalist.
Wel met één grote beperking: ik was
voor 60 procent afgekeurd", zo zegt
hij.

Dat weerhield hem er niet van om met
zijn "kapotte poot" (zoals Lammert het
zelf uit drukte) nog verdienstelijk te
turnen, werk te doen voor de scouting,
voetbaltrainer zijn e.d. Of Lammert
Rouwenhorst door het "geklungel"
van de medici een ander mens is ge
worden, of wellicht wat opstandig,
zegt hij: "Nee hoor, niks geen rancune,
ik ben altijd Lammert gebleven"!!

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
30 Voidense bridgeclub Dorpscentrum.
30 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
30 HVG Linde Ringavond Bornhof,

Zutphen.
30 SeniorensoosVierakker/Wichmond,

Museum '40-'45.
31 Klootschietgroep Vordense Pan.

APRIL
4 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
6 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme.
6 HVG Wichmond, middag voor ou-

deren.

6 Vordense bridgeclub Dorpscentnim.
6 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
7 Klootschietgroep de Vordense Pan.
7 Bejaardenkring Dorpscentrum.

11 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
13 HVG Linde, dhr. Nobbe dia's.
13 Vordense bridgeclub Dorpscen-

trum.
13 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
14 Klootschietgroep de Vordense Pan.
18 Vordense bridgeclub dorpscentrum.
20 Vooriaars contactmiddag Welfare

Rode Kruis in de Wehme.
20 HVG Wichmond mevr. van Rulla.
20 Vordense bridgeclub dorpscentrum.
20 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
21 Klootschietgroep de Vordense Pan.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum.
23 HSV de Snoekbaars, senior wed-

strijd.
25 Vordense bridgeclub Dorpscentnim.
26 Chr. Vrouwenbeweging Passage,

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

Steege.
28 Klootschietgroep de Vordense Pan.

Lezers schrijven ..
Huilen verantwoording van de reductie

Kleding/speelgoed
inzameling Tsjechië
Al sinds enkele jaren verblijf ik veel in
Tsjechië voor zakelijke doeleinden; ik
werk met Tsjechen heb de bevolking
goed leren kennen. Hoewel het voor
een buitenstaander soms lijkt dat de
Tsjechische bevolking geen armoede
lijdt, is de werkelijkheid anders: eten,
alcohol en sigaretten zijn goedkoop
maar de huren, energie, telefoon, ge
bruiksartikelen, kleding, etc. is even
duur als in Nederland, daarbij te be
denken dat een goed verdiende Tsjech
een inkomen heeft van ca. € 500,- per
maand. Het spreekt dan ook vanzelf
dat er in Tsjechië onder de oppervlak-
te een schrijnende armoede bestaat!

Omdat er nog zoveel minder bedeel-
den in dit land zijn, zijn we in oktober

2004 een inzameling gestart van speel-
goed en eigentijdse kleding en hebben
dit laten verdelen in samenwerking
met de Sociale Dienst van Tou>inj.
Veel kinderen/ouders hebben we hier
een fijne Kerst mee kunnen bezorgen.

Voor deze mensen vragen wij u uw
kasten eens na te gaan om te kijken of
er misschien goederen zijn die deze
mensen een beetje gelukkiger kunnen
maken, de aan te bieden kleding moet
natuurlijk wel schoon en leek zijn.

Er is gelegenheid deze artikelen af te
geven op zaterdag 9 april tussen 11.00
en 16.00 uur op het adres Kerkhof laan
5a te Vorden.

Het transport wordt gratis verzorgd
door Tempo bouwbedrijf te Lichten-
voorde.

TJ.M. v.d. Ploeg
Kerkhoflaan 5a

7251JW Vorden
tel. 55 53 68

DJ Püa in City lido
Zaterdag 2 april betreedt de DJ Pila
de DJ booth van City Lido tijdens
EXCITYNG Hard. Het City Theater
van City Lido te Groenlo is dan
weer geheel gedecoreerd tot één
indrukwekkende Dance Hall.

DJ Pila maakte in de negentiger jaren
bekendheid als Hardcore DJ. EÈn van
zijn meest memorabele party's vond
in 1997 plaats op het vliegveld van Ge
neve waar hij draaide met Buzz Fuzz,
Chosen Few, Miss Djax en The Prodigy.
Maar ook als producer kreeg Pila grote
bekendheid.

In 1999 schakelde Pila over naar Tech-
no en Hardstyle. Hij creëerde een nieu-
we sound met The Scientist, waarmee
hij een live act op Qlimax neerzette in
2001. Anderhalve week geleden stond
Pila nog op In Control in de RAI.

Aanstaande zaterdag dus in City Lido
op Excityng Hard. Resident in het City
theater is DJ Zemtec. Verder laat in de
Soulkitchen Daniël de beste Urban en
Latin horen, het feestcafé Barrio Basso
is domein voor Mark en herkenbare
en dansbare 80s en 90s ervaar je in
Club de Reau met Michel.



2 april - Dorpscentrum Vorden - de Sursum Corda Muziek Marathon
De toegang is GRATIS

Van 9.30 tot 21.30 uur houdt Sursum Corda in het Dorpscentrum van Vorden haar spectaculaire Muziek Marathon.
Een 12 uur durende muziekhappening waar jong en oud aan meedoet en waar niet langere pauzes mogen vallen dan 30 seconden. De geboden
optredens zullen soms serieus zijn, maar zullen ook vaak de nodige humor ten toon spreiden. Wat te denken van majorettes van meer dan 30 jaar
oud met hun act "goud van oud" , of de première voor Vorden en wijde omgeving van de "4 vent bend", of de drumsolo voor 2 door Geert-jan
Dijkerman en Wolbert Baars, of de muzikale families Pelgrum en Boerstoel als "de Pelleboertjes1', of de familie van Bolderen en nog héél veel meer!
Volgens een strak schema is alles ingepland - zie onderstaand schema - en krijgt iedere artiest de gelegenheid zijn of haar "ding" te doen.
We kunnen maar l advies geven: Komt dat zien!!

BLOK 1 van 9.30 uur tot 11.30 uur
naam artiest

Opening voorzitter
Harmonieorkest
Sophie Hesseiink / Dewi Supardjo /Maaike van de Toren
Hermien Korenblek/Janny Wagenvoort/
Diny Brummelman / Ria Zweverink
Dianne Bulten / Cindy Zweverink / GeertJan Dijkerman
Jan v. Bolderen / Arie Wullink
GeertJan Dijkerman / Wolbert Baars
Marleen en Inge Bokkers
optreden dweilorkest
Jacqueline Grotenhuys / Marloes Froling / Rachel Oosterlaken

BLOK 2 van 11.30 uur tot 15.30 uur
naam artiest

Samantha Kornegoor
Harmonieorkest
Timmy v. Lingen / Jeanine Heijink
Jan en Marieke van Bolderen
Roy Vlogman / Dianne Bulten / erna Rondeel / Geert-Jan Dijkerman
4Vent-Bend
Samantha Kornegoor
Het Leerlingenorkest
Johan Boerstoel
Dewi Soepardja en SophieSophie
Christiaan Wichers en Suzanne Nijenhuis
Dianne Bulten; Erna Rondeel;
Cindy Zweverink
Liberationband

duo Ooijman
Christiaan Wichers en Suzanne Nijenhuis
Ruben /Joop en Johan Boerstoel
Harmonieorkest
Malletband

BLOK 3 van 15.30 uur tot 18.30 uur
naam artiest

Joke Pelgrum / Johan, Marlies en Dick Boerstoel
Frank en Niels Scheffer / Roy Vlogman /
Edwin de Groot / Geert - Jan Dijkerman
Dianne Bulten / Willy Ribbink / Margriet Brummelman / Erna Rondeel
Jurriaan Boerstoel
Jacqueline Grotenhuys/Hermien Korenblek/Janny Wagenvoort
Ria Zweverink / Diny Brummelman / Linda van Leyden
Malletband

Iris v. Dam
Christiaan & Suzanne
4Vent-Bend
Cor & Joanne Lam
Dianne Bulten; Erna Rondeel;
Cindy Zweverink
Ruben/Johan/Joop Boerstoel
Marleen & Ingrid Bokkers
Malletband

Dewi Soepardja en SophieSophie

BLOK 4 van 1 8.30 uur tot 21 .30 uur
naam artiest

Lianne Heijnk / Gerdien Robeertsen /
Femke v.d Toren / Linda van Leijden
Haiko Elerie / Anton Broekman / Dick Boerstoel
Jan v.Bolderen / Marieke Veldkamp
Anja/Anina/Sanne/Daphne/Ellen
Het Leerlingenorkest
4Vent-Bend
Harmonieorkest

Dianne Bulten; Erna Rondeel; Cindy Zweverink
Liberationband

Duo Ooijman
Joke Pelgrum / Johan, Marlies en Dick Boerstoel
Jacqueline Grotenhuijs / Marloes Froling / Rachel Oosterlaken
Johan Boerstoel
Timmy v. Lingen
GeertJan Dijkerman
Duo Hekkelbarg
FINALE afsluiting door alle leden.
Uitslag door de voorzitter van de jury

Duo Hekkelbarg

te spelen nummers:

Arioso / Abba-Gold / Concerto d'Amore / American Pie / Robbie Williams Swing
rijnhal-show
Little minuet / Marsliedje / Ons Gelderland / 2 voerlui /
De waldhoorn / Limburg mijn vaderland / De Herder
3-4 stukjes uit Mallet Minded
Rigaudon / Tambourin / Gigue
Drumduet
Go West / The final countdown / Autumn balled / Here it comes again
diverse nummers
a Musical Joke/ Santis / Lotus talk / Swing / Hik / Country-Garden / All kinds of everything / Edelweis

te soelen nummers:

Can You feel the love tonight
Yorkshire Ballad / Thank you for the music / Broadway / Without you
Wheels / Music box dancer
Am Weichelstrande / Zurcher Jugendmars / Schindlers List / Yesterday
div. klassieke stukken op melodi percussion
Talk of the Town / Mad World / Kids in America
One more night
Cuatro bosquejos espanoles / Aladin / Michiel Adriaanszn ouverture / Dinekes Dues
Werkje van Benny Goodman / In a mood van Paul Hollis / holday for Clarinet
E.T. van Toybox
diverse hoomduo's
Ik krijg een heel apart gevoel van binnen: Zuiderzeeballade:
De Postkoets; Daar bij die molen
Tribute to the liberator / Soldaat van Oranje / Bridge to far / Baby Elephant Walk / When the Saints /
Vera Lynn / Big Band Bash
medley / lambada / etc.
diverse hoornduo's
Diverse duo's / solo's met pianobegeleiding
Arsenal / / Go West / Recorded by Whotney / a little Concert Suite / Tarzan
Swingmars / MamboJambo / My little lady / Mr.Sandman / Eloise / Blue Bayou / Tijuana / The eve of the war
Graafschapmars / Sunny / Island in the Sun

: . • ; . • ; . . ' " ,

te spelen nummers:

De Pelleboertjes
Quintopus

Goud van Oud
Trouble / The Scientist / volgt
To my country / koraalnr. 1 ;2;5;7/
sleepers wake/new klankennr.1;2;6
A spanish Adventure / Fieta Cubana / Cherry Pink / Peter Gunn / The entertainer / The Lion Sleeps Tonight
Thank you for the music / La Pieste / Island in the sun / Here 1 am / Mr. Sandman
menuet / roze olifant / groene heuvels
diverse arrangementen voor hoomduo's
Stone two / M'n tante's blouse / Trio Beatles
diverse duetten
Ik krijg een heel apart gevoel van binnen: Zuiderzee-
ballade / "De Postkoets; Daar bij die molen
Diverse trio's
Go West / The final countdown / Autumn balled / Here it comes again
Dancing Time / Hey look me over / Rock arond the doek / Let's have it / The Young ones / Streetparade / Eleni
Besame Mucho / Celebration / Sunny
E.T. van Toybox

te spelen nummers:

Leise Leise / Trumpetserenade

Air from suite 3 JS Bach / Mioderatouit Brandenburgconc.2 / Rumanische romance / Engelse walsenpotpourri
Rijnhal-show
Cuatro bosquejos espanoles / Aladin / Michiel Adriaanszn ouverture / Dinekes Dues
Final Countdown / Vraag uw eekhoorn waarom / Het is een nacht / 1 will survive / Zo Vrolijk
Vpred. / Out of Africa/ Miss Saigon
Live and let die / Flying doctors / The typewriter
Ik krijg een heel apart gevoel van binnen: Zuiderzeeball. De Postkoets; Daar bij die molen
Tribute to the liberator / Soldaat van Oranje / Bridge to far
Bridge to far / Baby Elephant Walk / When the Saints
Apache / Bananenlied / Ramona / medley
De Pelleboertjes
A musical joke / Santis / Lotus talk / Swing / Hit / Country garden /All kinds "of everything /Edelweiss
Werkje van Benny Goodman / In a mood van Paul Hollis / Holiday for clarinet
My Immortel van Evanence / Sandwichkind van kind.voor kind.
Furioso and Valse in D-minor
"stemmingsmuziek"
Muzifeste
Bekendmaking behaalde bedrag

Stemmingsmuziek

optr.
in min.

0:02
0:32
0:03
0:25

0:05
0:05
0:15
0:12
0:08
0:15

optr.
in min.

0:03
0:14
0:05
0:12
0:14
0:10
0:03
0:18
0:06
0:03
0:15
0:10

0:32

0:15
0:15
0:08
0:28
0:29

optr.
in min.

0:05
0:05

0:10
0:10
0:20

0:30

0:05
0:15
0:15
0:10
0:10

0:10
0:12
0:20

0:03

optr.
in min.

0:05

0:11
0:03
0:18
0:10
0:27

0:10
0:32

0:15
0:05
0:15
0:06
0:08
0:07
0:05
0:04

21:37

aanv.

OBtL

9:28
9:30
10:02
10:05

10:30
10:35
10:40
10:55
11:07
11:15

aanv.
ootr.

11:30
11:33
11:47
11:52
12:04
12:18
12:28
12:31
12:49
12:55
12:58
13:13
13:23
13:23

13:55
14:10
14:25
14:33
15:01
15:30

aanv.
optr.

15:30
15:35

15:40
15:50
16:00
16:20
16:20
16:50
16:50
16:55
17:10
17:25
17:35
17:45
17:45
17:55
18:07

18:27

aanv.
optr.

18:30

18:41
18:52
18:55

,19:13
19:23

19:50
20:00

20:32
20:47
20:52
21:07
21:13
21:21
21:28
21:33
21:37

???

Majoretten
Klarinetkwartet

Marimba /Xylophoon
Baritonduo
Drums
Dwarsfluit / Klarinet

Fluittrio

Klarinet

Saxofoon
Accordeon / Piano
Marimba /Xylophoon
Keyboard / Gitaar / bongo's en drums
Klarinet

Klarinet
Majorettes
Hoornduo
Marimba / Xylophoon

Keyboard / Drums
Hoornduo
piano / klarinet

Klarinet / Trompet / Trombone
Drums

????
Piano
Klarinet / Trompet /
darsfluit

Saxofoon
Hoornduo
Keyboard / Gitaar / Bongo's en Drums
Bariton / Klarinet
Marimba / Xylophoon

Klarinet / piano
Dwarsfluit / Klarinet

Majorettes

Trompetsectie

Accordeon / Viool
Majorettes

Keyboard / Gitaar / Bongo's / Drums

Marimba /Xylophoon

Klarinet / Trompet / Trombone
Fluittrio
klarinet met C. D.
Zang
Marimba
Keyboard /Drums

Hoofdsponsoreri:
stichting ProWonen, Technisch Bureau Riethorst, Schildersbedrijf Boerstoel, Davorta - Bloemen en Drukkerij Weevers

Sponsoren:

Aannemersbedrijf H. J. Ruiterkamp / Hoveniersbedrijf Kettelerij / Installatiebedrijf Wim Bosman / camping de Goldberg / Rijschool Horstman /

Giesen Schoenmode / Bakkerij Joop / Welkoop Vorden / Bakkerij van Asselt / Visser Mode / Aannemersbedrijf Ido Hummelink / Schildersbedrijf Peters /

Aannemersbedrijf Bargeman / Kadoshop Sueters / Café De Herberg / Salon Marianne / H. Vlogman / Anthony's Country Store / Weulen Kronenborg & Zn /

Beeftink en zonen / Bulten Techniek / Autobedrijf Nijendijk Zutphen / Leeflang Architectuur / Installatiebedrijf Willink / Autobedrijf Groot Jebbink /

IJsbuffet Kerkepad / Rabobank Graafschap-West / J M V installatiemateriaal



Hoogste punt kinderdagverblijf
Yunio De Klimboom bereikt

'peuters verrassen bouwvakkers met knutselwerkje'

Vorige week bereikte de nieuwbouw van het kinderdagverblijf Yunio
De Klimboom in Vorden het hoogste punt. In de middag verrasten twee
peuters de bouwvakkers met een knutselwerkje, dat ze speciaal voor de-
ze gelegenheid hadden gemaakt. De Klimboom kampte al enige tijd
met ruimtetekort. Vorig jaar november is ProWonen begonnen met de
uitbreiding van het huidige gebouw met drie groepsruimten en een
consultatiebureau.

De werkzaamheden worden uitge-
voerd door Jansen Bouwcombinatie
uit Ulft. De architect is Henk Vaags

van het gelijknamige architectenbu-
reau uit Vorden. Na de uitbreiding telt
het gebouw straks vier groepsruimten

waarvan drie ruimten voor dagopvang
voor kinderen van O tot 4 jaar en één
ruimte voor buitenschoolse opvang
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Naast
het gebouw wordt een parkeerplaats
aangelegd.
ProWonen verhuurt het kinderdagver-
blijf De Klimboom aan Yunio. Yunio is
een organisatie die landelijk kraam-
zorg levert en in Oost-Gelderland ook
jeugdgezondheidszorg, kinderopvang
en peuterspeelzalen aanbiedt. Zij zijn
onderdeel van zorginstelling Sensire.

PCOB Vorden genoot van
klankbeeld over Russische Ikonen
Donderdagmiddag hield de PCOB
afdeling Vorden haar Paasbijeen-
komst in het Stampertje. Voor-
zitter Jan Olthaar kon een groot
aantal belangstellenden verwel-
komen, in het bijzonder de spreker
voor deze middag ds. E.P. van der
Veen uit Nunspeet.

Deze spreker heeft al eens eerder een
paasbijeenkomst verzorgd, toen het lij-
densverhaal uitgebeeld aan de hand
van afbeeldingen van postzegels.

Nu nam de spreker ons mee naar Rus-
land met zijn klankbeeld over Russi-
sche Iconen met als thema "Vensters
op de Eeuwigheid".

De Russisch-orthodoxe kerk staat be
kend om zijn prachtige iconen. Dit
zijn gestileerde vlakke voorstellingen
van o.a. Christus, koningen en de pro-
feten.
De serie volgt in grote lijnen de op-
bouw van de iconen wand, Iconostase
geheten, zoals die voor in de ortho-
doxe kerken staat. Het eerste gedeelte
van het klankbeeld eindigde met de

kruisiging en het Opstandings verhaal
op Pasen. De tweede serie gaf beelden
te zien van de Griekse Kerkvaders,
voorstellingen uit het Nieuwe Testa-
ment en eindigde met een afbeelding
van Christus, die de weg tot God heeft
vrijgemaakt. De beelden werden ver-
gezeld door prachtige achtergrond
muziek en zang uit de Russische Or-
thodoxe Kerken.

De aanwezigen werden door dit klank-
beeld enorm geboeid. De voorzitter
bracht de dank over aan de inleider
voor zijn prachtige klankbeeld, waar-
bij een auto vol met moderne appara-
tuur was meegebracht.

De voorzitter meldde nog de volgende
gezamenlijke bijeenkomst met de AN-
BO op vrijdag 15 april a.s. om 14.00
uur, even eens in het Stampertje.

Dan zal wethouder Ab Boers van de
gemeente Bronckhorst voor ons spre-
ken over het belang van de oudere
inwoner in deze nieuwe gemeente.
Belangstellenden zijn op deze bijeen-
komst van harte welkom.

Opbrengst collecte Reumafonds 2005

Bibliotheek sluit
op vrijdagmorgen
De Vordense bibliotheek zal vanaf l
mei niet meer op de vrijdagmorgen
van 10.00-12.00 uur open zijn. De
openstelling op vrijdagmorgen is in
2004 gestart als proef. Het blijkt echter
dat er minder gebruik van wordt ge
maakt dan van tevoren was verwacht.
Bovendien is het vanwege de financië-
le positie van de bibliotheek niet mo-
gelijk de openingsuren op het huidige
peil te houden. De openingstijden zijn
vanaf l mei als volgt: op dinsdag van
13.30-20.00 uur; woensdag en donder-
dag van 13.30-17.30; vrijdag van 13.30-
20.00 uur en op zaterdag van 10.00-
12.00 uur.

Dialectdienst
Op zondag 3 april a.s. in er in de
Hervormde Kerk te Wichmond
weer een dialect dienst. Voorganger
zal zijn dhr. J. Leyenhorst uit Laren.

Het thema van de dienst is:
PAOSEN, GELEUF FJ DAT?

De dienst begint om 10.00 uur,
U bent allen van harte welkom.

De landelijke collecte van het Reu-
mafonds, die in de week van 13 t/m
19 maart jL is gehouden in Vorden/
Kranenburg een bedrag opgebracht
van 4 841,66.

Het Reumafonds dankt de leden van
het plaatselijke comité, de collectan-

ten en iedereen die door middel van
een financiële bijdrage aan het welsla-
gen van de collecte heeft bijgedragen.
Mocht u de collecte gemist hebben,
dan kan men alsnog uw bijdrage stor-
ten op giro 324 of banknummer
35.76.74.812 ten name van het Reuma-
fonds te Amsterdam.

Al gekeken op

iMnAnnr.contaet.nl
voor liet

plaatselijke nieuws?

Thema-avonden kind, astma
en school in Het Spittaal
De kinderastmapolikliniek van
Gelre ziekenhuizen, locatie Het
Spittaal en Stichting Thuiszorg
Sensire houden op donderdag 7
april en dinsdag 19 april twee
(identieke) informatieavonden
rond het thema 'Kind, astma en
school'. De kinderastmapolikli-
niek organiseert jaarlijks enkele
thema-avonden voor ouders en ver-
zorgers van kinderen met astma.

Ongeveer één op de tien kinderen
heeft astma. Veel kinderen met astma
hebben meer klachten op school door-
dat de schoolsituatie niet optimaal is,
wat tot meer ziekteverzuim van het
kind kan leiden. Dit komt bijvoorbeeld
door een teveel aan stof in de klas, de
aanwezigheid van allergene stoffen of
bijvoorbeeld een ongunstig binnenkli-
maat. Tijdens de informatieavonden
wordt hierover extra informatie gege-
ven aan ouders, verzorgers en leer-
krachten van kinderen met astma.

AAN DEX)RDE KOMEN VRAGEN ALS:
• Welke invloed heeft de situatie op

school op astmaklachten van kinde-
ren?

• Wat kan er op school gedaan wor-
den om verergering van klachten te
voorkomen?

• Hoe kan het kind beter voor zichzelf
opkomen op school?

De polikliniek kindergeneeskunde in
Het Spittaal is, in samenwerking met
Stichting Thuiszorg Sensire, in 1997
gestart met een aparte verpleegkun-
dige polikliniek voor kinderen met
astma.

Het transmurale spreekuur wordt uit-
gevoerd door drie kinderverpleeg-
kundigen van Gelre ziekenhuizen met
astma/COPD opleiding en één astma/
COPD verpleegkundige van Stichting
Thuiszorg Sensire, onder supervisie
van de kinderarts.

Doel van het spreekuur is onder ande
re om kinderen en ouders te leren om
beter in te spelen op veranderingen/
verslechteringen van de astma en om
meer inzicht in het eigen ziektebeeld
te krijgen.

De thema-avonden vinden plaats op
donderdag 7 april en op dinsdag 19
april van 19.30 tot 21.30 uur in Gelre
ziekenhuizen, locatie Het Spittaal in
zaal 6-7 op de eerste verdieping.

De avond is bedoeld voor ouders, ver-
zorgers en leerkrachten van kinderen
met astma. Belangstellenden kunnen
zich tot 4 april voor één van deze avon-
den telefonisch aanmelden bij de poli-
kliniek Kindergeneeskunde, telefoon
(0575) 59 28 24.

Rabobanken Graafschap-West
en Berkeiland willen fuseren
Rabobank Graafschap-West, met
kantoren in Vorden, Hengelo en
Steenderen en Rabobank Berkei-
land met kantoren in Lochem,
Ruurlo en Borculo hebben plan-
nen om te gaan fuseren. Wanneer
de leden van beide banken, tijdens
de te houden algemene ledenverga-
dering in het najaar, hun goedkeu-
ring geven aan dit voornemen, zal
de fusie aan het eind van dit jaar
een feit zijn.

De algemeen directeuren van beide
banken, Rob Boeijenga (Berkeiland) en
Peter Dohmen (Graafschap-West) zijn
unaniem van mening dat een fusie
nodig is. Rob Boeijenga: "We gaan niet
fuseren omdat groter altijd beter is.
Maar omdat je als bank mee moet met
de veranderingen om je heen.

Omdat we een deskundige coöperatie
ve bank willen blijven, die dicht bij de
klant staat. En zo'n bank moet groot
genoeg zijn om haar deskundigheid
voortdurend te kunnen blijven ont-
wikkelen maar ook weer klein genoeg
om het contact met klanten en leden
een centrale plaats te geven'. 'Juist',
zegt Peter Dohmen. 'We zien de afge-
lopen jaren een zeer snel veranderen-
de omgeving.

Het aantal klanten dat de bankhal bin-
nenloopt neemt, onder andere als ge-
volg van betalen met pinpas en inter-
netbankieren, in een snel tempo af.
We maken tegenwoordig steeds vaker
met klanten een afspraak om hun per-
soonlijke wensen door te nemen. Door
deze fusie zullen we ook in de toe-
komst nog beter in staat zijn om de
toenemende vraag naar deskundig-
heid te blijven leveren, zonder op onze
kwaliteit van dichtbijbank in te boe-

ten. De kracht van onze bank zit hem
immers in het adviseren vanuit een
persoonlijke relatie. 'Dichtbij en be
trokken', kenmerken de Rabobank en
speelden dan ook een belangrijke rol
in de fusiegesprekken.'

Beide banken willen lokaal blijven
opereren. De huidige kantoren zullen
dan ook voor de fusiebank een zeer be
langrijke rol blijven vervullen in de
dienstverlening.

EEN KERNGEZONDE BANK
Voor de kracht van de lokale Rabo-
bank is een goede financiële positie
van groot belang. Beide banken halen
ruimschoots de norm voor een kern-
gezonde Rabobank. Rob Boeijenga:
'Om dit zo te houden, willen we onze
positie in de markt verder versterken.
Daarnaast zullen we als gevolg van de
fusie ook hier en daar kosten kunnen
besparen. Dat betekent overigens niet
dat de fusie veel invloed zal hebben op
het totale personeelsbestand'. Het aan-
tal medewerkers van de twee banken
bedraagt momenteel 204 personen.

LEDEN HEBBEN
HET LAATSTE WOORD
Het laatste woord is straks aan de Ie
den van de twee banken. Zij kunnen
tijdens de algemene ledenvergade
ring, die in september wordt gehou-
den, hun stem laten horen. Alle leden
zijn inmiddels via een brief over het
voornemen geïnformeerd. Ook in het
ledenblad van beide banken is uitge
breid aandacht gegeven aan het voor-
nemen om te gaan fuseren. Het leden-
blad is ook beschikbaar voor geïnteres-
seerden die geen lid zijn van de bank
en kan worden afgehaald op een van
de kantoren van Rabobank Berkelland
of Graafschap-West.

'Schuivers' voor Erwin Plekkenpol
Vordenaar Erwin Plekkenpol heeft
tijdens de eerste wedstrijd voor het
Open Nederlands Kampioenschap
MX3 een paar keer letterlijk in het
stof moeten bijten.

ui de eerste manche kende Erwin tij-
dens de in Harfsen verreden rit wat
moeilijkheden. De KTM rijder kwam
vier keer ten val, maar slaagde er toch
nog in om de eerste manche met een

14e plaats af te sluiten. De tweede
manche verliep aanmerkelijk plezieri-
ger voor Plekkenpol. Hij reed constant
"van voren", hetgeen hem in deze
tweede manche een 7e plaats oplever-
de, waardoor hij thans in het tussen-
klassement op de achtste plaats prijkt.

De ranglijst wordt aangevoerd door
Marcel Hartman met op de tweede
plaats Erik Davids.



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

RIJSCHOOL

HORSTMAN
1980-2005

25 jaar vakmanschap
Of je nu in een auto, op een motor, met een

aanhanger of in een automaat wilt leren
rijden, bij ons ben je verzekerd van een

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen
Doetinchem en Zutphen

Uw adres voor zowel Vorden, Hengelo (C) en Ruurlo.

Wilheiminaiaan 3, 7251 EN Vorden, tel. (0575) 55 10 12 of (06) 51 911 855

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

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

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

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

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

Aan IJsselarm en fietsroute Ooesburg-ulburgen

Koopjesmarkt
tijdens Open Huis

Bruggink
Zaterdag 2 april a.s.

van 9.00 tot 16.00 uur

RESTANTEN
sanitair,

douchedeuren
en radiatoren

TEGELS
nu voor
BODEMPRIJZEN!

Molenweq 11 Heelweg/Varsseveld
Tele7oon0315242929

www.bruggink-bv.nl

DE SPANNEVOGEL

UITVALSCHERMEN

10%
KORTING
OP AL DEZE

TYPEN
ZONWERING!

GRATIS
MONTAGE!

GELDT OOK VOOR
ELEKTRISCHE BEDIENING!

MARKIEZEN

SCREENS

ROLLUIKEN

KNIKARMSCHERMEN

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

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.
Daarom komen wij met verschillende edities in de

gemeente Bronckhorst.

U kunt nu iets doen voor
de Zonnebloem!

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip. Stort uw bijdrage
op giro 145. Namens onze passagiers: hartelijk dank.

Let op!
Grote oprui m i ngs verkoop.1

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
W. (0575) 55 14 64 of 06 54323046

Myxomatose en VHD zijn gevaarlijke ziekten
voor konijnen

Jaarlijks worden vele konijnen
slachtoffer van twee dodelijke in-
fectieziekten: Myxomatose en VHD.
Voor beide ziekten bestaat geen be-
handeling. Ze zijn echter eenvou-
dig met een vaccinatie te voorko-
men.

MYXOMATOSE
Symptomen van myxomatose zijn
zwellingen op hoofd en snuit en ge
zwollen oogleden. Later breiden de
zwellingen zich uit naar onder andere
de lippen, rond de anus en het ge
slachtsapparaat. Na enkele dagen leidt
dit tot misvormingen aan snuit, mond
en oren en pussige uitvloeiing uit neus
en ogen. Ten slotte sterft het dier

meestal aan een longontsteking. De
verspreiding van het virus vindt plaats
via parasieten, zoals luizen, teken,
vlooien, vliegen en muggen.

VHD
Symptomen van VHD zijn hoge koorts,
bloederige neusuitvloeiing en een
moeilijke ademhaling. Vaak sterft het
konijn zo snel, dat men niet eens in de
gaten heeft dat het diertje ziek is ge
weest.
Onder wilde konijnen heeft dit virus
genadeloos toegeslagen. Maar ook on-
ze tamme konijnen lopen een groot ri-
sico. Het VHD virus kan op allerlei ma-
nieren overgedragen worden.

Via andere huisdieren, schoeisel, kle
ding, of onze huid. Een bezoek aan een
huis met een VHD besmet konijn is vol-
doende om het virus mee te nemen
naar uw eigen dier.

PREVENTIE
Het is mogelijk om uw konijn tegen
beide virusinfecties te laten vaccine
ren. Uw dier moet wel ouder zijn dan 8
weken. Vanaf een week na inenting is
het dier beschermd tegen besmetting.

Voorheen garandeerde de vaccinpro-
ducent een bescherming van een half
jaar tegen myxomatose, helaas leert de
ervaring dat konijnen slechts geduren-

de drie maanden beschermd zijn. Het
afgelopen jaar hebben wij verscheide
ne dieren met klinische verschijnselen
van myxomatose op het spreekuur ge
zien waarvan het merendeel met fata-
le afloop.

Helaas waren daarbij ook enkele die
ren die eenmalig gevaccineerd waren
maar waarvan de beschermingsduur
van de vaccinatie verstreken was.Ons
advies is dan ook om alle konijnen die
niet of reeds meer dan drie maanden
geleden gevaccineerd zijn tegen myx-
omatose, te (herjvactineren.

Van april tot en met juli kunt u, elke
eerste woensdag van de maand, bij De

Graafschap Dierenartsen (in Ruurlo,
Vorden, Hengelo, Steenderen en Zut-
phen-Leesten) terecht, om uw
konijn(en) te laten inenten. De bedoe
ling is dat u daarvoor wel een afspraak
maakt, om eventuele wachttijden te
beperken.

Vanaf de eerste week van april kunt u,
met al uw huisdieren, ook terecht op
onze nieuwe locatie op de Spittaal-
straat 52 in Zutphen. en ook daar zul-
len op bovengenoemde dagen konij-
nen gevaccineerd worden.

Voor nadere informatie of het maken
van een afspraak verwijzen we u naar
de voor u dichtstbijzijnde locatie.



Jeugdselectie VTP Vorden

Het tennisseizoen gaat weer van start, zo ook de competitie voor de
jeugd. Een goede reden om de Jeugdselectie aan u voor te stellen.

DE JEUGDSELECTIE BESTAAT DIT
JAAR UIT 12 PERSONEN

Op de foto boven
Jarno Jansen, Paul Broekhuizen, Joeri
ten Kate, Torn Goorden, Remon Koren-
blik en Maarten Pelgrum. Onder van

links naar rechts: Irene Olthaar, Anne-
lie de Graaf, Arlette Oosterhuis, Gijs
van de Veen en Koen Oosterhuis. Op
de foto ontbreekt Michael Vet. De
Jeugdselectie wordt getraind door
Torn Willemse (via Stand-Bye).
Rabobank Graafschap West en Har-

bach Sport Zutphen zijn hoofdspon-
sor van de selectie.

De competitie zal in week 14 van start
gaan. De jeugd speelt competitie op de
woensdagmiddag. Na afloop van de
competitie zijn er diverse toernooien
in de regio waaraan de selectieleden
deel zullen nemen, waaronder uiter-
aard ook het Rabo-Harbach Open
Jeugdtoernooi, wat georganiseerd zal
worden door VTP Vorden.

Spectaculair bevrijdingsconcert op l april
in sporthal 't Jebbink beslist geen aprilgrap!
Het comité "60 jaar bevrijding Vor-
den" is er maar wat trots op dat zij
de Vordense bevolking op vrijdag-
avond l april een spectaculair be-
vrijdingsfeest kan aanbieden. Be-
houdens een aantal traditionele
nummers biedt het programma
veel herkenbare muziek uit de ja-
ren '40-'45 van de vorige eeuw.

Zo zullen er evergreens ten gehore
worden gebracht die beroemd zijn ge-
worden door Vera Lynn, Glen Miller en
het dansorkest de Ramblers.

De uitvoerenden te weten de muziek-
vereniging "Concordia", Vordens Man-
nenkoor, amusementsorkest "Happy
Days", de "Liberation Band" en de solist
Ernst Daniël Smid staan garant voor
een hoog niveau van muzikaliteit.

De voorverkoopadressen VW, Bruna,
Sueters en Vlogman beschikken nog
over een beperkt aantal toegangskaar-
ten, dus is enige haast wel geboden, te-
meer daar geen tweede uitvoering zal
worden gegeven. De kaarten kosten in
de voorverkoop inclusief koffie 5 euro
en aan de zaal 6,50 euro. Het concert
begint om 19.30 uur. De bezoekers
wordt dringend geadviseerd om in ver-
band met de beperkte parkeersituatie
de auto thuis te laten en per voet of
per fiets naar de sporthal te komen.

Verder is het goed te weten dat het ver-
boden is om in de sporthal schoenen
met naaldhakken te dragen! De expo-
sitie die van l tot en met 9 april in het
Dorpscentrum wordt gehouden is, in
tegenstelling tot eerdere berichten,
niet op vrijdagavond l april geopend.

Verzamelaars
en hobbyisten
De bibliotheek in Vorden stelt "verza-
melaars" van bij elkaar gespaarde spul-
len en hobbyisten in staat hun verza-
meling tentoon te stellen in de biblio-
theek. Daar wordt een vitrine ter be-
schikking gesteld waar men de verza-
meling in kwijt kan. Het betreft een ge-
sloten vitrine waardoor eventuele be-
schadiging is uitgesloten. Men kan
zich aan de balie van de bibliotheek
melden met opgave van de naam, tele-
foonnummer en gegevens over de ver-
zameling. Op dit moment is er in de bi-
bliotheek een expositie van Antje Hue
tink uit Vorden. Er zijn van haar in een
vitrine op de beneden verdieping, tij-
dens de openingsuren van de biblio-
theek, handgeschilderde eieren te be-
zichtigen.

VW Vorden ziet zich genoodzaakt
contributies te verhogen!
Doordat de toerist steeds vaker ge-
bruik maakt om via het Internet
informaties in te winnen, vakan-
ties te boeken, loopt ook in Vorden,
net als bij vele VW kantoren de
omzet in de winkel flink terug.

In verband hiermede heeft het VW be-
stuur moeten besluiten om de leden
een " noodzakelijke" contributiever-
hoging voor te leggen. Tijdens de jaar-
vergadering hield voorzitter Focko de
Zee een warm pleidooi om de leden
van deze "noodzaak" te overtuigen.
Na een uitgebreide discussie en veel
compromissen gingen de leden schoor-

voetend met de contributieverhoging
akkoord. Vanaf begin april krijgt de
VW winkel in de Kerkstraat een
nieuw kassasysteem, waardoor de
klant voortaan ook kan pinnen en
chippen. Sedert oktober vorig jaar
staat de VW Vorden geboekt als fran-
chisenemer van de Regio VW Achter-
hoek.

Momenteel worden er diverse bespre-
kingen gevoerd om in de gemeente
Bronckhorst tot één VW te komen
d.w.z. een samengaan van de VWs in
Vorden, Zelhem en Hengelo. Eén van
de voordelen daarvan is dat er geza-

menlijk goedkoper kan worden inge-
kocht. Wanneer deze samenwerking
een feit is zal de VW Vorden als een
soort "toeristisch platform" blijven be-
staan. Wel zijn er verregaande plan-
nen om daarbij ook de plaatselijke
VOV (Vordense Ondernemers Vereni-
ging) te betrekken.

De voormalige VW kiosk op het
marktplein is onlangs verkocht en zal
binnenkort worden verwijderd. Lies-
beth Bakker zal mede met het oog op
de toekomstige VW Bronckhorst, het
plaatselijk bestuur in Vorden als advi-
seur komen versterken.

Kinderldeding- en
speelgoedbeurs in De Spil
Op zaterdag 9 april a.s. wordt weer
de halfjaarlijkse kinderkleding- en
speelgoedbeurs in De Spil te
Warnsveld gehouden.

Hier kan men als vanouds terecht voor
goede en mooie kinderkleding en
speelgoed tegen lage prijzen. Verkoop-
nummers kosten l euro per stuk; als
verkopende partij bepaald u zelf de

prijs van de artikelen. Tien procent
van de opbrengst is voor onkosten van
De Spil.
Net als bij de najaars- en winterbeurs
van dit jaar worden er weer maximaal
400 verkoopnummers uitgegeven;
maximaal één nummer per persoon.
Voor nadere informatie over verkoop-
nummers en data; zie de advertentie
in dit blad.

Gordelgebruil<: in
Gelderland stijgt
Vervolg campagne 'Gordels om. Gigagoed'

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland heeft nieuwe on-
derzoeksresultaten van het gordelgebruik bekend gemaakt. Daaruit
blijkt een stijging van het gordelgebruik in 2004, vooral bij kinderen
jonger dan 12 jaar. Op de achterbank is de stijging opvallend: 12% in
één jaar tijd. Het ROVG verwacht dat een nieuwe campagne vanaf half
maart met als symbool Goochem het gordeldier, de draagpercentages
nog verder opkrikt.

GELDERLAND MAAKT INHAALSLAG
Het Gelders draagpercentage voorin
de auto was in 2004 gelijk aan dat van
Nederland. In 2002 liep Gelderland
nog 7% achter bij de landelijke cijfers.
Er is dus een inhaalslag gemaakt. De
gordeldracht voorin de auto bedroeg
in 2004 91%, een stijging van 3% in een
jaar. 10 jaar geleden lag dit percentage
op slechts 66 %. Dat blijkt uit de laatste
gordelpeilingen die het bureau Traffic
Test uit Veenendaal, in opdracht van
het ROVG, heeft uitgevoerd.

Bij de categorie 12 jaar en ouder lag
het draagpercentage achterin de auto
in 2004 op 50%, een verbetering van

_7% ten opzichte van 2003. Bij de cate-
gorie kinderen jonger dan 12 jaar lag
het draagpercentage op de achterbank
in 2004 op 66%, een verbetering van
maar liefst 12% ten opzichte van 2003.
Saillant detail is dat Gelderse vrouwen
wat vaker de gordel gebruiken dan
mannen. In 2004 droeg 93% van de
vrouwen voorin de auto de gordel te-
gen 89% van de mannen. Achterin zijn
de verschillen nog wat groter: 55% van
de vrouwen tegen 45% van de mannen.

POLITIE EN ROVG
ZETTEN CAMPAGNE VOORT
De intensivering van de politiecontro-
les vorig jaar in combinatie met de
landelijke en regionale gordelcampag-
ne in het voorjaar, die specifiek op kin-
deren was gericht, lijken vruchten af-
geworpen te hebben. De resultaten
zijn zo goed, dat is afgesproken met de
campagne van Goochem, de knuffel
die aan de autogordel gehecht wordt,
in 2005 door te gaan.

•GORDELS OM, GIGAGOED'
RICHT ZICH WEER OP KINDEREN
Vanaf 10 maart tot 14 juni richt het
ROVG zich met de campagne 'Gordels
om, Gigagoed!' Daar kun je me thuis-
komen!' wederom vooral op basisscho-
len. Zij krijgen educatieve informatie
met gratis campagnemiddelen die ze
kunnen inzetten (Goochems, Goo-
chem-racespellen, folders, posters,
raamstickers).

In de genoemde campagneperiode let
de politie extra op het gebruik van au-
togordels door kinderen achterin de
auto's in de schoolomgeving.
Goochem is vanaf half maart weer te
zien en horen bij Postbus 51, regionale
en lokale tv- en radiospots. Het beken-
de Goochem-liedje wordt dit jaar in
een hiphopversie uitgevoerd. Verder
zijn er weer attentie- en mottoborden
langs de rijks- en provinciale wegen.
Ook is er een nieuw spel 'GiGa Goo-
chem Race' dat gratis aan basisscho-
len beschikbaar wordt gesteld.

ANDERE LANDEN
ADOPTEREN GOOCHEM
Gordelgebruik is een van de prioritei-
ten uit het Europese Actieprogramma
Verkeersveiligheid. Vanwege het ver-
nieuwende karakter hebben negen an-
dere landen de door het ministerie
van Verkeer en Waterstaat geïntrodu-
ceerde Goochem in 2005 geadopteerd
onder de namen Tatou, Armadillo en
Gürteltier. Nederland heeft met Goo-
chem internationaal succes geoogst.

REGELS GAAN IN 2006 VERANDEREN
Vanaf l januari 2006 zijn er nieuwe Eu-
ropese regels voor het gebruik van au-
togordels. Nu is het zo dat kinderen
jonger dan 3 jaar los vervoerd mogen
worden op de achterbank als er geen
kinderzitje in de auto aanwezig is. Dat
mag volgend jaar niet meer. Momen-
teel moet een kind minstens 12 jaar of
1,50 m. zijn om voorin te mogen zitten
met alleen de driepuntsgordel om. In
de nieuwe Europese regels wordt dat
veranderd. De leeftijd is dan niet meer
van belang. Een kind moet dan min-
stens 1,35 m. zijn. Daarnaast is het niet
meer toegestaan het diagonale deel
van de gordel achter het lichaam langs
te leiden. Om te voorkomen dat de gor-
del over de hals loopt in plaats van over
de schouder, mogen volwassenen die
erg klein zijn en kinderen die kort zijn
een voorziening gebruiken om de gor-
del over de schouder te leiden.

Tot en met december 2005 gelden de
huidige regels.

Sportieve meiden gezocht
Ben jij zo'n sportief type en lijkt
het je leuk om in teamverband te
sporten? Misschien is voetballen
dan iets voor jou!

Voetbalvereniging Ratti heeft al jaren
een damesteam. Een aantal van ons is
al op 7-jarige leeftijd begonnen bij de
jeugd. De meeste meiden spelen al
een aantal jaren samen en vorig jaar
hebben we met ons allen een mooie
prestatie neergezet door kampioen te
worden. Lijkt het jouw ook een uitda-

ging om in teamverband een prestatie
neer te zetten, kom dan eens een keer-
tje vrijblijvend meetrainen. We wor-
den getraind door Antoon Peters.

De leeftijd binnen ons team varieert
van 16 tot 36, dus je bent niet snel te
jong of te oud! Men traint op dinsdag
van 19.30 tot 21.00 uur en op donder-
dag van 19.00 tot 20.30 uur. Alleen kij-
ken mag natuurlijk ook. Voor vragen of
meer informatie kan men bellen naar:
Hanneke Nijenhuis, tel. (0575) 57 32 73,
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Handelsweg 11 Zelhem #$&

k^J Tel. 0314-622839 ^S^

WILLEMSEN ™. 03.4-623244
AUTOSCHADE & TRucKSTYiiNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

O E HOGE VOORT
D A U T O W A S C E N T R U M

O TANKSTATION

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijz|n en
de diverse acties belt u 0314-620^71.

Alarm 1-1-2
Als elke seconde telt

'Swingnight'
met jaren '70 en '80

Vanwege het grote succes, organiseert Dorpshuis 't

Gildehöfke te Drempt zaterdag 9 april a.s. wederom

een swingnight. Een avondje lekker swingen en

herinneringen ophalen met muziek uit de jaren '70

en '80. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door

The Crazy Dance Classic Show. De Swingnight

begint om 21.00 uur. De entreeprijs bedraagt slechts

€ 2,50.

't Gildehöfke is te vinden aan de Kerkstraat 86 in

Voor-Drempt.

HANS SLOETJiS
TUIMMACHIHfS - TWNBSKtGtmMG - BKOMBOKIHGfH

INKOOP

VERKOOP

ONDERHOUD

EN

VERHUUR

VAN

VERTICUTEER MACHINES,

TWEEWIEL TUINFREZEN EN HOUTVERSNIPPERAARS

Gildenweg 4, 7021 BR Zelhem - 0314-621472

Brinkweg 38 - 7021 BW Zelhem
Telefoon 0314 - 62 00 26

www.mlsport-snowcenter.nl

OPEN t>A6
zondag 3 april van
10.00 - 17.00 uur

Sporten voor het goede doel voor maar l euro
per inschrijving (voor leden en niet leden)

SCHRIJF JE 6AUW IN, WANT VOL = VOL.
Inschrijvingen vanaf 15 jaar, skiën vanaf 4 jaar

NIEUW POWER PLATE NEXT 6ENERATION
•-." : . .

DIVERSE AKTTES alleen geldig in de maand april

Voorjaars skiën in april en mei:
5 Skilesssen van 99 voor 79 (bij inschrijving op de open dag 75)

10 skilessen van 189 voor 149 (bij inschrijving op de open dag 145)
L

Bij een 10 skilessénkaart voor het nieuwe skiseizoen 2005/2006 de lle les gratis,
bij inschrijving op de OPEN DA6 de lle en de 12e les GRATIS.

COMBI AKTIE
5 skilessen en een sport jaarabonnement (52 x) van 309 voor 268

(bij inschrijving open dag geen inschrijfgeld)
10 skilessen en een sport jaarabonnement (52 x) van 399 voor 338

(bij inschrijving open dag geen inschrijfgeld)

SKATE CURSUS
Zondag l, 8, 22 en 29 mei van
10.30 -12.00 uur
4 lessen voor 29 euro
excl. mat. 49 euro incl. mat.

POWER ©PLAT E

12.00
13.00
14.00
15.0°

KICKFUN



Zwem- en Recreatiebad "In de Dennen"
Oude Zutphenseweg 7 O 7251 JX R Vorden O tel. 0575-551203

Email :info@zwembad-indedennen
www.zwembad-indedennen.nl

BESTELFORMULIER ZWEMABONNEMENTEN
VOORVERKOOP SEIZOEN 2005

Naam:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Tel. nr.:
Bestelt hierbij voor het seizoen 2005 de volgende abonnementen:
let op: deze voorverkooptarieven gelden alleen bij machtigingen ontvangen vóór 8 april 2005!
Combinatie-abonnementten)

€ 42,- 1e ouder, voorletters: geboortedatum: M/V
€ 26,- 2e ouder, voorletters: geboortedatum: M/V
€ 18,00 kind, roepnaam: geboortedatum: MA/
€ 18,00 kind, roepnaam: geboortedatum: MA/
€ 18,00 kind, roepnaam: geboortedatum: MA/
€ 18,00 kind, roepnaam: geboortedatum: .MA/

Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na 1 mei 1987)
€ 27,- roepnaam: geboortedatum: M/V
€ 27,- roepnaam: geboortedatum: M/V
€ 27,- roepnaam: geboortedatum: M/V

Volwassen abonnement(en) (geboren voor 1 mei 1987)
€ 42,- voorletters: geboortedatum: M/V
€ 42,- voorletters: geboortedatum: M/V

Ouderenabonnement(en) (geboren voor 1 mei 1940)
€ 37,- voorletters: geboortedatum: M/V
€ 37,- voorletters: geboortedatum: M/V

Q Lidmaatschap "In de Dennen" € 5,-

I j Pasfoto (op achterzijde voorzien van naam en geboortedatum)
bijgevoegd (alleen als nog niet eerder een pasfoto is ingeleverd).

Q Ondergetekende machtigt zwembad "In de Dennen" om het verschuldigde bedrag
van € éénmalig van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit bedrag wordt
medio april van de rekening afgeschreven. Betaler heeft geen recht op terugboeking

Rekeningnummer: Rekeninghouder:
Datum: Handtekening:

Zwem- en Recreatiebad "In de Dennen"
Oude Zutphenseweg 7 O 7251 JX R Vorden O tel. 0575-551203

Email:info@zwembad-indedennen
www.zwembad-indedennen.nl

INSCHRIJFFORMULIER ZWEMLESSEN
SEIZOEN 2005

Het komend seizoen zullen weer zwemlessen worden gegeven in het extra verwarmde open-
luchtbad "In de Dennen" te Vorden. Er zal worden opgeleid voor het nieuwe Zwem-ABC en de
hogere zwemdiploma's. Gestart wordt op maandag 9 mei 2005.

De kosten voor de zwemlessen bedragen:

- Diploma A: € 120,- (4x per week)

- Diploma B / C: € 60,- (2x per week)

- Zwemvaardigheid: € 30,- (1x per week)

- Speciale diploma's: € 15,- (1x per week) (start in de zomervakantie)

Inbegrepen zijn alle lessen, diploma kosten en een warme douche bij koud weer (dus exclusief
zwemabonnement!). Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de zwemlessen. Als u een
kind wilt opgeven voor zwemles, dan kan dit door invulling van dit formulier:

Naam:

Voorletters: MA/

Roepnaam:

Adres: .

Postcode:

Woonplaats: ...

Tel. nr.:

Geboortedatum:

Opleiding: Q A Q B Q C Zwemvaardigheid Q 1 Q2 Q3

Q Snorkelen Q Speciale diploma's

l l

Het ingevulde formulier s.v.p. vóór 1 mei 2005 deponeren in de brievenbus van het zwembad
of opsturen naar: "In de Dennen", Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden.

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

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

NWG

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

D A N C I N G ;
AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

PERFECT
SHOWBAND
In de : DJ DENNIS

l Kwark
bolletjes

nu

per stuk

Lammetjes
vlaai

groot €

klein €

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

VIN DE DANCEKELDER:
l, DANCE-TRANCE-R&B
4 ARE A'S 100% FUN
B o li li ti s opstapplaatsen

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

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

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

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-#- TUINONTWERP -*-

* TUINAANLEG (RENOVATIE) *
* TUINONDERHOUD -#-
* (SIER)BESTRATING -#-

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

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

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.

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

asbest (dubbel verpakt in plastic)

ENZERINK

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

kateseizoen is weer begonnen
Zaterdag 9 april feestelijke opening skateseizoen
De nieuwste modellen op www.lree-wheel.com
Korting tot 30% op modellen 2004
Skatelessen vanaf 4 april

f fee w heel
Neiwerkwcg 7 Vorden T.0575 554 22»

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96
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Zwem- en Recreatiebad "In de Dennen"
Oude Zutphenseweg 7 O 7251 JX R Vorden O tel. 0575-551203

www.zwembad-indedennen.nl
Email: info@zwembad-indedennen

Spetterend ket zwemge/zoet 2005

Ons éacfoe
o

wart 2006
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Het zwembad in Vorden bestaat dit jaar 70 jaar. En het mag er zijn. We zijn er als bestuurders trots op dat we dat nu nóg steeds kunnen zeggen. Zouden de bouwers van destijds gedacht kunnen heb-
ben dat het resultaat van hun inspanningen zoveel jaar later nog zo gewaardeerd wordt door de bezoekers van vandaag? In ieder geval was er toen oog voor recreatie voor de Vordense bevolking, bij
de sociaal armoedige omstandigheden. Het zwembad is immers tot stand gekomen door een werkgelegenheidsproject, waarmee arme Vordenaren een uitkering verdienden. Het gemeentebestuur en de
notabelen van ons dorp brachten daarvoor de financiële middelen op en zo kon in 1935 de Vereniging Bad en Zweminrichting "In de Dennen" worden opgericht.
Dit vrijwilligersinitiatief voor de oprichting van de zwembadvereniging getuigt van visie, want het zwembad heeft meer doelen dan alleen recreatie. Denk aan de zwemlessen, maar ook aan de volksge-
zondheid: Het zwemmen in beken en plassen is niet zonder gevaar, zeker niet tijdens warme zomerdagen (algvorming). Met een toegangskaartje voor het zwembad koopt de bezoeker veiligheid: in de
kwaliteit van het zwembadwater en in toezicht "In de Dennen" heeft een aantrekkingskracht op bezoekers uit omliggende plaatsen. De uitzonderlijk mooie omgeving krijgt de bezoeker op de koop toe.
Tot aan vandaag is het met de inzet van vrijwilligers dat de Vereniging het zwembad in de tijd heeft weten te bewaren en uitvoering geeft aan deze - feitelijk: gemeentelijke - taak. Zonder exploitatiesubsi-
die kan dat natuurlijk niet, maar het is een mooi voorbeeld van duurzame samenwerking tussen gemeente en particulier initiatief.
Nog meer dan indertijd staat ons zwembad weer "op de kaart" bij het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Bronckhorst Het zwembad "In de Dennen" is de kern van het te ontwikkelen recreatie-
gebied "Poort tot het Grote Veld". Dat plan is nog niet ten uitvoer gebracht, maar in dat bestemmingsgebied ligt al wél een buitengewoon mooi zwembad dat na 70 jaar er nog steeds mag zijn!

Wij wensen alle kinderen en volwassenen een fijn seizoen toe met heel veel zwemplezier.

Het Bestuur: Joke Wullink, Meta van Arkel, Martin Gabriel, Marja Westervoorde, Ton van Vleuten, Harry Mombarg, Henk Vriend

Ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan, wordt op dit moment een prachtig nieuw peuterbad
gebouwd: Wij wensen ook de allerkleinsten veel spetterplezier toe!

. n
Pas een jaar heeft zwembad "In de Dennen" een eigen website en nu is deze alweer vernieuwd.
Nu nog overzichtelijker, met leuke en nuttige informatie, zodat u altijd op de hoogte kunt blijven
van de laatste ontwikkelingen. Nieuwsgierig? Kom dan snel kijken! Wilt u familie en vrienden bui-
ten Vorden laten weten dat de voorverkoop start, verwijs ze dan naar de website: www.zwem-
bad-indedennen.nl. Hier vindt u het inschrijfformulier voor abonnementen en zwemlessen.

tar/ewx wot* 2005
De voorverkooptarieven zijn alleen geldig bij ontvangst van uw machtiging vóór 8 april a.s.
(of bij betaling op de voorverkoopdag).

j Combinatie abonnement,

Seizoenabonnement,

i Zwemleskaart hele seizoen
(incl. lessen, diploma, douchen)

Entreekaart

Avondkaart na 18.00 u.
10-badenkaart

Golfbaan

Groepskaart (minimaal 25 personen)

Lidmaatschap "In de Dennen1'

1e ouder
2e ouder
kind 3 tot 18 jaar

kind 3 tot 18 jaar
volwassene
65+

diploma A
diploma B / C
zwemvaardigheid
speciale diploma's

kind 3 tot 18 jaar
volwassene
65+

kind 3 tot 18 jaar
volwassene

kind 3 tot 18 jaar
volwassene

p.p.

voor-
verkoop (€)

€42,-
€26,-
€18,-

€27,-
€42,-
€37,-

oeizoens-
Prijs (€)

€47,-
€29,-
€20,-

€30,-
€47,-
€39,-

€120,-
€60,-
€30,-
€15,-

€2,60
€3,10
€2,90

€2,30
€22,-
€27,-

€1,70
€2,30

€2,30

€5,00
,• ' é

U kunt voortaan eenvoudig onze éénmalige machtiging gebruiken. U vult de machtiging in, wij
leveren dit bij de bank in en de bank schrijft het bedrag keurig van de betreffende rekening af.
Wij vragen u dan ook niet meer via overboekingen te betalen!

U kunt abonnementen voor het komend seizoen op de volgende manier bestellen: knip het be-
stelformulier (op de vorige pagina van deze krant) uit. Vul uw wensen in en lever het formulier in,
aangevuld met een originele pasfoto (op achterzijde voorzien van naam en geboortedatum) van
elke persoon waar de seizoenskaart voor bestemd is. Heeft u al eerder een pasfoto ingeleverd,
dan is dat voor dit seizoen niet nodig.

inleveren tijdens de voorverkoopdag (6 april, alléén voor contante betalingen)
deponeren in de brievenbus van het zwembad
of opsturen naar: "In de Dennen", Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden

Uw abonnement ligt dan vanaf 1 mei klaar aan de kassa van het zwembad.

Bestel-/inschrijfformulieren voor abonnementen en zwemlessen, en het informatieprogramma "Plons"
over de zwemlessen zijn ook verkrijgbaar bij de bibliotheek en het VW kantoor in Vorden en te
downloaden via onze website (www.zwembad-indedennen.nl)

Voorverkoop datum:
woensdag 6 april

Tijdens openingstijden is er aan het loket bij de kassa altijd snoep, frisdrank, een kopje koffie of
een ijsje verkrijgbaar. Met name tijdens de zwemlessen zal er altijd een vers kopje koffie voor u
klaarstaan.
Bij erg mooi weer streven wij ernaar, om op de woensdagmiddag en in het weekend, de grote
kantine zoveel mogelijk te bemannen. In de zomervakantie zal deze bij mooi weer iedere dag
geopend zijn.

Op Hemelvaartsdag (5 mei) en 2e Pinksterdag
(16 mei) is het bad open als op zondag.
Bij bijzonder mooi weer heeft het bad
aangepaste openingstijden die in het bad
(of op de voicemail), bij de VW en op onze
website worden aangekondigd.

Opening zwembad: zondag 1 mei
Sluiting zwembad: zondag 4 september
Start zwemlessen: maandag 9 mei

Openingstijden:
maandag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag & zondag

13.00 - 20.00 u.
07.00 - 20.00 u.
12.00 - 17.00 u.

Afwijkende openingstijden in de laatste week
(29 augustus t/m 4 september):
maandag 14.00 - 19.00 u.
dinsdag t/m vrijdag 07.00 - 10.00 u.

14.00 - 19.00 u.

'e zwem*

We gaan dit seizoen uitbreiden van 4 naar 6 zwemlesdagen. De reden voor de uitbreiding is de
grote groepen die vorig jaar ontstonden. Wij willen kleine groepen met een vaste instructeur. Op
zaterdagochtend is het bad gesloten en is er dus veel ruimte.

Daarnaast krijgen kinderen vanaf 5 jaar voorrang. Met 5 en 6 jarigen is het behalen van een A
diploma in één seizoen ook een reëel uitgangspunt.

Diploma A: ma., di., do. en vr. middag (15.30 - ± 18.00 u.)
Diploma B / C: ma. en do. (vanaf 18.00 u.)

of wo. middag (vanaf 13.00 u.) en zat. ochtend (vanaf 10.00 u.)
Zwemvaardigheid en Snorkelen: zaterdagochtend

De twee vaste badmeesters Timme en Ernst Jan zijn ook weer van de partij!

Vanaf dit seizoen werken we met een nieuwe systeem voor de betaling van de zwemlessen. Per
kind kan nu een leskaart voor het hele seizoen gekocht worden. Inbegrepen zijn alle lessen, di-
ploma kosten en een warme douche bij koud weer (dus exclusief zwemabonnement!). Mocht uw
kind halverwege het seizoen een diploma halen, dan gaan we verder voor het volgende diploma
op dezelfde kaart.

Diploma A:
Diploma B / C:
Zwemvaardigheid:
Speciale diploma's:

€ 120,- (4x per week)
€ 60,- (2x per week)
€30,- (1x per week)
€ 15,- (1x per week) (start in de zomervakantie)

Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de zwemlessen.
Neem het abonnement mee! Heeft u nog een kaart van vorig jaar over,
dan kunt u deze meenemen en wordt het bedrag verrekend.

Informatie over de zwemlessen zal gedurende het seizoen bij de
entree van het zwembad hangen.

14.00 - 17.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Op het zwembad

Dit jaar met een extra feestelijk tintje!
Data: maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni
Aanvangstijden: ma. 20 juni: 18.30 - 20.00 uur

di. 21 juni t/m vr. 24 juni: 's ochtends 7.00 - 10.00 uur of 18.30 - 20.00 uur
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Reurlse Dansavond bij De Keizerskroon Fruitbloesem in alle soorten
en kleuren

Zaterdagavond 2 april organiseren
Geert en I Ise van Tuil van café-res-
taurant - zalen De Keizerskroon in
Ruurlo in samenwerking niet
dansorkest Medler 4 uit Vorden
voor het eerst onder het motto van
de vroeger bekende 'bal voor ge-

huwden' een Reurlse Dansvond bij
De Keizerskroon.

Maar Geert en Üse willen ook alleen-
staande uitnodigen om onder het ge-
not van een hapje en een drankje een
dansje te maken op muziek van Med-

ler 4. Als vanouds zal tijdens de Reurl-
se Dansavond ook de sfeervolle Kei-
zersbar geopend zijn.

Gezien de vele belangstelling is het
gewenst vooraf te reserveren bij De
Keizerskroon, tel. (0573) 451416.

Bodybalance®: een beter evenwicht
tussen lichaam en geest
Sinds kort staat bij Indoor Sport
Vorden BODYBALANCE® op het
programma. BODYBALANCE® is
een vernieuwende groepsworkout.
BODYBALANCE® gebruikt het beste
uit vaak eeuwenoude methodes als
yoga en tai chi, maar ook meer re-
centere als Pilates of n combineert
die op een verrassende manier tot
een energie- én rustgevende sessie
van ongeveer een uur.

Bij BODYBALANCE® ga je namelijk on-
dermeer aan de slag met welbewust
ademhalen en je concentratie verbete-
ren. Je bereikt een perfect evenwicht
tussen lichaam en geest, zodat je de
dagelijkse stress nog beter aankunt.

En dat BODYBALANCE® meer met je
doet dan een gemiddelde yoga- of me
ditatiesessie blijkt wel uit de lichame-
lijke effecten.

Door regelmatig een BODYBALANCE®-
sessie te volgen word je leniger, wor-
den je gewrichten soepeler, je botten
en je spieren sterker en verbetert je
lichamelijke coördinatievermogen.
Juist als je iedere dag achter een beeld-
scherm zit, zijn dit effecten waarvan

je dagelijks de vruchten plukt. Mar-
loes en Maartje de instructrices van
BODYBALANCE® hebben hiervoor een
speciale opleiding gevolgd.

Ze zorgen ervoor dat je na een BODY-
BALANCE®-sessie weer als vernieuwd
de dagelijkse drukte nog beter aan-
kunt.

BODYBALANCE® is een zogenoemd
mind-body fitnessprogramma. Deze
stroming in de fïtnesswereld kwam
enkele jaren geleden op. De meeste
mind-body fïtnessprogramma's leg-
gen veel accent op de geestelijke kant
en verwaarlozen vaak de onontbeerlij-
ke fysieke kant.

BODYBALANCE® is het eerste mind-
body fitnessprogramma dat deze bei-
de aspecten van een evenwichtig leven
naadloos met elkaar integreert.

Wil je meer weten over deze nieuwe
manier om een evenwichtiger leven te
krijgen of zelf aan een BODYBALAN-
CE®-sessie deelnemen, bel dan (0575)
55 34 33 en maak een afspraak voor
een introductieles of kijk voor les-
tijden op www.indoorsport.nl

Landelijke collecte Simavi
3 t/m 9 april 2005, Geef scholen in Azië en Afrika schone toitellen

In de week van 3 tot en met 9 april
wordt in heel Nederland weer
gecollecteerd voor Simavi. Met de
opbrengst financiert Simavi in
Azië en Afrika ter verbetering van
de gezondheid van de allerarm-
sten.

Speciale aandacht gaat dit jaar uit
naar het positieve effect van sanitaire
voorzieningen op de gezondheid. Een
toilet is voor ons zo vanzelfsprekend,
dat we ons niet eens meer kunnen
voorstellen hoe het zou zijn zonder.
Maar ruim 2,4 miljard mensen ter we
reld hebben geen goede sanitaire voor-
zieningen. Bij het bereiken van een be-

tere gezondheid spelen schoon water,
een goed toilet en hygiëne (zoals han-
den wassen) een belangrijke rol. Want
met betere hygiënische omstandighe-
den krijgen bacteriën die ziekten ver-
oorzaken minder kans. Daarom steunt
Simavi de aanleg van sanitaire voorzie-
ningen, bijvoorbeeld bij scholen.

Simavi bestaat dit jaar 80 jaar en heeft
in al die tijd al veel bereikt. Maar steun
aan ontwikkelingslanden is helaas
nog steeds hard nodig. Men kan mee-
helpen door te geven aan de Simavi-
collectanten of een bijdrage over te
maken op giro 300100 ten name van
Simavi in Haarlem

Terreinwagens
voelen veiliger
maar zijn het niet
Wie kent ze niet: de grote stoere
vierwielaangedreven auto's die elk
terrein kunnen overwinnen. Die
moeten wel heel veilig zijn. Of niet?

ONVEILIGER VOOR ANDEREN
Luxueuze terreinwagens of SUVs zijn
de laatste tijd nogal in het nieuws. Uit
ongevallenanalyses blijkt dat onder de
tegenpartij van SUVs drie maal zo veel
doden en ernstig gewonden vallen als
onder de tegenpartij van gewone per-
sonenauto's.

En vergelijk je de slachtoffers in de
SUV zélf met die in de auto waarmee
hij botste dan vallen in die aangere-
den auto bijna acht keer zoveel ernstig
gewonden als onder de eigen inzitten-
den van de SUV. Dat 'botsonvriendelij-
ke' karakter van SUVs zit hem in hun
omvang, hun gewicht en in hun soms
agressieve vormgeving. Er is weinig
fantasie voor nodig om de overlevings-
kansen in te schatten van een voetgan-
ger die wordt geschept door een ter-
reinwagen met een buil bar.

ONVEILIGER VOOR DE INZITTENDEN
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat
er met SUVs zelf ook vaker dodelijke
ongevallen plaatsvinden dan met ge-
wone auto's. Het gaat dan vooral om
ongevallen waarbij geen andere ver-
keersdeelnemer betrokken is. Zo blijkt
dat SUVs twee keer zo vaak kantelen
of over de kop slaan als gewone auto's.
Dat heeft te maken met hun hogere
bouw en hoger zwaartepunt.

WAT TE DOEN?
Hoe veilig een voertuig is wordt per sal-
do altijd nog bepaald door wie er ach-
ter het stuur zit. Opmerkelijk is, dat
veel mensen zeggen dat ze een SUV ko-
pen vanwege de veiligheid. Die veilig-
heid is dus puur gevoelsmatig, en
wordt door de statistieken ondubbel-
zinnig gelogenstraft. De bestuurder
van een SUV moet zich dus realiseren
dat zijn veilige gevoel bedrieglijke
schijn is. De wetenschap dat de tegen-
partij bij een botsing buitengewoon
kwetsbaar is zou hem of haar nog eens
extra op zijn qui-vive moeten laten zijn.

Ieder voorjaar v/eer zijn rijkbloei-
ende fruitbomen een genot om te
zien. En later in het jaar kunt u ge
nieten van heerlijke, gezonde
vruchten. Van appels, perziken, pe-
ren en pruimen. Maar ook van
meer bijzondere soorten als abri-
kozen, mispels en zelfs amandelen.
Sommige vertonen als extra boven-
dien schitterende herfstkleuren
van het blad. Stuk voor stuk zijn ze
ook in een siertuin zeer de moeite
waard.

De meeste zijn als struik en lage tot
zelfs hoge boomvormen verkrijgbaar.
Er zijn daardoor rijkbloeiende fruitge-
wassen voor iedere tuin, van groot tot
heel klein. En zelfs duoboompjes
waaraan bijv. twee soorten appels
groeien en extreem smalle boomvor-
men (bijna zijtakloos).

EEN RIJKE KEUZE
- Appels (Malus domestica) bloeien

bijna altijd in roze tinten. De meeste
rassen moeten door een ander ras
bestoven worden om veel vruchten
te vormen, maar er zijn er ook die
zichzelf goed bestuiven. Dan is één
boompje of struik genoeg. De keuze
aan rassen is groot. Voor de tuin zijn
oude rassen natuurlijk erg leuk.
Vaak hebben de vruchten daarvan
een extra heerlijke smaak. Er zijn
fris smakende handappels, moesap-
pels en zoete appelrassen.

- Peren (Pyrus communis) bloeien
wit. Al in het stenen tijdperk wer-
den de toen nog harde (stoof)peren
gegeten. De bijna in de mond smel-
tende vruchten die wij nu vooral
kennen, bestaan pas sinds ongeveer
het jaar 1700. Die werden toen bo-
terperen of beurrés genoemd. Ook
peren zijn in allerlei struik- en
boomvormen en er zijn tientallen
(ook oude) rassen te koop.

- Pruimen (Prunus domestica) zijn
heel verschillend in hun vruchten:
van de grote Europese pruimen tot
kwetsen (voor tutti frutti en gebak),
de kleine mirabellen of kroosj es-

pruimen, Reine Claudes enz. Ze
bloeien wit. Een pruimenboom is
ook een geweldig bezit.

- Kersen kunnen zowel zoet (Prunus
avium) als zuur (P. cerasus) zijn (mo-
rellen). Meikersen zitten er qua
smaak tussenin. De bloeikleur kan
verschillen: van wit tot rozerood.
Zoete kersen vragen'kruisbestuiving
voor de vruchtzetting, zure kersen
zijn zelfbestuivers.

- Abrikozen (Prunus armeniaca) wor-
den meestal als struik op een beschut-
te plek aangeplant. Rijpe abrikozen
uit eigen tuin zijn een verrukkelijke
sensatie. Ze bloeien wit of rozerood.

- Amandel' (Prunus dulcis) moet
warm en beschut staan. De roze
bloemen zijn erg groot en verschij-
nen vroeg: maart-april. Van de
vruchten worden de pitten gebruikt
('Amaretto'). Uit een kruising met
een perzik is P. x amygdalopersica
ontstaan, die schitterend dieprood
bloeit.

- Perziken (Prunus persica) bloeien ro-
ze en moeten zonnig en beschut
staan. Vooral perziken worden vaak
als leiboom toegepast. Er zijn uitste
kende, zelfbestuivende rassen voor
buitenteelt. Nectarines zijn nauw
verwant.

Ook erg leuk, mooi bloeiend en lek-
ker: kwee (Cydonia oblonga), mispel
(Mespilus germanica) en moerbei (Mo-
rus alba en M. nigra).

GOED PLANTEN
Plant ze even diep als ze in de pot of op
de kwekerij stonden en in een ruim
plantgat Zet op winderige plekken een
boompaal bij half- en hoogstamvor-
men. Spreid de wortels goed uit, druk
de grond stevig rond de wortels aan en
geef na het inplanten royaal water.

TUINTIPS VOOR APRIL
Mos in het gazon bestrijden en gras
maaien, buxushaagjes knippen, bal-
konbakken gereedmaken, vaste plan-
ten controleren, groenblijvende hees-
ters planten, heesters snoeien.

Tentoonstelling "Wie heeft de
mooiste vogels in Bronckhorst?"
Naar aanleiding van haar 50 jarig
bestaan doet de vogelvereniging
Vogelvreugd' een oproep aan alle
vogelkwekers in de gemeente
Bronckhorst om mee te doen aan
het kampioenschap van Bronck-
horst. Met andere woorden wie
heeft in deze gemeente de mooiste
vogels?

De wedstrijd wordt in het derde week-
end van november gehouden tijdens
de onderlinge tentoonstelling van "Vo-
gelvreugd" Zelhem in cultureel cen-
trum de Brink. Het inbrengen van de
vogels zal op donderdag 17 november
plaats vinden. De keuring is vrijdag 18
november.

De tentoonstelling wordt zaterdag-
morgen 19 november om 10.00 uur ge
opend. Men kan voor deze tentoonstel-
ling zowel enkelingen, stellen en

stammen inzenden. De vogels moeten
geringd zijn met erkende vaste poot
ringen.

Wil men aan dit kampioenschap mee-
doen dan dient men in de gemeente
Bronckhorst te wonen en moet men
lid zijn van een vereniging die is aan-
gesloten bij de ANBW of van de Par-
kietensociëteit.

Ook personen die buiten Bronckhorst
wonen, maar wel lid zijn van een club
in deze gemeente mogen meedoen als
ook personen die verspreid lid zijn van
één van bovengenoemde bonden en in
de gemeente Bronckhorst wonen. V

oor verdere informatie kan men te-
recht bij Hans van Amstel, tel. (031)
462 05 72 of bij Han Peppelman, tel.
(031) 462 55 77 of men kan mailen
naar jthpeppelman@hetnet.nl

Provinciale Handwerktentoonstelling
in Dorpscentrum
Vanaf donderdag 7 april tot en met
zaterdag 9 april wordt er in het
Dorpscentrum te Vorden een hand-
werktentoonstelling gehouden.

Deze wordt georganiseerd door de
handwerkcommissie van de NBvP
Vrouwen van Nu, Gelderland.

Een jaar lang hebben tientallen vrou-
wen uit de provincie Gelderland ge-
handwerkt. Hun werkstukken zijn tij-
dens deze tentoonstelling te bezichti-
gen. Ook zal de trimdub van Vrouwen

van Nu, Gelderland haar medewer-
king verlenen.

De tentoonstelling wordt elke morgen
om 10.00 uur geopend. Op donderdag
7 april kan men de handwerken tot
17.00 uur bezichtigen, vrijdag 8 april
tot 21.00 uur en op zaterdag 9 april tot
16.00 uur.

Bovendien vinden er alle dagen de
monstraties plaats van: kantklossen,
kraaltjes rijgen, flls tirez, quitten en
toledo.
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Droomkeuken?

Fraaie tegels?

Complete
badkamer?

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

Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

BoüwCenter.HCI
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.

n de ml!
Sunset
Boude tapijt op 400 breed
in de kleuren grijs of terra

OP=OP

HELMINK
meubelenVORDEIM

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

Normaal 39

Zolang de voorraad strekt.
Inclusief gratis leggen!

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

MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Dl- V E R G A N K E L I J K H E I D
VAN HET LEVEN,

DE DUUK/AME HERINNERING
VAN NATUURSTEEN.

HANDWERKTENTOONSTELLING
OPENINGSTIJDEN en DEMONSTRATIES:

Donderdag 7 april 10.00-17.00 uur: kantklossen, kraaltjes rijgen en fils tirez

Vrijdag 8 april 10.00- 21.00 uur: kantklossen, kraaltjes rijgen en quilten

Zaterdag 9 april 10.00-16.00 uur: kantklossen, fils tirez en toledo

Dorpscentrum

VORDEN
De tentoonstelling wordt georganiseerd door de
handwerkcommisie van de NBvP, Vrouwen van NU, Gelder-
land, telefonische informatie: 0575 43 36 61

/" "N

W££KBLAD
CONTACT

J f KOMT t* HUT O M ff f £ ff

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

advies te woord zullen staan.

Café - Restaurant - Zalen

'*De 'J&zerstqoon'
Zaterdag 2 april a.s. een
ouderwets
gezellige dansavond
in de Keizerskroon te Ruurlo.

Muzikale omlijsting:

(ook mor alleensUianden)

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

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

www.decorbeel.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!

H. Hansen BVAccountantskantoor
Sint Jansgildestraat 64A

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

Ruurloseweg 17b, 7255 DE Hengelo Gld.
Tel.: (0575) 46 25 00
Fax: (0575) 46 40 41
E-mail: info@hhansen.nl

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

opstellen van een ondernemingsplan en
begeleiden van startende ondernemer

- opstellen van jaarrekeningen

verzorgen van aangiften vennootschaps-
en inkomstenbelasting

opstellen van periodiek resultaat

verzorgen van de loonadministratie

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

Ook voor uw aangifte inkomstenbelasting 2004

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

OPEN HUIS
EEN EVENEMENT MET VOOR ELK WAT WILS. WANT ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL VERSCHILLENDE STIJLEN.

BRUGGINK KEUKENS & BADKAMERS LAAT u GRAAG SEEER PROEVEN. LETTERLIJK, WANT TIJDENS HET OPEN Huis
ZULLEN TOPKOKS DE ALLERNIEUWSTE KEUKENAPPARATUUR DEMONSTREREN AAN DE HAND VAN EEN AANTAL HEER-

LIJKE GERECHTEN. NATUURLIJK IS ER VEEL KEUKENNIEUWS EN EEN SPECIALE ACTIEAANBIEDING VOOR UW KEUKEN

EN BADKAMER!*. BOVENDIEN is ONS ASSORTIMENT ZEER GUNSTIG GEPRIJSDE ACTIETEGELS ALWEER UITGEBREID.
UW KINDEREN? OOK DIE HOEVEN ZICH GEEN MOMENT TE VERVELEN. ZlJ KUNNEN ZICH PRIMA VERMAKEN IN DE

SPEELHOEK MET DE KLEURPLATEN OF EEN VIDEOFILM. OOK VOOR HEN IS ER NET ALS VOOR ALLE VOLWASSEN

BEZOEKERS IN IEDER GEVAL EEN LEUKE ATTENTIE.

U ZIET HET. HET OPEN Huis VAN BRUGGINK KEUKENS & BADKAMERS. DA'S LEUK VOOR IEDEREEN!

nra
Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl
Openingstijden: vrijdag 1 april 09.00 - 21.00 uur, zaterdag 2 april 09.00 - 16.00 uur, zondag 3 april 11.00 - 16.00 uur.



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

Woord/ en/ De antiekhandelaar
Op een dag werd een antiekhande-
laar uit Hengelo door een boer ge-
beld met de vraag: 'Kon i'j nog wat
antiek gebruuken7 Waarop het aan
de andere kant klonk: Jazeker welf

Daaropvolgend werd er een afspraak
gemaakt om de bewuste stukken te ko-
men bekijken en waren ze het over de
prijs al redelijk snel eens. 'Nou', zei de
boer, 'dan zal ik ow wel effen helpen
ut spöl op de karre te pakken'. En zo
werd met vereende krachten de aan-
hanger volgepakt. De man uit Hengelo
pakte een paar touwen en bond alles
stevig vast en zei: 'Zo, betaald hek ow
net al, dus zal ik maor weer us op
huus an gaon'. Hierop reageerde de
hevig geschrokken boer met: 'Maor i'j
hebt mien nog helemaol niet betaald'.
Lachend zei de antiquair: 'Ik wod de
laatste tied toch zo vergetachtig'!

de antiquair nogmaals de uiterste
prijs vroeg. Na enige aarzeling liet de
man de nieuwe prijs horen, die hij in
gedachten had. De handelaar had al
wel in de gaten dat de koop op niets
uitliep en vroeg aan de man: 'Hol i'j
woord'? 'Maor natuurlijk' zei de man
weer. Waarop de handelaar zei: 'Nou,
dan hol ik mien geld!'

De handelaar in kwestie zocht al een
tijdje een vrouw. Via, via werd er ge
reageerd door een dame uit het wes-
ten van het land en werd er een af-
spraak gemaakt.

Op een mooie zonnige winterdag
haalde hij haar op van de trein in Zut-
phen en reden ze vervolgens naar Hen-
gelo. In het dorp aangekomen haalde
hij haar op van de trein in Zutphen en
reden ze vervolgens naar Hengelo. In
het dorp aangekomen, manoevreerde
hij zijn auto de oprijlaan op van het
prachtige landhuis van de familie

Kerkhofs.

Het landhuis wat toendertijd tot de familie Kerkhofs behoorde

Het interieur van de antiekhal

Zo werd hij ook
eens gebeld door iemand die
een stoelklok aanbood. Na het ding
van alle kanten goed te hebben beke-
ken, vroeg de handelaar: Wat mot din
klokke kosten', waarop de verkoper
een extreem hoog bedrag noemde en

Ver-
baasd
vroeg

f hij de
vrouw:
'Woon
je hier'?
'Nee',
was het
antwoord
van de
antiquair,
'maar ik
wou het je
alleen
maar even

laten zien'.

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

Verkoopdag commissie Zending/Werelddiakonaat
op zaterdag 16 april

De commissie houdt op zaterdag
16 april a.s. van 10.00 tot 14.00 uur
weer een verkoopdag/fancy fair,
dit keer in en om "Het Wissel" te
Hummelo.

In 2004 is de commissie gestart met
een project in Bangladesh, dat als
naam heeft meegekregen: UST voor
rampenparaatheid. De opbrengst van
de verkoopdag is dan ook bestemd
voor dit project Graag vertellen we u
meer over die hulp aan Bangladesh.

In de Hessenkoeriers van oktober en
december van vorig jaar kon u er al
wat over vernemen en nu vertellen
wij u graag iets over de overstromin-
gen in het land.

"OVERSTROMINGEN ZIJN NIET
ALTIJD EVEN RAMP-ZALIG "
Een uitspraak die zal verrassen en af-
komstig uit een interview met Hami-
dul Huq, directeur en oprichter van
het Unnayan Shahojogy Team (daar-
mee zijn ook de letters UST in de pro-
jectnaam verklaard). Hij studeerde in
de jaren negentig aan de universiteit
van Wageningen en kent de water-
huishouding in Nederland goed.

"Het klinkt vreemd, maar de overstro-
mingen in Bangladesh brengen ook
voordelen met zich mee", aldus Ha-
midul Huq. "Vaak komen met het ho-
ge water ook vissen mee. Veel mensen
zien dan hun kans schoon om een
flinke visvangst binnen te halen. En
nadat het water is weggetrokken is de
grond erg vruchtbaar geworden. De
boeren gaan meteen aan de slag om
het land te bewerken.

Het vele water vormt pas een pro-
bleem als mensen er echt hinder van
gaan ondervinden, doordat ze bij-
voorbeeld hun huizen moeten verla-
ten. Bij de moessonperiode in 2002
maakte het land de zwaarste overstro-
mingen sinds jaren mee. Aanhouden-
de overstromingen maakten zeker
zes miljoen mensen dakloos. Tiendui-
zenden dorpen werden door het wa-
ter getroffen en nog steeds moet af-
doende herstel plaatsvinden.

Bezoek daarom de verkoopdag op 16
april. Help op die manier om prakti-
sche hulp mogelijk te maken!

Tijdens de verkoopdag zijn allerhan-
de spullen te koop, zoals speelgoed.

boeken, kopjes, allerlei soorten gla-
zen en vazen en nog veel meer. Er is
een Rad van Avontuur, waarbij leuke
prijzen zijn te winnen. Ook worden
er speciale rondes voor de kinderen
gedraaid. En natuurlijk zijn er ook dit
keer weer die heerlijke onovertroffen
traditioneel gebakken wafels!

Als u voor u overbodige spullen thuis
hebt staan die geschikt zijn om te
worden verkocht, dan vragen wij u
deze beschikbaar te stellen voor de
verkoopdag. U kunt het melden aan
een van onderstaande adressen:
mevr. H. van Maren, Dreef 29 te
Drempt, tel. 0313-474717; mevr. L.
Schieven, Rijksweg 86 in Laag-Keppel,
tel. 0314-382263; dhr. J. Teerink,
Broekstraat 16a, Hummelo, tel, 0314-
381381; mevr. T. Wolters, Brinken-
horst l, Hoog-Kerppel, tel. 0314-
381937;
mevr. G. Schriek, Grietstraat 14, Does-
burg, tel. 0313-472521.

De vrijwillige helpers van de commis-
sie zien uit naar uw komst. De koffie
en de wafels zullen klaar staan en
met uw komst en aankopen helpt u
mee aan een goed project

Uitvoering muziekvereniging
'De Eendracht*
Het voorjaar staat weer voor de deur,
dus is het voor muziekvereniging De
Eendracht weer de tijd om zich voor te
bereiden op de voorjaarsuitvoering.
Dit keer is, in tegenstelling tot de ge-
bruikelijke zaterdagavond, verrassend
gekozen om de uitvoering 's-middags
te laten plaatsvinden en wel op zon-
dagmiddag 10 april a.s. in de grote zaal
van HCR De Gouden Karper in Hum-
melo. U kunt weer genieten van een
aantal mooie en nieuwe muziekstuk-
ken die worden uitgevoerd door het
fanfare-orkest onder leiding van diri-
gent Johan van Schijndel en door de
malletband onder leiding van Ron Ver-
meer. Ook zal een optreden worden
verzorgd door het jeugdorkest, dat dit
keer bestaat uit muziek-leerlingen uit
Hummelo en Ellecom. Het jeugdorkest
staat onder leiding van Jan Herman
Gosselink. Gedurende het concert zal
er een verloting plaatsvinden. Aan-
vang van het concert is 14.00 uur en de
entree bedraagt 4 euro per persoon.
Donateurs hebben gratis toegang.

FILM ROSWELL-ATLANTA.
In 1991 hebben diverse verenigingen
uit de voormalige gemeente Humme-
lo en Keppel in het kader van een mu-
zikale uitwisseling een bezoek ge-
bracht aan de zustergemeente in de
Verenigde Staten, Roswell. Buiten de

wederzijdse muzikale optredens van
o.a. de High Schoolband uit Roswell,
de muziekverenigingen De Eendracht
en Olden-Keppel en diverse zangver-
enigingen uit de gemeente, is er in die
week van het bezoek diverse malen
een optreden verzorgd door een aan-
tal inwoners van Hummelo en Keppel.
Men legde bijvoorbeeld beeldend uit
hoe de kermissen in de gemeente
plaatsvinden, inclusief het vogelschie-
ten, de schutters, de schutterskoning
en de bielemannen. Ook werd door
een traditioneel geklede boerendans-
groep getoond waar Nederland sterk
in is: klompendansen. Naar aanlei-
ding van onder meer dat bezoek zijn
er nog steeds diverse overzeese contac-
ten. Ook de High School uit Roswell is
in het begin van de jaren negentig di-
verse malen in de gemeente Humme-
lo en Keppel geweest. Van het bezoek
aan Roswell zijn mooie en verrassende
videobeelden gevonden en aangezien
vele muzikanten van De Eendracht
destijds mee zijn geweest, is besloten
om deze film, in een verkorte versie,
op een groot scherm te tonen tijdens
de voornoemde voorjaarsuitvoering.
Graag nodigen wij hierbij iedereen uit
die destijds mee is geweest en daarbij
in de gelegenheid is om te komen kij-
ken maar natuurlijk is ieder ander
welkom! Er zullen ongetwijfeld weer
mooie herinneringen aan die week bo-
ven water komen.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(Directie en afdelingen Bouwen en

milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,

Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200. 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

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

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

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

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
te l . (0575)750250
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

B en w wil tweesporenbeleid volgen
voor MFA Vorden
Nieuwbouw Dorpsschool hoogste prioriteit
Om de geplande MultiFunctioneleAccommodatie (MFA) in het centrum van
Vorden te kunnen realiseren is een tweesporenbeleid nodig. Burgemeester
en wethouders geven aan dat de gemeente op dit moment niet de financiën
heeft om in één keer een gebouw te realiseren voor alle deelnemers die
mee willen doen.

De nieuwbouwvan de Dorpsschool
heeft prioriteit en hiervoor is geld
gereserveerd. Voor de financiering
van de ruimten voor de andere deel-
nemers moet de gemeente subsi-
dies zien te krijgen. Hiervoor zijn
verschillende mogelijkheden. Maar
zo'n traject neemt tijd in beslag en
dat duurt te lang voor de Dorps-

school. Om die reden wil b en w
uiterlijk eind 2006 een (school)ge-
bouw hebben gerealiseerd dat later
eventueel uitgebouwd kan worden
(aan de achterkant) om plaats te
bieden aan de andere deelnemers.
Die andere deelnemers zijn peuter-
speelzaal Ot en Sien, de bibliotheek
die volgens de Centrumvisie van

UIT DE R A A D
De gemeenteraad vergaderde op 25 maart jl. Onder meer de volgende
onderwerpen kwamen aan de orde. De heer Esmeijer, waarnemend
Commissaris van de Koningin, kreeg de profielschets voor de nieuwe
burgemeester. Hij vond dat deze er erg goed uitzag. Helder, uitgebreid,
zakelijk en wervend. Uit de beschrijving van de gemeente spreekt trots,
maar ook bezorgdheid. Hiermee denkt Esmeijer de juiste kandidaat voor
Bronckhorst aan te kunnen trekken. De raad benoemde de vertrouwens-
commissie. Hierin nemen plaats: de raadsleden de heren A.J.A. Huirne
(CDA), A. Peppelman (PvdA), E.W. Blaauw (WD), M.Noordhoek (Groen
Links) en mevrouw A.E.N. Hacquebard (D66). Adviseurs van de vertrou-
wenscommissie zijn wethouder Boers en gemeentesecretaris Van Gog.

De raad stelde al eerder de Declaratieverordening minima vast. Tijdens
deze vergadering zijn nog enkele wijzigingsvoorstellen besproken. Zo is
het sociaal minimum om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen,
verhoogd van 110% naar 120%. Na een uitgebreide discussie ging de raad
akkoord met de Verordening onroerende zaakbelasting. Alleen de WD
was tegen het voorstel. Uitgangspunt van de regeling was harmonisatie,
maar herwaardering van alle panden speelde ook een rol. De nieuwe ver-
ordening betekent per saldo een lastenverhoging voor de inwoners van
Bronckhorst. De gemeente hanteert sinds de herindeling een logo (haas
en kasteel) in haar uitingen naar buiten. Of de gemeente ook een gemeen-
tewapen moet aanvragen, heeft de raad nog niet besloten. Dit agendapunt
is aangehouden in afwachting van een onderzoek naar de kosten. De Ver-
ordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Bronckhorst 2005 is
vastgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders voortaan een
tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang vragen bij de gemeente.
De raad ging akkoord met het voorstel om geen planschade toe te kennen
aan Villa Johanna in Hummelo. Inspreker, de heer Lugten, was het niet
eens met dit voorstel. Hij vroeg de raad de zaak opnieuw te onderzoeken,
omdat hij vond dat in het voorstel
zaken onjuist waren weergegeven.
Wethouder Baars legde echter uit dat
alle gegevens wel zorgvuldig waren
verzameld en onderzocht. Tot slot wees
de raad heem- en siertuin Aldenhaeve
in Zelhem aan als trouwlocatie. De an-
dere voorgestelde trouwmogelijkheid in|
Zelhem, voormalig koetshuis De Baak-
se Kamp, is om organisatorische rede-
nen nog niet aangewezen.

Vorden uit het huidige pand zou
moeten vertrekken, Stichting Wel-
zijn Vorden en het loket WegWijZer.
Voor de bibliotheek, de Stichting
Welzijn Vorden en het loket Weg-
WijZer kan nieuwe huisvesting nog
wel even wachten. Voor de peuter-
speelzaal is dit lastiger en daarom
wil de gemeente op korte termijn
bekijken hoe dit opgelost kan
worden.

Raad
De keuze van burgmeester en wet-
houders om een tweesporenbeleid
te gaan volgen, moet nog door de
raad worden goedgekeurd. De
raadscommissie evaluatie en con-
trole bespreekt het voorstel op
13 april en de voltallige gemeente-
raad buigt zich er 28 april over.
Daarna kan de architect aan de gang
met het ontwerpen. Het nieuwe ge-
bouw moet een karakteristiek pand
in de stijl van de huidige Dorps-
school worden dat aan de achterzij-
de dus mogelijkheden biedt om uit
te bouwen. De nieuwbouw komt op
dezelfde plek als de Dorpsschool nu
staat. De leerlingen worden tijdens
de bouwvan de nieuwe school
elders in Vorden ondergebracht.

Voordragen lintje
voor 1 juli 2005!
Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen zal deze vraag met ja
beantwoorden. Want overal in
Nederland zetten mensen zich in
voor vele goede doelen. Vaak zonder
eigenbelang, in alle bescheidenheid.
Ook deze mensen kunnen in aanmer-
king komen voor een Koninklijke
onderscheiding, net als ieder ander
met bijzondere verdiensten voor de
samenleving. Wilt u dat iemand voor
een Koninklijke onderscheiding in
aanmerking laten komen die tijdens
de zogenoemde 'lintjesregen' voor
koninginnedag wordt uitgereikt?
Dien uw voorstel dan voor 1 juli in het
jaar ervoor in bij de burgemeester
(voor 1 juli 2005 als u iemand wilt
voorstellen voor koninginnedag
2006)! Gaat het om een uitreiking tij-
dens een andere gelegenheid dan
moet u het voorstel tenminste zes
maanden van tevoren naar de burge-
meester sturen. Het is verstandig
eerst contact op te nemen met me-
vrouw G. Nijland van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Zij kan in grote
lijnen aangeven of de verdiensten
inderdaad bijzonder genoeg zijn voor
een Koninklijke onderscheiding.
Ook kan zij u uitleggen hoe u te werk
moet gaan. De behandeling van een
voostel kost behoorlijk wat tijd. Zo
moet de Commissaris van de Konin-
gin het bekijken, het Kapittel voor de
Civiele Orden en de betrokken minis-
ter. Kijk voor meer informatie ook
eens op www.lintjes.nl.

Serviceburo voor Nederlands-Duitse
jeugdcontacten

Er is nu een platform voor grens-
overschrijdende jeugduitwisselin-
gen binnen de EUREGIO, en dat is
Jeugdserviceburo Diabolo. De EU-
REGIO beslaat delen van de provin-
cies Overijssel, Gelderland en van de
Duitse deelstaten Niedersachsen en
Nordrhein-Westfalen. Het gaat dan
om Nederlands-Duitse en Duits-
Nederlandsejeugduitwisselingen.
Diabolo richt zich op jeugd en jongeren
tussen 12 en 25 jaar oud. Het zwaar-
tepunt van de bemiddeling is gericht
op georganiseerde groepen jeugd en
jongeren. Jeugdserviceburo Diabolo
biedt een helpende hand bij het aan-
gaan van grensoverschrijdende
jeugduitwisselingen met Duitsland
en vice versa. Zij probeert vraag en
aanbod bij elkaar te brengen.

Een startbijeenkomst op 2 juni a.s.
in het Rock 'n popmuseum in Gro-
nau staat in het teken van de officië-
le aftrap van het Jeugdserviceburo
Diabolo door Duitse en Nederlandse
overheidsbestuurders. Na afloop
van enkele openingshandelingen is
er een middagvullend seminar voor
jongerenwerkers en jeugdleiders.
Dit seminar gaat in op de concrete
bemiddelingsmogelijkheden die
Diabolo biedt voor grensoverschrij-
dende jeugduitwisselingen. Wilt u
een uitnodiging voor het startsemi-
nar op 2 juni a.s. ontvangen, dan
kunt u een email voorzien van
uw adresgegevens sturen naar
p.deklerkraeuregio.de of bellen met
Jeugdserviceburo Diabolo, Peter
de Klerk, tel. (053) 4605 UO



Het verwarmde buitenzwembad van
Hengelo Gld. gaat op 2 mei a.s. weer
open. Met de aanschaf van een
abonnement in de voorverkoop kunt
u heel voordelig in het bezit komen
van een entreekaartje voor
'Het Elderink'. Wanneer u van deze
gelegenheid gebruik maakt, is uw
voordeel t.o.v. de normale verkoop
€ 11,35 voor een individuele kaart
en € 15,85 voor een gezinskaart.

De voorverkoop is van 5 t/m 7 april
a.s. van 17.00-18.30 uur bij het
zwembad. Iedereen kan dan een
zwemabonnement tegen geredu-
ceerd tarief te reserveren.
Aanvraagformulieren liggen op de
plaats en de tijdstippen van de
voorverkoop. Ook worden deze
uitgereikt aan de leerlingen van de
basisscholen in Hengelo Gld.,
Keijenborg, Varssel, Bekveld en
Velswijk. Nadat u het aanvraag-
formulier hebt ingevuld, levert
u het met contant (graag gepast)
geld af tijdens de voorverkoop.
U ontvangt een kwitantie, waarmee
u het gereserveerde abonnement
vanaf 2 mei bij het zwembad kunt
ophalen.

Abonnementsoorten:
1. Gezinsabonnement

(ouders/verzorgers en thuiswo-
nende minderjarige(n) tot 18 jaar)

2. Volwassen abonnement
(meerderjarigen 18 jaar en ouder)

3. Jeugd/65+ abonnement
(kinderen vanaf 4 jaar, jongeren
tot 18 jaar en houders van een 65+
pas)

Kinderen tot 4 jaar hebben gratis
toegang.

De tarieven:
voorverkoop: badverkoop:

Gezinsabonnement
€79,45 €95,30

Volwassen abonnement
€36,30 €47,65

Jeugd/65+ abonnement
€29,50 €40,85

De tarieven van de overige entree-
bewijzen zijn:
10-badenkaart volwassen€ 21,80
10-badenkaartjeugd/65+€ 18,15
Dag kaart volwassen € 2,70
Dagkaart jeugd/65-»- € 2,25

Openingstijden:
Maandag 13.30-17.30 en 18.30-
20.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 07.00-17.30 en
18.30-20.00 uur
Zaterdag en Zondag 10.00-17.30 uur
Zwembad 'Het Elderink' in Hengelo
Gld, tel. 0575-461743.

Aanvraagformulier voor een qezinsabonnement

Gegevens van de aanvrager:
(Als u het abonnement ophaalt, ligt het onder deze
achternaam)

Achternaam: Voorletters:

Roepnaam: Geb.datum:

Adres: Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:.

Aanvraagformulier voor een persoonlijk abonnement
(Svp invullen voor wie het abonnement wordt aangevraagd)

Soort: Q Volwassen (v.a. 18jr.) Q Jeugd (t/m 17jr.)
Q 65+

Achternaam: Voorletters:

Roepnaam: Geb.datum:

Adres: Postcode:

Woonplaats:

Namen en geboortedatum partner en/of thuiswonen-
de kinderen (die op het moment van de aanvraag nog
géén 18 jaar zijn):

(Roepjnaam/voorletters:

Partner:

Kindl :

Kind 2 :

Kind 3 :

Kind4 :

Bedrag: €

Handtekening:

Datum: .

Geb.datum:

Telefoon:
Bedrag : €

Aanvraagformulier voor een 2e persoonlijk abonnement

Soort: Q Volwassen (v.a. 18jr.) Q Jeugd (t/m 17jr.)
UI 65+

Achternaam: Voorletters:

Roepnaam: Geb.datum:

Adres: Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Totaalbedrag (1e en 2e abonnement): €

Handtekening :

Datum:..

Profielschets nieuwe burgemeester Bronckhorst
overhandigd aan Commissaris

Voorjaarsinzameling
grof snoeiafvalin
gebied Vorden

Afgelopen donderdag hebben waarnemend Commissaris van de Koningin
(CdK) in Gelderland, de heer Esmeijer, en de Bronckhorster gemeenteraad
de profielschets voor een nieuwe burgemeester besproken. Deze is opge-
steld door de fractievoorzitters van de raadspartijen. Bronckhorst heeft
een nieuwe burgemeester nodig. De huidige burgemeester Van der Wende
is benoemd als waarnemer en blijft tot de nieuwe burgemeester er is. De
benoemingsprocedure neemt enkele maanden tot een halfjaar in beslag.
De burgemeester van Bronckhorst wordt benoemd voor een periode van vijf
jaar. Waar moet de nieuwe burgemeester aan voldoen?

Burgemeester Van der Wende is waarnemend burgemeester van Bronckhorst

De specifieke situatie van Bronck-
horst als herindelingsgemeente
vraagt de nodige bestuurlijke
lenigheid. De kwaliteit van de
woonomgeving en dienstverlening
heeft op termijn prioriteit. Bronck-
horst is geen gemeente die sterk in
ontwikkeling is in de zin van groot-
schalige woningbouw of bedrijven-
terreinen. De komende jaren zijn er
wel ontwikkelingen binnen de
gemeente en de bestuurlijke en
ambtelijke organisatie die extra
inspanningen vergen, zoals de
ontwikkeling van de gemeente op
lange termijn, strategische keuzen
in landschapsontwikkeling, het
oplossen van een structureel

begrotingstekort, leefbaarheid in
kernen en buurtschappen etc.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd
voor de band tussen inwoners en
gemeente. Het is daarom belangrijk
dat de burgemeester zichtbaar
aanwezig en aanspreekbaar is.
Inwoners willen op een aantal
terreinen de meerwaarde van
een gemeentelijke herindeling
ervaren. Het is aan het bestuur
en de organisatie dit waar te maken.
Hiervoor is een verdere ontwikke-
ling van de gemeentelijke organi-
satie en het bevorderen van de
externe gerichtheid van bestuur
en organisatie nodig.

De gemeenteraad is van mening dat
een burgemeester een vakporte-
feuille moet krijgen, naast wettelijke
taken als handhaving en openbare
orde en veiligheid. De portefeuille
voor de nieuwe burgemeester zou er
als volgt uit kunnen zien: coördinatie
handhaving, openbare orde en
veiligheid, dualisering, communi-
catie en promotie en recreatie en
toerisme.

De doelen van de gemeente Bronck-
horst kunnen slechts bereikt wor-
den als de communicatie open en
transparant is. De burgemeester
speelt hierin een belangrijke rol.
Hij/zij is niet alleen aanspreekpunt
voor inwoners, maar vormt ook de
schakel tussen het college en de ge-
meenteraad. Het op de kaart zetten
van Bronckhorst binnen de regio en
daarbuiten vereist grote inzet en
veel energie van de nieuwe burge-
meester. Dat biedt immers moge-
lijkheden tot het verkrijgen van sub-
sidies en andere middelen om bij-
voorbeeld de plattelandsvernieu-
wing te realiseren. Verder speelt de
burgemeester een voortrekkersrol
bij de bewaking en verdere uitwer-
king van het dualisme.

De gemeenteraad wil dat de nieuwe
burgemeester een groot inlevings-
vermogen heeft, een bruggenbou-
wer is die in staat is samenwer-
kingsverbanden te smeden en te
onderhouden, het goede voorbeeld

geeft, transparant handelt en boven
de partijen staat. Ook moet de
burgemeester actie ondernemen
als de situatie daarom vraagt en in
crisissituaties rust en vertrouwen
uitstralen.

De raad spreekt geen voorkeur uit
ten aanzien van geslacht, burger-
lijke staat, levensbeschouwing of
politieke voorkeur van de nieuwe
burgemeester. Gezonde ambitie,
kwaliteit en persoonlijkheid van de
kandidaat zelf zijn het belangrijkst.
Bronckhorst zoekt een burgemees-
ter met aantoonbare bestuurlijke
ervaring en een goed ontwikkeld
politiek gevoel.

Hoe verloopt de benoemings-
procedure?
De vacature voor burgemeester
van Bronckhorst wordt binnenkort
opengesteld. Alle sollicitanten
worden door de CdK met de vertrou-
wenscommissie (zie rubriek: Uit de
raad) besproken. Ook maakt de CdK
zijn selectie bekend. De vertrou-
wenscommissie voert gesprekken
met de geselecteerde kandidaten en
bepaalt een kandidaat van eerste en
tweede voorkeur. Deze voorkeuren
worden, na bespreking met de CdK,
aan de raad voorgelegd in een
besloten raadsvergadering. De
gemeenteraad beslist uiteindelijk
in het openbaar welke kandidaat
aan de minister wordt voorgedragen
voor benoeming.

Bereikbaarheid afdeling WIZ
Op 30 maart a.s. is de afdeling Werk, inkomen en zorg (gevestigd in het
gemeentehuis aan de Raadhuisstraat) de gehele dag niet bereikbaar. Op
de overige dagen van die week kunt u op de normale tijden bij de afdeling
terecht.

Op 7 april a.s. wordt in de bebouwde
kom in het gebied Vorden grof
snoeiafval huis aan huis opgehaald.
Inwoners van het buitengebied in
de voormalige gemeente Vorden
kunnen hun snoeiafval op 14 april
na telefonische aanmelding via de
Afval-Informatie-Lijn (tel. 0575 54 56
46) aan huis laten ophalen. Als u uw
grof snoeiafval voor deze aparte
inzameling bewaart, wordt het
versnipperd en gecomposteerd.
Gooi het in ieder geval niet in de
grijze container, want dat rest-
afval wordt duur verbrand. De
inzameling aan huis in het voorjaar
is eenmalig.

Regels
Voor het aanbieden van afval voor
deze inzameling gelden regels.
Zo mag u niet meer dan 2m3 aan-
bieden en wordt bladafval in zakken
niet meegenomen. Voor informatie
over de andere aanbiedingsregels
zie uw Afvalkalender. U kunt uw grof
snoeiafval ook gratis wegbrengen
naar de afvalbrengpunten in Vorden
en Steenderen (respectievelijk iede-
re 2e en 4e zaterdag van de maand)
of tegen betaling naar het regionale
brengpunt in Zutphen.



Openbare bekendmakingen

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

Bouwvergunningen
• Vorden, Vordensebosweg 3, voor het oprichten van een zwembad en oranjerie
• Zelhem, Bultensweg 7. voor het oprichten van een paardenstal/kalverenstal
• Diverse wegen binnen de voormalige gemeente Hengelo Gld., voor het vernieuwen van abri's
• Diverse wegen binnen de voormalige gemeente Steenderen, voor het vernieuwen van abri's
• Vorden, Horsterkamp, voor het vernieuwen van abri's
• Steenderen, L. Oolfingweg, voor het vernieuwen van abri's
• Vorden, Addinkhof 6, voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van de woning
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 29, voor het realiseren van een interne traforuimte (Aviko)
• Hengelo Gld., Jachtweg 1, voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van de woning
• Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 2, voor de bouw van een carport boven de oprit
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 92, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning
• Hengelo Gld., Veldhoekseweg 23, voor het geheel vergroten van de serre
• Vorden, Decanijeweg 3, voor het tijdelijk plaatsen van een kantooraccommodatie voor een

periode van minder dan 5 jaar
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 12a, voor het gedeeltelijk vergroten van de achterzijde van de

woning
• Vorden, Christinalaan 14, voor het gedeeltelijk veranderen van de bestaande dakkapel en het
. bouwen van een carport

• Zelhem, Groen v. Prinsterstraat 44, voor het gedeeltelijk veranderen/vergroten van
de woning/berging

• Vorden en Hengelo Gld., 10 april 2005, lenteskeelertoertocht, diverse wegen in de voormalige
gemeenten Hengelo en Vorden

• Hengelo Gld., 23 april 2005, voorjaarsmarkt (paarden- en warenmarkt), Spalstraat
• Baak, 24 april 2005, trimloop
• Rha, 24 april 2005, verkoop eten- en drinkwaren naar aanleiding van klootschietactiviteit
• Steenderen, 21 mei 2005. fancy fair
• Hengelo Gld., 28 mei 2005, voorjaarsconcert, multifunctioneel centrum De Kamp
• Vorden, 28 mei 2005, pleinmarkt, Kerkplein/Marktplein
• Verschillende kernen, 31 mei t/m 3 juni 2005, NWB Avondvierdaagse, op diverse wegen in de

gemeente Bronckhorst
• Zelhem, 5 juni 2005, rommelmarkt, de Boerderij, Meeneweg 4
• Keijenborg, 11 juni 2005, buurtfeest Geltinkweg
• Zelhem, 26 juni 2005, snuffelmarkt, Zalencentrum Susebeek
• Vorden, 26 juni 2005, wielerronde Vorden, diverse wegen in Vorden
^Hengelo Gld., 2 juli 2005, keuring Welsh Pony, Hietmaat
• Hengelo Gld., 9 juli 2005, keuring New Forest, Hietmaat
• Hengelo Gld., 13 juli 2005, kermismarkt (paarden- en warenmarkt), Spalstraat
• Hengelo Gld., 30 juli 2005, keuring Gelders Paard. Hietmaat
• Hengelo Gld., 27 augustus 2005, keuring Lippizaner, Hietmaat
• Hengelo Gld., 3 september 2005, keuring Friesche Paard en Dartmoor Pony, Hietmaat
• Hengelo Gld., 15 oktober 2005, najaarsmarkt (paarden- en warenmarkt), Spalstraat

Heeft u bedenkingen tegen het verlenen 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 veilig-
heid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Aanvraag monumentenvergunning
• Hengelo, Huis 't Zelle, Ruurloseweg 92, voor de bouw van een houten terras met trap aan de

zuid-westgevel (rijksmonument)

Het bouwplan ligt van 31 maart t/m 13 april 2005 voor een ieder ter inzage bij de balie van de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een ieder
zijn zienswijze naar voren brengen bij b en w. Inlichtingen: de heer W. Hagens of de heer C. Hofs,
tel. (0575)750353/52.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Steenderen, H.W. Raschstraat 1, voor het geheel plaatsen van een erfafscheiding,

de vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, verzonden op 21 maart 2005

• Wichmond, Lindeselaak 20, voor het vergroten van een woning, verzonden op 21 maart 2005
• Zelhem, Zuivelweg 18, voor het vergroten van de woning, verzonden op 29 maart 2005

Reguliere bouwvergunningen
• Zelhem. Papaverstraat 41, voor het geheel oprichten van een woning, verzonden op 28 februari

2005
• Toldijk, Russerweg 23, voor het tijdelijk plaatsen van een noodlokaal voor een periode van

maximaal 5 jaar (tot 11 maart 2010), verzonden op 21 maart 2005
• Olburgen, Olburgseweg 25, voor het geheel oprichten van een schuur/garage, verzonden

21 maart 2005
• Steenderen, Burg. Smitstraat/Dr. Ariënsstraat, voor het gedeeltelijk vergroten van een

verzorgingscomplex, verzonden op 21 maart 2005
• Vorden, Lankampweg 1, voor het geheel vernieuwen van een schuur-berging, de vergunning

is verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(binnenplanse vrijstelling), verzonden op 21 maart 2005

• Zelhem, Aaltenseweg 11, voor het veranderen van een evenementenhal, verzonden op
21 maart 2005

• Steenderen, Dr. A. Ariensstraat 39, voor het gedeeltelijk verbouwen van een schuur, de
vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, verzonden op 29 maart 2005

Sloopvergunning
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 11, voor het slopen van de asbesthoudende golfplaten van twee

schuren en een aanbouw alsmede het slopen van het asbesthoudende dakbeschot en een
wand van de woning, verzonden op 29 maart 2005

Evenementenvergunning
• Baak, 17 april 2005, rommelmarkt, rond de RK Kerk, verzonden 25 maart 2005

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. 5.4.1 APV)
• Hengelo, Varsselseweg 40, voor verbranding nabij de Varsselseweg
• Hengelo, Lankhorsterstraat 4a, voor verbranding nabij de Lankhorsterstraat
• Drempt, Rijksweg 42, voor verbranding nabij de Rijksweg 42
• Drempt, Tellingstraat 9, voor verbranding nabij de Tellingstraat
• Vorden, Riethuisweg 3, voor verbranding nabij de Riethuisweg
• Zevenaar, Schaapsdrift 34, voor verbranding nabij Vaalverinkdijk
• Wichmond, Broekweg 9, voor verbranding nabij de Broekweg
• Steenderen, Toldijkseweg 3, voor verbranding nabij deToldijkseweg
Deze ontheffingen zijn op 29 maart 2005 verzonden.

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep
Tegen de hiervoor verleende besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden, binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van het betreffende besluit aan aanvragers (zie datum bij de
bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu en in het gemeentehuis bij
de afdeling Openbare orde en veiligheid (alleen de evenementenvergunning). In het bezwaar-
schrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.

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

Aanvraag 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
• Vorden, Hengeloseweg 9/Schimmeldijk ongenummerd, voor de bouw van een dierenartsen-

praktijk c.q. ter vervanging van bestaande bedrijfs- en opslagruimten (geldende bestemmings-
plannen 'Buitengebied 1982' en 'Buitengebied 1989 nr. 3, Hengeloseweg 9' van de gemeente
Vorden).

Het verzoek ligt van 31 maart t/m 27 april 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, de Wilgen, kavelnr. 77, voor het overschrijden van de bebouwingsgrens t.b.v. het

bouwen van een woning. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 1 van het
bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2003'.

Het bouwplan ligt met ingang van 31 maart t/m 13 april 2005 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 250.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo, Schoolstraat (terrein voormalige burgemeesterswoning), voor het tijdelijk aanleggen

van 36 extra parkeerplaatsen (geldend bestemmingsplan 'Hengelo kom 1983').

Het plan ligt van 31 maart t/m 13 april 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem (Velswijk), 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, het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Velswijk'.

Het bouwplan ligt met ingang van 31 maart t/m 27 april 2005 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien. dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 250.

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verleende vrijstelling
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vonden. Zelledijk 9 voor de uitoefening van een bosbouwbedrijf [geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 1982').
Dit besluit is op 23 maart 2005 verzonden aan de aanvrager.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij het college
van b en w.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belan-
gen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij
de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2005-01 (voormalige maalderij
Boeijinkweg), met bijbehorende stukken, ligt van 31 maart t/m 27 april 2005, tijdens de opening-
stijden, ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. 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 legt de planologische basis voor het slopen van de bebouwing op het terrein van de
voormalige maalderij en het realiseren van vier woningen.

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

Goedgekeurd bestemmingsplan
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 11 maart 2005 het door burgemeester en wet-
houders op 25 januari 2005 vastgesteld wijzigingsplan Dorpsstraat 32 (art. 11 WRO), goedge-
keurd. Het goedgekeurde wijzigingsplan, met bijbehorende stukken, ligt van 31 maart t/m
11 mei 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 af-
deling (0575) 75 02 50.

Dit plan legt de planologische basis voor de wijziging van detailhandel in horeca.

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten kan gedurende de inzagetermijn beroep worden in-
gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den
Haag, door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schrif-
telijk hun bedenkingen bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken. De goedkeuringsbesluiten
treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling, treden de
besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wet milieubeheer
• Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 31 maart t/m 11 mei 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Mts. Ter Maat-Focking, Kattendijk 5, 7025 EA, voor: een wijzigingsvergunning voor een

veehouderij, datum aanvraag: 22 november 2004
• Laag-Keppel, Mts. Th. En J. Bles, Eldrikseweg 2, 6998 CC, voor: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende vergunning voor een vleesvarkensbedrijf aan de Barlhammerweg 1 te
Laag-Keppel, datum aanvraag: 6 oktober 2004.

• Halle, Mts. Wolsink, Halle-Heideweg 1, 7025 CG, voor: een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij, datum aanvraag:7 oktober 2004.

• Halle, J.H. Helmink-Gosselink, Jolinkdijk 6, 7025 EM, voor: een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een veehouderij en minicamping, datum aanvraag: 30 september
2004.

Strekking van de besluiten:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

• Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:30 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 31 maart t/m 11 mei 2005
tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, B.V. Krachtvoederfabriek De Hoop, Hummeloseweg 75, 7021 KN, voor: het ambts-

halve aanpassen van de voorschriften van de eerder verleende vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer.

Strekking van het besluit:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voor-
schriften opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet
strijdig met het belang van de bescherming van het milieu.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerp-besluiten hebben geadviseerd
b. degenen die tegen de ontwerp-besluiten tijdig bedenkingen hebben ingebracht
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de

eerdere ontwerp-besluiten
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

bedenkingen in te brengen.
Beroepschriften moeten binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 12 mei 2005.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 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.

Meldingen (art. 8.41 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 31 maart t/m 11 mei 2005
tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Vorden, Almenseweg 59, 7251 HP, voor: het oprichten van een inrichting voor de opslag van

propaan, volgens het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer;
• Zelhem, Nijmansedijk 14, 7021 JB, voor: het veranderen van een landbouw-loonbedrijf,

volgens het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer;
• Vorden, Het Hoge 65, 7251 XV, voor het van toepassing worden van het Besluit voorzieningen

en installaties milieubeheer op een inrichting voor het verpompen van rioolwater.

Deze inrichtingen vallen niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer. Wel moeten zij
voldoen aan de algemene voorwaarden van de genoemde besluiten.

Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 31 maart t/m 27 april 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Zelhem, A.J.M. Hilderink, Akkermansstraat 6, 7021 LW, voor: een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende, vergunning voor een veehouderij, datum aanvraag: 20 december 2004.
• Toldijk, Mts. Ruessink, Hoogstraat 21, 7227 ND, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een rundveehouderij, datum aanvraag: 12 november 2004.
• Hengelo, Reiger Racing Suspensions B.V., Molenenk 5a, 7255 AX, voor: een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een metaalbewerkend bedrijf, datum aanvraag: 17 juli
2002.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 28 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 rrt>,
staat zijn geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Inspraak verzoek vaststelling hogere
grenswaarde (art. 83 Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst maken bekend dat van 31 maart
t/m 27 april 2005 voor een ieder in het gemeentekantoor gedurende de openingstijden de volgen-
de stukken ter inzage liggen:
• een ontwerp-verzoek met bijlage(n), gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland tot

vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor
de nieuwbouwvan een bedrijfswoning aan de Bruinderinkweg in Hengelo Gld.

Gedurende de termijn van vier weken wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen
over het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken. Ook wordt op 7 april 2005, om 10.00 uur in het
gemeentekantoor een openbare zitting gehouden waarbij iedereen in de gelegenheid wordt
gesteld opmerkingen over het ontwerp-verzoek te maken. Wanneer u van de openbare zitting
gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken aan de heer
P. Roerdink van de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 7503 12.

Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van
Bronckhorst.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, de parkeerplaats nabij de kruising Van Heeckerenweg en de Dorpsstraat is op

24 april van 06.00 tot 19.00 uur afgesloten voor het verkeer in verband met een kunstmarkt.
• Baak, 't Baaken en de Pastoriestraat tussen de Leeuwencampstraat en de Wichmondseweg

zijn op 17 april van 8.00 uur tot 16.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is, afgesloten voor
het verkeer. Reden rommelmarkt.

• Toldijk, buslijn 82 rijdt van 4 t/m 8 april a.s. een gewijzigde route door de wegwerkzaamheden
aan de Kruisbrinkseweg. De halten Zonnebrug en café Den Bremer vervallen in die periode en
de tijdelijke nieuwe halten daarvoor in de plaats vindt u aan de Hardsteestraat en Leemstraat.

Verordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 3 januari jl. de 'Verordening
overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Bronckhorst'vastgesteld.

In deze verordening is geregeld hoe de wethouder onderwijs namens het college overleg voert
met alle elf schoolbesturen in de gemeente over het lokaal onderwijsbeleid.

De Verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Deze verorde-
ning treedt vanaf heden in werking.



Een auto-
verzekering

die véél
minder premie

slurpt..?

Het kan!
Univé bewijst het:

een véél
lagere premie.

Let u scherp op uw autokosten? Kijk dan eerst eens

naar de premie van uw autoverzekering. Dat kan direct!

Op www.unive.nl. Grote kans dat u daar een veel

lagere premie ontdekt. Het verschil met andere
verzekeraars kan oplopen tot vele tientallen euro's per

jaar. In een vergelijk* met 5 grote personenauto-

verzekeraars hebben we de premieverschillen naast

elkaar gezet aan de hand van onderstaand voorbeeld.

* Bron: Rolls en www.interpolis.nl.

VOORBEELD: MERK EN TYPE: PEUGEOT 307 1.6 XS, NIEUWWAARDE:
€ 16.900.--, GEWICHT: 1151 KG, BOUWJAAR: 2002. AANTAL KILOMETERS:
<20.000 KM. LEEFTIJD: 35 JAAR, WOONPLAATS: ASSEN, DEKKING:
ALL RISK, AANTAL JAREN SCHADEVRIJ: 8 JAAR.

Verzekeraar

Univé Verzekeringen

Premie* Uw besparing

€ 392,- Laagste premie!

Interpolis € 476,- U bespaart bl) Urn

Delta Lloyd € 509,- U bespaart bij Univé

Nationale Nederlanden €511,- U bespaart bij Univé

Aegon €513,- U bespaart bij Univé

Centraal Beheer Achmea € 536,- U bespaart bij Univé

* Jaarpremie exclusief assurantiebelasting

Bij Univé bespaart u het meest op uw autoverzekering.

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen, ga dan direct

naar www.unive.nl voor een offerte op maat.

' VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Univé Oost
Telefoon 0547 - 36 70 00

Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, fax 0547 - 36 70 10
Ruurlo, Stationsstraat 12, fax 0573 - 45 83 29

Delden, Langestraat 5, fax 074 - 377 1719
Lochem, Graaf Ottoweg 18, fax 0573 - 29 81 09

oost@unive.nl

Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys op de bres voor orang-oetan

Van 29 maart t/m 24 april vinden bij Super de Boer Yvonne en Wilbert

Grotenhuys weer de bekende Rocks'weken plaats. Zoals altijd zijn er dan weer vele

aantrekkelijke aanbiedingen, waarbij extra veel Rocks'punten worden gegeven.

Deze keer zijn de Rocks'weken heel bijzonder. Want klanten kunnen nu hun

extra snel bij elkaar gespaarde Rocks' Vijfje gebruiken voor de aankoop van

een leuk pluchen knuffelbeest en dragen daarmee meteen een steentje bij aan

het behoud van de natuur. Van elk verkocht pluchen knuffelbeest (aap, dolfijn,

leeuw, tijger, pandabeer of olifant) maakt Super de Boer namelijk € 1,50 over

aan het Wereld Natuur Fonds.

Wie alle zes de beestjes spaart, helpt daarmee op een geweldige manier de

orang-oetan in Indonesië. De opbrengst van deze actie komt helemaal ten goede

aan het werk van het Wereld Natuur Fonds op Borneo. Daar is door de houtkap het

voortbestaan van dieren als de orang-oetan in gevaar.

Graag gedaan

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • 72 51 BB Vorden

Super
deBoer

FEEST BIJ
't Oïde Lettink
Op 1 april a.s. vieren wij het feit dat wij
alweer één jaar 't Olde Lettink runnen

Vrijdag 1 april
Met eerste dart tournooi "Lettink Open" aanvang 19.00 uur,

voor inschrijving vanaf heden tot donderdag 31 maart € 10.00 p.p.
Wie neemt de beker naar huis ?

Zaterdag 2 april
Zo veel spare ribs met patat eten
als u op kunt voor € 7.50 p.p.H

Vanaf 19.00 uur live muziek met de Dialect rockband

"OP DRIFT"!

Zondag 3 april
Oostenrijkse avond, van 19.00 tot 23.00 met live muziek,

incl. Oostenrijks buffet, en drankjes*
€ 29.50 p.p. Reserveren!! *bier, wijn, frisdrank, koffie en thee

Voor de kinderen hebben wij een springkussen staan!!

Cafetaria aktie:
vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 april man te.oo tot 10.00 uuri

alle patat en snacks*
voor € 0.50 p.st.

'frikandel, kroket, bamischijf of kipcorn

Restaurant/cafetaria 't Olde Lettink
Almenseweg 35a • vorden • tel.: 0575 - 55 40 01

Help dan 1,6 miljoen
mensen die dat niet
hebben!

• COPD (chronische bronchitis en Om mensen met astma en COPD meer nisator! Bel 0800 - 2345 777 of e-mail
V longemfyseem) is de derde doods- luchtte geven collecteren in mei ruim naarikcollecteer@astmafonds.nl.

U oorzaak in Nederland. En het aan- 50.000 mensen voor het Astma Fonds.
^ tal kinderen met astma neemt nog Voor wetenschappelijk onderzoek, een Giro 55055

steeds toe. Leven met astma betekent betere kwaliteit van de zorg, voorlichting .
voortdurend leven met de angst om en individuele hulp. _ BM^H Voor
geen lucht meer te krjjgen. Mensen met
COPD hebben zelfs continu ademnood. Lucht over? Meld u aan als collecte-orga-

Het

Zalenverhuur Catering

Café

Activiteiten Ludgerus Vierakker

9 april 2005 vanaf 19.00 uur

I tal laansbuffet met wijnproeverij en andere Italiaanse artikelen in samenwerking met Mattie's
Trattoria Deventer.

Start met Spumante Dolce als aperitief vervolgens een antipasti buffet, soep,
Een spoen, 3 soorten salade, twee soorten lasagne, een dessert met koffie, een typisch
Italiaans likeurtje, zoetwaren als tiramisu, cassata, ijs ed.

7 mei 2005 vanaf 19.00 uur

Asperge avond in samenwerking met Herman Eskes van boerderij winkel Den 4akker en een
proeverij van geschikte (Duitse) wijnen

Ontvangst met een aperitief, Herman vertelt over de asperge teelt. Na de soep neemt
Herman ons mee naar een achter het Ludgerusgebouw gelegen aspergeveld en kunt u zelf
ervaren hoe asperges te steken. Bij terugkomst kunt u genieten van op drie manieren bereidde
asperges tw met ei en ham, met zalm en garnalcn en asperges op zijn Italiaans. We eindigen
met een dessertbuffet met koffie en een likeurtje.

Beide avonden zijn ook zeer geschikt voor personen die vegetarisch eten.

Inschrijven Italiaanse avond ter kennismaking
Aspergeavond

Ludgerus Vierakkersestraatweg 37 7233 SH Vierakker
0575 441581 per email mattie.bakker@planct.nl

€21,95
€ 24,95



Regiopagina, verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst. Contact Noord, Midden en Zuid

De fysiotherapeut en COPD
Fysiotherapeut Remco van Reen van Janssen van Dijke fysiotherapeuten heeft zich
gespedaU-seerd in het behandelen van patiënten met COPD. COPD is een verza-
melnaam voor longaan-doeningen, waarvan de chronische bronchitis, de astma en
longemfyseem het bekendst zijn. Doordat de verschillende disciplines (huisarts,
specialist, fysiotherapeut) steeds beter samen-werken, lukt het steeds beter om
goede zorg te leveren en de patiënt een beter perspectief voor het dagelijkse leven
te bieden. Door gericht te trainen is het daardoor goed mogelijk om de spierkracht
te verbeteren en de ademhaling te reg-
ulieren, waardoor de dagbesteding
beter wordt. Ook het omgaan met vaak
overmatige shjmvorming en de kunst
van het kwijtraken van het slijm krijgt
door fysiotherapie een andere dimen-
sie.

Om u nog beter te informeren organ-
iseert Janssen van Dijke fysiothera-
peuten een voor-lichtingsbij eenkomst
op 7 april van 11.00 tot 12.15 uur in de
praktijk aan de Ambachtsweg 16 in
Zelhem. Remco van Reen heeft daar-
voor een powerpointpresentatie met
filmpjes, foto's en bewegingsmo-
gelijkheden en de presentatie is zo
ingericht dat u direct kunt reageren
op de beelden, zodat zaken ver-
duidelijkt kunnen worden.
Als u belangstelling hebt om de
bijeenkomst bij te wonen dan kunt u
zich het best van te voren aanmelden
via tel. 0314-625150.

De raadsvergadering van 24 maart jl. heeft als belangrijk thema de profielschets
voor de nieuwe burgemeester van Bronckhorst. Voor deze gelegenheid is
waarnemend Commissaris van de Koningin, de heer Esmeijer, bij het eerste deel
van de vergadering aanwezig.

Waarnemend burge-
meester van der Wende
opent de vergadering en
geeft het woord aan dhr.
Seesing (PvdA). Hij leidt
kort het rapport in, dat
is opgesteld door de
voorbere i-d ingscom-
missie die zich heeft
beziggehouden met de
profielschets voor de
nieuwe burgemeester
van Bronckliorst.
Vervolgens is het woord
aan de CdK de heer
Esmeijer, die officieel de
procedure voor de
nieuwe burgemeester
van de gemeente
Bronckhorst start. Hij
geeft een toelichting bij
de gang van zaken en
zijn rol in de procedure.
De bedoeling van de
profielschets is
meerledig. Allereerst
heeft deze tot doel an-
deren te informeren over
de eisen die de raad aan
de kandidaat stelt.
Bovendien kan de com-
missaris het als instru-
ment gebruiken bij de
beoordeling van de sol-
licitatiebrieven die hij
ontvangt naar aanleid-
ing van de te plaatsen
advertentie. Tenslotte
kan het bij de evaluatie
door de vertrouwen-
scommissie gehanteerd
worden als toetssteen.
De profielschets voldoet
ruimschoots aan de

eisen die daarvoor
gelden; uitgebreid, zake
lijk en wervend worden
als adjectieven
genoemd. Er is waarder-
ing voor de
vernieuwingszin die uit
het rapport spreekt, het
werkt inspirerend en
selecterend. Het geeft
een goed beeld van de
nieuwe gemeente. Men
heeft de door
Binnenlandse Zaken
geformuleerde eisen
niet klakkeloos
overgenomen, maar er
een eigen interpretatie
aan gegeven.
Bronckhorst is op zoek
naar een burgemeester
die affiniteit heeft met
alle facetten van het
platteland, zoals de
boeren en de recreatie;
een verbinder en een
netwerker. Het behoort
ook tot de taken van de
burgemeester ervoor te
zorgen dat de inwoners
de meerwaarde van de
grote gemeente gaan
proeven. Hoe creëer je in
zo'n grote gemeente met
veel kernen gemeen-
schapszin, het gevoel 'ik
hoor bij Bronckhorst'?
• Specifieke eisen
Een van de eisen die aan
de nieuwe burge-meester
wordt gesteld, is dat
hij/zij binnen eenjaar na
de benoeming in de
gemeente woont. De

omvang van de
gemeente vereist daar-
naast bestuurliike ervar-
ing. De commissie
spreekt geen politieke
voorkeur uit en stelt ook
voor geen gebruik te
maken van een referen-
dum.
De heer Esmeijer wijst
nog eens nadrukkelijk
op het punt van de
geheimhouding. Hij
pleit ervoor de
vertrouwenscommissie
haar werk te laten doen
zonder enige bemoeienis
of zelfs belangstelling.
Er mag niets naar buiten
komen, lekken uit de
vertrouwenscommissie
levert een strafbaar feit
op. De waarnemend CdK
brengt ook onder de aan-
dacht dat de hele proce-
dure nog wel enige tijd
in beslag kan nemen en
dat we voor september
2005 zeker niet op een
nieuwe burgemeester
hoeven te rekenen. Dhr.
Seesink hoopt op een zo
kort mogelijke proce-
dure, zonder de
zorgvuldigheid geweld
aan te doen.
Waarnemend burge-
meester van der Wende
stelt vervolgens met een
klap van de hamer de
profielschets vast, waar-
na de overige agenda-
punten aan de orde zijn.

Landelijke collecte Simavi

Geef scholen in
Azië en Afrika

schone toiletten
In de week van 3 t/m 9 april a.s. wordt in heel
Nederland weer gecollecteerd voor Simavi. Met
de opbrengst financiert Simavi projecten in Azië
en Afrika ter verbetering van de gezondheid van
de allerarmsten.

Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar het posi-
tieve effect van sanitaire voorzieningen op de
gezondheid. Een toilet is voor ons zo vanzelf-

sprekend, dat we ons niet eens meer kunnen
voorstellen hoe het zou zijn zonder. Maar ruim
2,6 miljard mensen ter wereld hebben geen
goede sanitaire voorzieningen. Bij het bereiken
van een betere gezondheid spelen schoon water,
een goed toilet en hygiëne (zoals handen
wassen) een belangrijke rol. Want met betere
hygiënische omstandigheden krijgen bacteriën
die ziekten veroorzaken minder kans. Daarom
steunt Simavi de aanleg van sanitaire
voorzieningen, bijvoorbeeld bij scholen.

Simavi bestaat dit jaar 80 jaar en heeft in al die
tijd al veel bereikt. Maar steun aan ontwikkel-
ingslanden is helaas nog steeds hard nodig. U
kunt meehelpen door te geven aan de Simavi-
collectant of een bijdrage over te maken op giro

300100 ten name van Simavi in Haarlem.

Peugeot 206 1.1 i 3-drs. blauw 2000
Opel Frontera 2.21-16V RS zilver, airco 2000
Opel Corsa 1.2M6V 5-drs 2003
2x Opel Vectra 1.61-16V, 4-drs, 5-drs 1996
Opel Corsa 1.7 DTi Sport 3-drs 2001
Ford Focus 1.4 16v station, zilver 2001
2x Daewoo Matiz 5-drs 1999
Hyundai Accent 1.5 GLS, 4-drs, zilver 11-2001
Nissan Micra 1.31 3-drs rood met 1999
2x Suzuki Swift 1994-1996
Nissan Almera 1.61 3-drs, airco, rood 1997
Opel Corsa 3-drs, sport 1997
Suzuki Alto 3-drs, rood 1995
Mazda 1.21 zwart, 3-drs 1997
Ford Fiesta zwart, 3-drs 1996
Nissan Primera 1.6 Estate airco 1999
Opel Combo 1.7D Tour personenuitv 2000

AUTOBEDRIJF
OVERBEEK

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

auto's, APK keuringsstation
www.autobedrijfoverbeek.nl

- Achtergrondinformatie -

Simavi geeft financiële steun aan organ-
isaties in Afrika en Azië die - samen met
de lokale bevolking - projecten opzetten
en uitvoeren ter verbetering van de
gezondheid van de allerarmsten. Omdat
Simavi liever de oorzaak bestrijdt dan het
symptoom, ligt de nadruk op de financier-
ing van water- en sanitaire voorzieningen
en op de verbetering van de basisgezond-
heidszorg.
De projecten bevatten altijd een voorlicht-
ingscampagne voor de bevolking. Hiermee
leert men zelf goede voorzieningen aan te
leggen en te onderhouden. Daarnaast
wordt uitgelegd hoe belangrijk goede
hygiëne is ter voorkoming van ziekten.
Overwegingen van ras, religie en politieke
overtuiging spelen geen rol in ons werk.

Meer informatie vindt u op
www.simavi.org

Gezellig stratentoernooi
Zelhemse Schietvereniging

hi het kader van het Ie bedrijven-stratentoernooi werd er tussen 28 februari en 11 maart jl.
dagelijks geschoten in de schietlocatie van de Zelhemse Schietvereniging achter sporthal de Pol.
Maar liefst 38 teams hadden zich ingeschreven en volgens een nauwgezet schema schoten de vier-
tallen hun kaarten vol.

Nadat de punten geteld waren konden drie
teams in het zonnetje gezet worden omdat zij
de meeste punten hadden verzameld. Het team
'de Vossen' stak met 718 punten duidelijk boven
de concurrentie uit en de leden van dit team
mochten de wisselbeker in ontvangst nemen,
waarbij de vereniging de toezegging deed dat ze
volgend jaar de kans zullen krijgen om de trofee
te verdedigen, want ook in 2006 zal er weer een

toernooi worden georganiseerd.
De beste schutter van het toernooi, Henk Jan
Visser van het team Polyketting 2, schoot met
234 de meeste punten bij elkaar, maar zijn team
kwam daarmee toch nog tekort en moest genoe-
gen nemen met de 3e plaats (655 punten). Het
hoge gemiddelde van de schutters van JVL
bezorgde hen uiteindelijk de 2e prijs met 666
punten.

Op de foto ziet u de prijswinnaars met hun trofee.



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

Infodag op zaterdag 2 april van 10.00 tot 17.00 uur bij
Cosmetisch Instituut FRANCINE te Lichtenvoorde

Graag nodigen wij u uit een kijkje te komen nemen in ons nieuwe pand aan de Varsseveldseweg 55 te
Lichtenvoorde. Wij zullen u graag ontvangen en u uitvoerig informatie geven over ons complete pakket aan lichaams-
en gezichtbehandelingen. Zo kunt u onder andere GRATIS of tegen een GERINGE VERGOEDING kennis maken
met de volgende specialisaties:

• Injectables met blijvend of tijdelijk resultaat;
• Spataders verwijderen;
• Botox anti-transpiratie

Dr. D.R.C. Bartels, die in ons instituut de inspuiting van
injectables verzorgt, zal de gehele dag aanwezig zijn
voor het geven van gratis informatie.

Op deze dag kunt u zich ook tegen overmatige
transpiratie laten behandelen. Werking 3 - 7 maanden.
Prijs op aanvraag.

T-AWAY-behandeling:

Laat uw huidoneffenheden, zoals steelwratjes,
couperose, bloedblaasjes, lipoma's (vetbultjes) en
ouderdomsvlekken verwijderen.

Normaal € 10,= instapkosten en € 2,= per minuut.

ALLEEN DEZE INFODAG: € 10,=
(max. 15 minuten per klant, incl. nabehandelingsgel).

ELLIPSE Light-ontharing:

Hét ontharingssysteem tegen
ongewenste haargroei. Scheren,
harsen en epileren behoren tot het £ ƒ ƒ
verleden.
4 - 7 behandelingen volstaan voor
een fantastisch resultaat. Geschikt
voor zowel gelaat als lichaam, voor
dames en heren.
Nu ook voor blond, grijs en rood

Philoderm-peeling:

Een fantastisch systeem voor huidverjonging,
waarmee ook pigmentvlekken en acné behandeld
kunnen worden.

Ter kennismaking: € 20,= (i.p.v. € 75,=)

Als u een afspraak maakt voor een peelingkuur krijgt
u 10 % korting op het productenpakket.

Bio Skin Jetting / Soft Laser-lifting:

Natuurlijke rimpelcorrectie, zonder inspuiting. Fijne
rimpels verdwijnen en diepe rimpels worden zichtbaar
minder zichtbaar of verdwijnen zelfs helemaal. De
methode is zeer effectief op het voorhoofd, de wangen
en de lippen.

Proefbehandeling Bio Skin Jetting: € 20,= (dit bedrag
ontvangt u als korting op uw eerste behandeling).
Proefbehandeling Soft Laser-Lifting: GRATIS!
U zult versteld staan!!!

Permanente make-up:

Permanente make-up is dé manier om uw
wenkbrauwen, eye-liner of lipcontouren altijd perfect
bijgewerkt te hebben. U hoeft ze nooit meer bij te
kleuren met een potlood. Perfect onder alle
omstandigheden, dus ook in zwembad of sauna en
aan zee of op het strand. PERMANENT MOOI voor
twee tot vijfjaar en vaak zelfs nog langer!

Als u op onze infodag een afspraak maakt, krijgt u
10% korting op uw pm-behandeling.

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

/> COSMETISCH INSTITUUT

Trrancine
Tel.: 0544371509
www.francine.nl

Fax: 0544375509
info@francine.nl

U kunt zich de gehele dag GRATIS laten opmaken met onze puur natuurlijke en
100% hypo-allergene Mineral make-up.

Wilt u verzekerd zijn van een persoonlijk informatiegesprek of een proefbehandeling
maakt u dan tijdig een afspraak. Tot ziens op 2 april a.s.



23 en 24 april BORNEO WEEKEND in de NVD-dierentuinen!

Laat de bossen van Borneo niet verdwijnen
De afgelopen jaren is er veel bos op Borneo gekapt. Voor het hout en om akkers aan te leg-
gen. Ook zijn er veel grote bos-branden op Borneo geweest. Als het zo door gaat, is over vijf-
tien jaar bijna geen oerwoud meer over. Dat is dan ook het einde van alle dieren die daar nu
nog leven. Op de kleurplaat zie je daarvan bijvoorbeeld de kleinklauw otter, de neushoorn-
vogel, de orang oetan, het spookdiertje en de Maleise beer.
Dus: hoogste tijd om het woud te beschermen! Daarom voert het Wereld Natuur Fonds dit jaar
actie voor de bossen op Borneo en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen doet natuur-
lijk mee! En jij toch ook?

Geef het leven op Borneo
weer kleur en maak kans op

Ie prijs: (Verjaardags-)feestje in de
NVD-dierentuin bij jou in de buurt
(maximaal 10 personen)

2e prijs: prachtige WWF-orang oetan
knuffel

3e prijs: N VD-Dierentuinbon

nederlandse vereniging van

dierentuinen

WWF

Naam

Adres

• f • • •Leeftii

Lever de kleurplaat (vóór 1 mei 2005!) in bij de NVD-dieren-
tuin bij jou in de buurt. Opsturen mag ook. De adressen vind
je op www.nvdzoos.nl. Winnaars ontvangen bericht per post.
Vanaf half mei wordt de uitslag bekend gemaakt op de
genoemde site van de NVD en op www.wnf.nl

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ingezonden
kleurplaten worden eigendom van de NVD.



Vorden E3 ongeslagen tijdens
zaalvoetbalcompetitie in de winterstop

Muziek en lekker eten
op kasteel Hackfort

Spelers bij de foto v.l.n.r.:]an Golstein (leider), Ruben Golstein, Koen Oosterhuis, Bas Abbink, Sttjn Wentink, Robin Versteege (keeper),
Bram Houwen, Jorn Kuitert, Torn Olthofen Huub Abbink (leider)

De voetbalvereniging Vorden stelde de
E- en de F- teams in de gelegenheid
deel te nemen aan een zaalvoetba1-
competitie tijdens de winterstop.
Hoewel dit betekende dat de jeugd-
leiders hun voorgenomen klussen in
huis tijdens winterstop hierdoor weer

moesten uitstellen werd er toch gretig
ingeschreven voor deze competitie.

Ook het team van Vorden E-3 nam aan
deze competitie deel en de jongens
stelden hun leiders niet teleur. Deze
klus werd in elk geval door hun jon-

gens met groot enthousiasme ge-
klaard.

Het team won maar liefst alle zeven
wedstrijden en werd dan ook ongesla-
gen kampioen tijdens de laatste wed-
strijd op 19 februari jl. tegen Socii El.

gekeken op WWW.COntaCt.nl

voor het plaatselijke nieuws?

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht Gems
Metaalwerken Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat

zij de beschikking hebben vastgesteld op de aanvraag om

vergunning van Gems Metaalwerken B.V. mede namens

Emsbroek Installatietechniek B.V. te Vorden.

Het gaat hier om een vergunning ingevolge de Wet

milieubeheer voor het veranderen en het in werking

hebben na die verandering van de gehele inrichting

(revisievergunning). De inrichting is bestemd voor de

productie van tanks en opslagvaten in combinatie met

een installatiebedrijf. De inrichting is gelegen aan de

Industrieweg 9 - 1 1 te Vorden.

De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning

wordt verleend onder voorschriften en beperkingen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen, liggen

ter inzage van 31 maart 2005 tot en met 1 1 mei 2005 bij:

- de gemeente Bronckhorst, Banninkstraat 24a te

Hengelo; op maandag tot en met donderdag van 8.30

tot 15.00 uur, op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur,

alsmede na telefonische afspraak,tel. (0575) 75 02 50;

- de provincie Gelderland, in de bibliotheek in het Huis

der Provincie, Markt 1 1 te Arnhem; op werkdagen van

8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschik-

king ingevolge de Wet milieubeheer of voor het maken

van een afspraak voor inzage buiten kantooruren kunt u

contact opnemen met de heer J. de Lange,

tel. (026) 359 86 70 van de dienst Milieu en Water van

de provincie Gelderland.

provincie

Beroep
Tegen de beschikking kan tot het einde van de tervisie-

leggingstermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep

instelt kan bij de voorzitter van die Afdeling ingevolge

artikel 36 van de Wet op de Raad van State ook een

verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening

beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om

een voorlopige voorziening dienen op uitnodiging van de

Afdeling griffierechten te worden voldaan. Het adres van

de Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019,

2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van

betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

telefoon (070) 426 44 26.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die

ook tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben

ingebracht, en overigens door anderen, voorzover zij

beroep instellen tegen de beschikking op punten waar

deze afwijkt van de ontwerpbeschikking.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen

aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in

te brengen tegen het ontwerp van de beschikking.

De beschikking treedt in werking na afloop van de

beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn om een

voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst

op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 1 1 maart 2005,

nr.MPM2242

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

J.J.W. Esmeijer - wnd. Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

Op zaterdag 9 april opent de lOO-ja-
rige Vereniging Natuurmonumen-
ten de deuren van kasteel Hackfort
voor publiek. Om 20.00 uur gaat in
de Van Westerholtzaal' de voorstel-
ling Van Lotje slaat door!' in pre-
mière.

Bezoekers van de voorstelling krijgen
de unieke kans zich op te geven voor
een diner in het kasteel. Aanvang van
dit biologische driegangen diner is
18.00 uur.

Kaarten voor de voorstelling en het di-
ner moeten vooraf gereserveerd wor-
den bij bezoekerscentrum Veluwe-
zoom te Rheden, tel. (026) 49 79 100.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met boswachter Willem
Regtop tel. (06) 54 28 06 55.

VAN LOTJE
De vijfmansband 'Van Lotje' brengt
een afwisselend programma met zelf-
geschreven Nederlandstalige liedjes
op de rand van levenslied en cabaret.
De liedjes zijn soms grappig, soms se-
rieus en beslaan allerlei aspecten uit
het dagelijks leven.

Van Lotje begeleidt zichzelf met zang,
gitaren, bassen, violen, accordeall en
percussie.

In een wisselende bezetting wordt
met behulp van eenvoudige middelen
als blokken hout en stukken schuur-
papier een grote diversiteit aan muzi-
kale stijlen te voorschijn getoverd.

De liedjes worden op speelse wijze
door de handleden aan elkaar gepraat.

DINEREN OP STAND
Bezoekers van de voorstelling krijgen
de unieke kans om te dineren in kas-
teel Hackfort. In de sfeervolle kelders
van het eeuwenoude kasteel wordt
een biologisch driegangen diner geser-
veerd (vlees, vis of vegetarisch).

Het diner wordt verzorgd door Drie-
kant Ambachtscentrum uit Zutphen
in samenwerking met Eric van Velu-
we, topkok op het gebied van de biolo-
gische keuken.

MEER ACTTVTrEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (n575) 557310
Fax (0575)557311
E-mail: info@weevers.net'
Internet: www.weevers.net

volkswagen polo 1996
renault scenic 1.9 dti rxe airco 2000
renault espace 2.0 Ipg airco 1998
volkswagen golf 1995
volkwagen golf 1.6 4 drs 1994
volkswagen corrado g 60 1989
mitsubishi space wagon 1995
mercedes e 430 t

elegance full options 1998
citroen xm 2.0 1994
citroen xm 2.0 1992
audi a4 1.6 bwjr 1995
volkswagen polo 1.9 d 1999
div citroens 2cv6 vanaf

Diverse goedkope inruilers met apk

4750,
8250,
9250,
4250,
3250,
1750,
3750,

17250,
1250,
1250,
4950,
6650,
1500,

TOMOBIELBEDRIJF

LBERS
Spoorstraat 46 - 7261 AG Ruurlo

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

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

Vordense Apotheek
Zutphenseweg 12
7251DK Vorden
Tel 0575-551471
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Kantoor Hengelo druk bezocht
Open Dag Sensire een succes

Lezing over de overgang in Baak

De open dag op het kantoor aan de Kastanjelaan in Hengelo trok veel belangstelling

Zaterdag 19 maart organiseerde zorginstelling Sensire een open dag
met als hoofddoel personeel te werven. De kantoren in Hengelo en Ulft
en zorgcentrum Sydehem in Zeddam hadden hun deuren geopend om
belangstellenden te ontvangen en informatie te geven over de actuele
vacatures. Tevens bestond de mogelijkheid voor mensen om zich aan te
melden als vakantiekracht voor de komende zomerperiode. De open
dag was een succes. In kantoor Hengelo was het in de ochtend een druk-
te van belang. En ook in de middag liepen belangstellenden in en uit.
Onder het genot van een kopje koffie werd er door medewerkers van
Sensire uitleg gegeven over de vacatures, over het werken in de thuis-
zorg en over de organisatie. Tevens kon men ook informatie inwinnen
over het product- en dienstenaanbod van Sensire.

SENSIRE, EEN GOED GEVOEL
Het zit 'm vaak in kleine dingen, 's
Morgens vroeg de krant. Een glimlach.
Een onverwacht telefoontje. Een wan-
deling met de hond. Even tuinieren.
Een moment voor u zelf..

Iedereen heeft van die eigen dingen
en gewoonten die een goed gevoel ge-
ven. Dat gevoel herkent iedereen. Wij
beseffen dat dit gevoel heel persoon-
lijk is. En dus voor iedereen anders.

Daarom is onze zorg ook voor ieder-
een anders. Persoonlijk. Afgestemd op
uw behoefte, op uw leven.

Sensire staat voor zorg, wonen en welzijn
met een goed gevoel

ONS AANBOD:
ADVIES EN VOORLICHTING
Voor het vinden van juiste weg in het
zorgaanbod en vragen over ouder wor-
den, ziekte, langer thuis wonen of vei-
ligheid.

HUISHOUDELIJKE VERZORGING
Hulp bij huishoudelijke taken

PERSOONLIJKE VERZORGING
Hulp bij de dagelijkse lichamelijke ver-
zorging

VERPLEGING
Verpleegkundige zorg in de vorm van
medische verzorging en advies over
toepassing van hulpmiddelen

NACHTZORG
Het ontvangen van zorg en verpleging
in de nacht

GESPECIALISEERDE VERZORGING
Professionele hulp en begeleiding

wanneer de grip op de leefsituatie is
verloren

GESPECIALISEERDE VERPLEGING
Advies en voorlichting over een handi-
cap of ziekte. Er zijn specialistische
verpleegkundigen op het gebied van:
Astma/COPD, Diabetes, Oncologie, In-
continentie, Reuma, Stomazorg, CVA
(beroerte) en dementie.

ANTROPOSOFISCHE ZORG
Verpleegkundige handelingen volgens
de antroposofische grondbeginselen

DAGVERZORGING
Wanneer u thuis wilt blijven wonen,
maar behoefte heeft aan verzorging
die thuis moeilijk kan worden gege-
ven.

DAGBEHANDELING
Wanneer u thuis of in een verzor-
gingshuis woont en behoefte heeft
aan verpleeghuiszorg. Het verpleeg-
huis geeft deze zorg in de dagbehan-
deling.

ERGOTHERAPIE
Dagelijkse activiteiten kunnen door
een ziekte of handicap niet meer zo
gemakkelijk gaan. Ergotherapie geeft
u praktische handelingen en advies

MAATSCHAPPELIJK WERK
Het maatschappelijk werk biedt u een
luisterend oor, verdiept zich in uw si-
tuatie en zoekt samen met u naar op-
lossingen.

PERSONENALARMERING
Met een druk op de knop komt u in
contact met een verpleegkundige. 24
uur per dag hulp bij de hand. Een vei-
lig gevoel.

TELEZORG (CAMCARE)
Met een druk op de knop komt u via
uw televisie in contact met een ver-
pleegkundige. Via de televisie kunt u
elkaar zien en direct met elkaar pra-
ten.

VOEDINGS- EN DIEETADVIES
Advies en antwoord op uw vragen over
voeding en dieet.

MAALTIJDSERVICE
Niet in staat zelf te koken en toch lek-
ker, gezond en gevarieerd eten. Maal-
tijdservice is dan een uitkomst.

OPEN TAFEL
In verzorgingshuizen kunt u, ook als u
geen bewoner bent, gebruik maken
van de open tafel om gezellig samen
met anderen te eten.

THUISZORGWINKELS
Voor verpleegartikelen, hulpmiddelen
en gezondheids- en zelfzorgartikelen
kunt u terecht in onze thuiszorgwin-
kels. De medewerkers adviseren u
graag over het uitgebreide assorti-
ment.

CURSUSSEN
Deelname aan cursussen gericht op
gezondheid, ziekte, welzijn, voeding
en opvoeding.

VERZORGD WONEN
U wilt zelfstandig blijven wonen,
maar met een beetje extra ondersteu-
ning.

VERZORGINGSHUIZEN
Wanneer het thuis niet meer lukt en u
toch graag zelfstandig wilt blijven wo-
nen, bent u in het verzorgingshuis ver-
zekerd van de nodige zorg en onder-
steuning.

VERPLEEGHUIS
In ons verpleeghuis in Doetinchem
bieden wij huisvesting, permanente
zorg en ondersteuning.

MEER INFORMATIE?
U kunt 24 uur per dag en zeven dagen
per week bij ons terecht voor informa-
tie en voor uw vragen.

Ons telefoonnummer is: (0900) 88 56
of kijk op de website: www.sensire.nl

Al gekeken op WWW.COntaCt.nl
voor het plaatselijke nieuws?

Er zijn vele manieren om u te laten
informeren, hoe om te gaan met de
overgang. Naast het persoonlijk
consult organiseert mevrouw J. la
Croix ook lezingen. De eerstvolgen-
de lezing is woensdagavond 13
april in /aal Herfkens te Baak. De
zaal gaat open om 1930 uur en de
lezing begint om 20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt inge
gaan op, hoe om te gaan met de over-
gang. De kosten zijn € 5,00 en u wordt
geadviseerd om u telefonisch aan te
melden. Telefoon (0575) 56 03 81.

Wilt u verder weten hoe het met uw
gezondheid is gesteld? Samen met
Achmea biedt zij u een gezondheids-
check aan. Meedoen aan deze check
kost ongeveer een kwartier van uw
tijd.

De check bestaat uit het bepalen van
het cholesterol- en bloedsuikergehal-
te, de bloeddruk, de verhouding leng-
te/lichaamsgewicht en de longfunctie.

Aanmelden of meer informatie kan
via de Zilveren Kruis Achmea health
Helpdesk, tel. (0900) 763 59 67.

Spiritueel café op 10 april
Op zondagmiddag 10 april a.s.,
aanvang 14.00 uur in het Kerkhuis
te Hoog-Keppel zal Susan Prajna-
paramita vertellen over de beteke-
nis van de spiritueel leraar in het
Nederland van 2005.

Zij geeft sinds enkele jaren in op-
dracht van haar geestelijke leraar
Shanti Mayi onderricht en inspiratie
aan een ieder die het verlangen heeft
zijn of haar wezenlijke natuur te ont-

dekken. Ze zegt daarover: "In je inner-
lijke ontvouwing heb je ten diepste ge-
leerd wat het is discipel te zijn.

En dat blijf je voor de rest van je leven,
zelfs wanneer meesterschap in je tot
ontwaken komt.

De toegangsprijs bedraagt € 9,-, thee
gratis. Wilt u meer informatie of een
plaats reserveren dan kunt u bellen:
(0313) 47 27 96.

Top tien voor het E.N.E. WPM MX Team
bij het ONK MX3 in Harfsen
Het Open Nederlands Kampioen-
schap MX3 werd zondag geopend
met de eerste wedstrijd op het cir-
cuit "Peppelenbos" in Harfsen. Aan
de start verschenen twee E.N.E.-
WPM rijders, namelijk Erwin Plek-
kenpol en Gert Jan Boekhorst. Gert
Jan kwam nog wat ritme en motor-
gevoel tekort daar hij pas vier keer
met de motor had kunnen rijden
na zijn knieoperatie.

In de eerste manche kwam Boekhorst
moeizaam op gang. Na een start in het
middenveld wist hij zich toch nog
goed naar voren te rijden. Ondanks
verkrampte armen eindigde de E.N.E.
WPM-rijder net buiten de top tien op
een lle plaats. Ook Erwin Plekkenpol
kende in de eerste manche wat
moeilijkheden. Tot vier keer toe beet
de KTM-rijder in het zand, maar wist
ondanks deze schuivers toch op een
14e plaats te finishen.

De tweede manche verliep voor beide
rijders een stuk beter. Plekkenpol zat
direct na de start gelijk voorin en reed
een hele constante manche. Ook het
rijden ging een stuk soepeler dan in
de eerste manche, wat uiteindelijk
resulteerde in een mooie 7e plaats in
de tweede manche.Ook Gert Jan wist
nu zijn krachten beter te verdelen. Eni-
ge snelheid komt hij nog wel tekort.

Boekhorst reed een bekeken manche
en werd tiende in deze manche. In de
tussenstand om het Open Nederlands
Kampioenschap MX3 staat Erwin Plek-
kenpol op een achtste plaats en Gert
Jan Boekhorst op een negende plaats.
Een respectabel begin van het nieuwe
seizoen met nog vijf meetellende wed-
strijden te gaan.

E.N.E-WPM-rijder Mark Wassink stond
aan de start van de eerste wedstrijd
om het Open Belgisch Kampioenschap
in MoerbekeWaas. In de tijdtraining
wist Mark een 22e tijd te rijden, wat in
dit veld zeker niet slecht is.

Mark moest in het sterke veld van we-
reldkampioenen genoegen nemen
met een 20e plaats in de eerste man-
che. Tegen het einde van de eerste
manche moest Mark het tempo iets la-
ten zakken vanwege 'opgepompte' ar-
men en verloor daardoor nog een paar
plaatsen.

In de tweede manche ging het rijden
beter en eindigde hij op een 16e
plaats. In de derde manche raakte
Wassink betrokken bij een valpartij in
de eerste ronde en moest zodoende
aan de staart van het veld zijn wed-
strijd hervatten. Op doorzettingsver-
mogen reed Mark naar een verdiende
20e plaats.

Reikicursus in Vorden
Reiki komt uit Japan en betekent
Universele Levensenergie. Deze le-
vensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ont-
staan.

Door jezelf of een ander Reiki te geven
wordt het zelfgenezend vermogen van
het lichaam gestimuleerd. Met als di-
rect gevolg een diep gevoel van ont-
spanning. Door regelmatig te behan-
delen wordt je weerstand en vitaliteit
vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten.

Bestrijdt niet alleen symptomen, maar
bereikt ook de oorzaak. Bovendien
gaat Reiki zeer goed samen met regu-
liere medische behandelingen, maar
komt nooit in de plaats daarvan! Reiki
is een krachtige, liefdevolle energie
die je niet kunt sturen of beïnvloeden.

Iedereen kan Reiki leren. Voor een
cursus Reiki heb je geen speciale voor-

kennis of vaardigheden nodig. Ook je
opleidingsniveau speelt geen rol.

Sinds april 2004 ben ik in opleiding
om zelf Reikimaster te worden. Het is
mijn grootste wens om anderen ken-
nis te kunnen laten maken met Reiki
en hopelijk gaan zij net zo enthousiast
met Reiki aan de slag als ik. Op dit mo-
ment mag ik natuurlijk nog geen
mensen opleiden, maar ik kan je wel
kennis laten maken met Reiki door je
eens een behandeling te geven.

Ik heb Lia van 't Veen, mijn opleidend
Reikimaster van 19 t/m 21 mei 2005
(2 avonden van 19.30-22.30 uur en op
zaterdag van 10-17 uur) uitgenodigd
om bij mij aan huis een Reiki-1-cursus
verzorgen.

Informatie is te vinden op wwwreiki-
vorden.nl. Ook kun je mailen naar: in-
fo@reiki-vorden.nl of bellen met Rian-
ne Leijten (Reikimaster-student) tel.
(0575) 55 35 28 (na 18.00 uur), zie Con-
tactjes.
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Sporten voor het Ronald McDonald huis

Open Dag bij
ML Sport & Snowcenter

ML Sport & Snowcenter
verzorgt zondag 3 april
a.s. ter afsluiting van de
nationale sportweek
een open dag van 10.00
tot 17.00 uur. Er zijn de
hele dag allerlei lessen
te volgen voor l euro
per inschrijving. De
opbrengst van deze dag
gaat naar het Ronald Mc
Donald Huis.

Skiën en snowboarden
Indoor skiën/snowboarden is
geschikt voor zowel begin-
nende als gevorderde winter-
sporters. Je staat met maxi-
maal 2 mensen tegelijk op
een 'rollend oppervlak'. Uw
be-wegingen zijn nauwkeurig
te volgen door de spiegel-
wand voor de baan en op
deze manier kunt u de aan-
wijzingen van de leraar ge
makkelijk opvolgen. Door de
consumenten-bond als beste
methode getest, door de ein-
deloze afdaling veel tijd om
te concentreren op de tech-
niek, de docent staat dichtbij
u om aanwijzingen te geven,
individueel les, maximaal 4
personen per uur/per leraar,
de eindeloze afdaling is ook
ideaal om de conditie te ver-
beteren, geen verlies aan tijd
door liftgebruik.
Power Plate
Power Plate next generation
is een zeer effectieve vorm
van trainen waarbij veel
spiergroepen tegelijkertijd
worden ingezet. Verhoogde
vetverbranding, activering
van de bloedsomloop, toe-
name van de flexibiliteit en
mobiliteit en spieropbouw.
Bodybalance
Bodybalance is een Body &
Mind groepsfitness les. Deze

les maakt gebruik van het
traditionele Yoga, Tai Chi en
Pilates. Onderdelen van
Bodybalance zijn gecon-
troleerd ademhalen, flexi-
biliteit, statische kracht, con-
centratie en meditatie.
RPM
RPM is een effectief fietspro-
gramma voor iedereen die
wil afslanken, conditie wil
verbeteren of een betere fiet-
sprestatie wil neerzetten.
Bodypump
Bodypump bestaat uit een 60
minuten durende fitness-
workout met behulp van een
stang en gewichten waarin
alle spiergroepen gebruikt
worden. Iedereen kan op
eigen niveau trainen, er wor-
den veel herhalingen ge-
maakt met relatief weinig
gewicht.
Bodyjam
Bodyjam is een vrolijke, high-
intensity dance workout met
de leukste bewegingen uit
salsa, latin, hip-hop, disco en
streetdance op de meest
swingende muziek.

Steps is een aerobicles met
een stepbankje waar u op de
muziek op en afstapt. Er wor-
den verschillende combi-
naties gemaakt die afge-
stemd zijn op het niveau van

de groep. Bij deze training
beweeg je continu met veel
spieren tegelijk. De doel-
stelling is conditieverbeter-
ing en vetverbranding.
Kickfun
Kickfun is plezier, samen-
werken, lachen en uit je dak
gaan! De lessen hebben een
hoog verslavingsgevaar. Je
maakt boks- en trap-tech-
nieken op een kickbag.
Iedereen kan meedoen en op
zijn eigen niveau en tempo
werken.
Al deze sporten worden tij-
dens de open dag gedemon-
streerd en ze staan open voor
deelname. In onderstaand
schema kunt u zien op welke
tijdstippen de onderdelen
speciale aandacht krijgen.
10.00 tot 17.00 uur - Skiën en
Power Plate
10.00 uur - Bodybalance en
RPM
11.00 uur - Bodypump en RPM
12.00 uur - Kickfun en RPM
13.00 uur - Bodyjam
14.00 uur - Steps en RPM
15.00 uur - Bodyjam en RPM
16.00 uur - Kickfun
U vindt ML Sport &
Snowcenter aan de Brinkweg
38 in Zelhem, tel. 0314-
620026. Zie voor nadere infor-
matie ook de website
www.mlsport-snowcenter.nl

GGD Gelre-IJssel vraagt aandacht
voor tuberculose

Wereld Stop Tuberculose Dag

Het was 24 maart jl. Wereld Stop
Tuberculose Dag. In Nederland vragen
GGD'en rond deze dag samen met KNCV
Tuberculosefonds aandacht voor tubercu-
lose. Nederland telt jaarlijks nog altijd zo'n
1.300 tot 1.400 nieuwe tuberculosepatiën-
ten. In de regio van GGD Gelre-IJssel zijn
het afgelopen jaar 48 tuberculosegevallen
vastgesteld.

Thema Wereld Stop Tuberculose Dag
Op Wereld 'Stop Tuberculose' Dag wordt
we-reldwijd de aandacht gevestigd op de
ziekte tuberculose (TBC). De laatste jaren is
gebleken dat effectieve tuberculosebestrijd-
ing ook in veel arme landen mogelijk is,
zoals we de afgelopen decennia ook in
Nederland hebben gezien. Om de dalende
lijn vast te houden moet de internationale
gemeenschap zich blijven inzetten voor
een gezamenlijke aanpak. Daarbij spelen
de 'frontline TB care providers', zoals de
lokale ge-zondheidswerkers in ontwikkel-
ingslanden en bijvoorbeeld de sociaal-ver-
pleegkundigen in Nederland, een cruciale
rol. Hun inzet en professionaliteit zijn
bepalend voor het succes van de tubercu-
losebestrijding. Zij zijn het immers die de
patiënten voorlichten, opsporen, mede
behandelen en begeleiden. Daarom is
Wereld Stop TB dag 2005 aan hen gewijd.
De nadruk ligt daarbij op de noodzaak om
wereldwijd méér gezondheidswerkers op te
leiden, en bestaande gezondheidswerkers
extra te trainen. Het tekort aan goed
getrainde medische staf is in veel ontwik-
kelingslanden het belangrijkste knelpunt
bij het terugdringen van tubercu-lose.
Toch is TBC geen typische derde
wereldziekte, benadrukt directeur Laurent
de Vries van de GGD Gelre-IJssel.
'Tuberculose is dichterbij dan je denkt. Het
is niet een ziekte uit het verleden of uit een
ver land. TBC is hier en nu. De GGD Gelre
IJssel is nog dagelijks bezig met het
voorkomen en behandelen van tubercu-
lose. Dat is in ieders belang, ook in een wel-
varend land als Nederland.'
Eén besmettelijke patiënt per dag in Neder-
land
Nederland heeft elk jaar 1.300 tot 1.400
nieuwe patiënten, van wie ongeveer 350
met een besmettelijke vorm. Dat is gemid-
deld één patiënt met besmettelijke tuber-
culose (open longtuberculose) per dag. Een
effectief bestrijdingsapparaat blij f t dus ook

in Nederland essentieel. Dat bleek kort-
geleden in Zeist. In één week tijd voerde de
GGD Midden-Nederland daar 15.000
Mantoux-tests en 6.000 röntgenonder-
zoeken uit, nadat bij een supermark-
tmedewerker open longtuberculose werd
geconstateerd. In Nederland zijn de
GGD'en en de longartsen in de zieken-
huizen verantwoordelijk voor de uitvoer-
ing van het bestrijdingsbeleid.
Tuberculose in onze regio
In de regio van de GGD Gelre-IJssel werd in
2004 bij 48 personen tuberculose vast-
gesteld. Daarnaast is bij 75 personen een
besmetting gevonden. Adequate aanpak
voorkomt dat deze mensen in de toekomst
tuberculose ontwikkelen. De TBC-bestrijd-
ing van GGD Gelre-IJssel richt zich vooral
op personen uit risicogroepen. Door hun
leefwijze of het feit dat zij afkomstig zijn
uit landen waar Tuberculose nog een groot
probleem is, maken zij meer kans op
Tuberculose. Screeningsprogramma's zor-
gen voor een tijdige ontdekking van deze
infectieuze ziekte.
Wordt tuberculose vastgesteld, dan krijgt
de patiënt gedurende zijn of haar behan-
deling, die minimaal een halfjaar duurt,
begeleiding van een sociaal-verpleegkundi-
ge van de GGD. Ook voert de GGD indien
nodig een contactonderzoek uit. Met deze
activiteiten wordt het besmettingsgevaar
voor de omgeving zo snel mogelijk opge
heven.
Ondanks het feit dat de tuberculosecijfers
van deze regio een lichte daling laten zien,
moeten we serieus rekening blijven
houden met tuberculose als importziekte.
Het blijft belangrijk om bij patiënten met
longpro-blemen of personen afkomstig uit
risicolan-den, aan tuberculose te denken.
Maar het probleem wordt pas goed
aangepakt als er ook meer aandacht komt
voor de risicolanden. Een infectieziekte
trekt zich immers niets aan van grenzen.
Nadere informatie
• GGD Gelre-IJssel, Marike Voormolen,

m.voormolen@ggdgelreijssel.nl tel. 0570-
664664.

• KNCV Tuberculosefonds, Nicole Janssen
(communicatie), janssenn@kncvtbc.nl,
tel. 070-4167222/0638002009.

• www.who.int/tb (vanaf 24 maart 2005:
WHO-rapport Global TB Control 2005)

• www.stoptb.org (informatie over World
TB Day 2005).

Geluidskast voor Loo-school Zelhem

Vorige week mocht de heer Jager van de Loo-school in Zelhem
een geluidskast in ontvangst nemen, gemaakt door de 18-
jarige oud-leerling Dennis Lovink. Dennis volgt bij
Opleidiiigsbedrijf Doetinchem/ROC Graafschapcollege de
BBL-opleiding (l dag school - 4 dagen werken) een opleiding
tot werkplaatstimmerman en nam in dat kader deel aan een
timmerwedstrijd.

De opdracht was om 'iets' te
maken voor zijn oude basiss-
chool. Dennis bracht een
bezoek aan de school en er
bleek behoefte te zijn aan een
kast voor het opbergen van de
geluidsapparatuur. Daarmee
ging hij aan de slag en er
ontstond een fraaie, een op
maat gemaakte, geluidskast.
Leerlingen van de Schildersvak-
opleiding SPOS zorgden vervol-
gens voor de 'finishing touch'
door de kast in passende
kleuren te verven.
De Loo-school is blij met deze
kast en vindt het een prettige

manier om oud-leerlingen nog
eens te ontmoeten, temeer
omdat de school hieraan een
blijvende herinnering over-
houdt. Het was de eerste keer
dat de school op deze wijze door
een oud leerling verrast werd.
Dhr. Jager was aanwezig bij de
prijsuitreiking en deed, naar
zijn zeggen, een heleboel leuke
ideeën heeft op voor een
eventuele volgende keer.
Eventuele nadere informatie
over de wedstrijden en over de
opleiding is te vinden op
www.stoerwerk.nl
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Vinder Roelof de Jong: "Het is echt een plaatje
Eerste kievitsei in Bronckhorst

Roelof de Jong uit Zelhem heeft het eerste kievitsei in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst gevonden. Op maandag 21 maart 'avonds om
half zeven deed hij de ontdekking. De plek van het nest met één ei
werd gevonden op een nieuw ingezaaid grasland van het bedrijf
Looman aan de Halseweg in Zelhem. Waarnemend burgemeester
Henk van der Wende nam het ei symbolisch in 'ontvangst'.

De officiële handeling was op dinsdag
22 maart aan de Pluimersdijk in Zel-
hem. De burgemeester kreeg een
markeerstok in de hand gedrukt en
liep het land op in de richting van het
nest. Hij werd daarbij geflankeerd
door boer Dick Looman, de vinder
Roelof de Jong en Pieter Vegter coördi-
nator van Bescherming weidevogels.
En ja hoor, na het eerst vinden van een
aantal lege nesten, werd het bedoelde
nest gevonden met daarin één klein
gevlekt eitje.

Terwijl in de verte de grutto haar ei-
gen naam scandeert, legt Roelof de
Jong en Pieter Vegter uit waarom je be-
ter niet kunt rapen. "Het eerste legsel
is namelijk kwalitatief het beste. Het
geeft de meeste garantie op nage-
slacht. Een kievit die al vroeg in het

seizoen geboren wordt, heeft ook de
grootste kans om goed 'vlieg-vlug' te
worden", legt het tweetal uit. "Elk la-
ter legsel is een grotere risico. Je moet
geen risico nemen als die niet nodig
is".

Burgemeester Van der Wende drukt
een markeerstok bij het nest. "Het is
een mooi ei, maar we laten het rustig
liggen. Want rapen doen we niet meer.
Alleen maar kijken en afblijven", zegt
hij als hij voorover staat en het eerste
ei van Bronckhorst bewondert.

Het grondgebied waar het eerste ei ge-
vonden is, ligt tussen de Pluimersdijk
en de Halseweg. Vinder Roelof de Jong
mag al meer dan tien jaar bij het be-
drijf Looman nesten beschermen.
Door observatie vooraf wist De Jong

waar het nest ongeveer moest zijn. Een
dag voor het vinden van het ei heeft hij
nog een ronde gedaan. Toen wist hij al
dat het nest dichtbij moest zitten. Roe
lof vond het nest met één ei en was
heel blij. "Het is echt een plaatje".

De Jong heeft vroeger ook kievitsei-
eren gevonden toen hij nog in Fries-
land woonde. "Ik ben opgegroeid als
boerenzoon en vond toen ook al ei-
eren én raapte ze ook op. In die tijd
ging dat nog zo", zegt de Zelhemer. In-
middels woont De Jong al weer een
lange tijd in Zelhem.

"Zo'n tien jaar doe ik nu vrijwilligers-
werk voor de weidevogelbescherming.
We vinden veel eieren en beschermen
die. Het mooie is, dat het ook resultaat
geeft.

Als een veehouder mee wilt werken
aan de bescherming dan loont zich
dat ook. Hier vind je veel kieviten om-
dat er zorg aan wordt besteed".

Grondeigenaar en boer Dick Looman
is het volledig eens met De Jong. Het is
mooi dat dit jaar het eerste ei gevon-
den is op het stuk land van een boer
die heel veel doet aan natuurbeheer op
zijn bedrijf Looman vind het niet erg
dat De Jong hem voor is geweest bij het
vinden van het eerste ei. "Dat is al die
jaren al zo. Het is ook zijn taak eigen-
lijk in de samenwerking die wij heb-
ben. Roelof speurt ze op, zet de stokken
erbij en wij doen er alles aan met de be-
werking van het land, om de nesten
met eieren te sparen.

Ik vind dat de werkgroep Bescherming
weidevogels goed werk doet. Zeker tij-
dens de drukke voorjaarswerkzaamhe-
den. Je hebt er de tijd niet voor om die
nesten te gaan zoeken". Looman heeft
vroeger ook wel eieren gevonden maar
heeft ze nooit meegenomen. "De vind
het rapen overdreven. Ik ben veehou-
der en wil graag dat er vogels blijven
op het land". En nu maar hopen dat
nog vele eieren volgen en uitkomen.
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 5123 06

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

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

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL (0575) 55 73 10
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tooit
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 briefje 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

SWie'jf wit 9t*ttdilj<i«f*
Hendrik zit no pas good op zienen
praotstool. Gerrie dut um zonder
vraogen nog een borreltjen in.
Hendrik krig in de gaten dat ze
met vuile bewondering luustert
naor ziene wiesheid.

En wie is daor no neet geveulig veur?
Gerrie :"Kiek iej ok naor dat T.V. pro-
gramma 'Boer zoekt een vrouw1? En
wat denk iej daor no van?" Gert
kump d'r tussendeur:"Ik kan er um-
me lachen ho fanatiek Gerrie mee Ie
aft. Ze krup zowat in het T.V. toestel.
En zelfs de herhaling wil ze zeen. Ze
zit al maor te denken an onzen Wim
of den ok biej zonne vrouwe zol pas-
sen. Hij hef ja neet ens een boern be
drief en warkt biej ne baas."

Gerrie vinnig tegen Gert:"Dat is oew
schold! Iej wollen neet fors infes-
teern. No warkt Wim buuten de deu-
re. Hadde wiej een modern bedrief
dan was dat neet neudig. En Hendrik,
no moi wetten, no hef Wim gin mooi
bedrief en ok gin vrouw."

Gerrie zucht er van. Gert is verstan-
dig, den dech, spreaken is op dit mo-
ment zilver en zwiegen is gold. Ze zol-
lenja ruzie kriegen met Hendrik as
getuuge. En het wordt er toch neet
anders van. Hendrik:"Ja mensen dat
T.V. spektakel met die vijf boeren
wordt good bekeken. Ze hebt dat van
de Engelsen af gekeken. Dat pro-
bleem is internationaal. Platteland
en boern die gin vrouw kunt vinden.
En toch wel vrouwleu.. die dat wilt zo
op 't earste gezichte. Helemaols week
biej lieve kleine kalfjes schaapjes koe
tjes en biggetjes. Dan vooral met ver-
klein woorden. Vast en zeker in
Bronckhorst ok jonge boern van 30+
die wel graag ne leuke lieve meid zol-
len willen.

In dat programma wat te vuile de
naodruk op boern wark.

Ne goedkopen arbeider en tegelieke
nog warmte in 't bedde. Ik denke dat

jonges, met wat moderne inslag, dat
neet as eerste voorop zet. Natuurlijk
biej ons in Zelhem ken ik ze van
mien wark op de co<L? operatie die al-
lenig zit te martelen. Zowel in de
huusholding en in 't achterhuus.
Soms nog ne olde mooder die ne dag
in de wekke met praot. Vake hebt ze
nog nooit de veute biej een ander on-
der de taofel ehad. Totaal gin benul.
Ik bun d'r zeker van dat een groot an-
tal nooit ne vrouwe zal vinden. Met
een paar wekke is Marietj en wear ver-
trokken." Gert:"Ja maor Hendrik iej
weet ok dat de moderne vrouwen
heel wat noten op hun liefdes zang
hebt. De meesten, ok in dat T.V. pro-
gram hebt zo al wat ervaring. Dat is
anders as vrogger. Ai d'r dan ene wis-
ten die al van alles had geprobeert
dan zei tegen mekaar 'dat is ne afge
likte boterham'. Tegenwoardig dan
mot zowel de vrouwleu as de jonges
'ervaring' hebben." Hendrik knikt in-
stemmend:"Boern jonges hebt het
grote naodeel dat ze zeuven dage in
de wekke allenig warkt. Ze ziet en
heurt gin critiek en gin lof. Neet op
wat ze zegt en ho of ze et en hoo ze
d'r biej loopt. Isolement is altied ver-
keard." Gerrie betrekt het onmiddel-
ijk op eigen Wim, Gerrie:"Onze jonge
warkt biej ne annemmer is thuus in
de kost. Mooi veurdelig veur beide
partijen. "Hendrik kik bedenkelijk en
zeg:" Dat liekt mooi., maor dat is het
neet. Iej maakt het hem te gemakke
lijk. Zon jonk van 30+ mot veur zik
zelf zorgen. Het wordt as regel eigen-
wieze knuppels. Niks van oewn Wim
gezegt ik ken hem neet. Ik denke ze
zollen biej ons in Bronckhorst net zo
iets op touw kunnen zetten as no
veur de T.V. Mapr dan veur T.V. Gel-
derland. Een antal wekken achter
mekaar de leu in de spiegel laoten
kieken. Bun ik no ok zonnen boern
pummel?

Dan kriej an taofel en onder mekaar
de discussie op gang."

De Baron van Bronckhorst

Licht uit sport aan

Al gekeken op

iAfiAnAr.contact.nl
voor het plaatselijke nieuws?

Yvonne Jeugdmode Showballet on-
der leiding van Joanne Hendrik-
sen, is al druk aan het oefenen voor
de voorjaarsmodeshow. Vrij dag l
april in de Herberg te Vorden, zal
Yvonne Jeugdmode samen met
Free-Wheel.Shoezz, Martine Hair
and Beauty uit Hengelo en de nieu-
we winkel in outdoor en travelwe-
ar Okido een wervelende show la-
ten zien van 19.00 uur tot 20.00 uur,
de zaal is vanaf 18.00 uur geopend.

In het voorjaar krijgt iedereen weer
zin in iets nieuws. Dat varieert van
buitensporten zoals skeeleren en ska-
ten, of lekker wandelen met een
nieuw kapsel en de daarbij behorende
outfit. Iedereen heeft weer zin in het
zonnetje en het daarbij behorende
buitenleven.

Op de ruim een uur durende show
krijgt iedereen dan ook een goede in-
druk van wat de kleuren en de stijlen
zijn die we het komende voorjaar mo-
gen verwachten. Met name felle kleu-
ren in de kleding en schoenen komen
naar voren. Uitbundige prints en fluo-
rescerende kleuren die het straatbeeld
gaan bepalen. Met het daarbij beho-
rende kapsel en bijouterieën, niet al-
leen voor meisjes maar ook voor jon-
gens.

Okido zal alvast een indruk geven wat
er bij hun te koop is op outdoor ge
bied. Naast kleding en wandelschoe-
nen voor volwassenen en kinderen, in
de betere merken zoals oa., Meindl,
Gaastra, Lafuma hebben zij ook van
de betere merken asseccoires zoals,
rugzakken, zakmessen, etc. Zij zullen
zich op de catwalk en ernaast presen-
teren.

Het voorjaar is ook een prima tijd om
de skates weer op te zoeken en te ge
nieten van de vele mooie uitgezette
skateroutes die de Achterhoek rijk is.
Freewheel toont op dit gebied een
deel van haar uitgebreide assortiment
voor zowel volwassenen als kinderen.
Dit jaar is er een extra uitgebreid as-
sortiment aan verstelbare kinderska-
tes.Om veilig op pad te gaan beginnen
in april ook weer de skatelessen voor
zowel volwassenen en kinderen.

Voor iedereen die komt hebben de
deelnemende bedrijven een leuke ver-
rassing in petto. Entree is gratis. Na de
show zijn de deelnemende bedrijven
tot 21.30 uur geopend.

Voor inlichtingen kunt u bellen met:
Yvonne modespeciaalzaak voor de
Jeugd, Zutphenseweg la, 7251 DG
Vorden, tel. (0575) 55 06 66.

Voorjaars modeshow

Datum: vrijdag 1 april

Tijd: 19.00-20.00 uur

Plaats: De Herberg
Dorpsstraat l O in Vorden

Entree: GRATIS

Voor iedere bezoeker is er een
verrassende actie!



Het bevrijdingsconcert en de estafetteloop,
het mega terras, de komst van "keep them rolling"

en de ontvangst van de Canadese veteranen zijn mede
mogelijk gemaakt door onderstaande Vordense sponsors:

DIJKMAN BOUWBEDRIJF

PENSIOE
*^ÉB "
»EN PERSPECCTIEF HARMSEN

DRUKKERIJ WEEVERS

BOERSTOEL SCHILDERSBEDRIJF

****
WILTINK INSTALLATIEBEDRIJF

VLOGMAN KEURSLAGERIJ
PELGRUM MAKELAARS

AUTOBEDRIJF KLEIN BRINKE
HANDY MEN KLUSSENBEDRIJF TER BEEK

AUTO HERWERS HYUNDAI / -
W MITSUBISHI / NISSAN

BLOEMENDAAL & WIEGERINK
ACCOUNTANTS EN

BELASTINGADVISEURS
VISSER MODE

SIEMERINK OPTICIEN-JUWELIER
AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK

JANSEN'S METAALWAREN
^RUITERKAMP AANNEMERSBEDRIJF

ECKHARDT ONNO BOUWBEDRIJF
HOTEL-RESTAURANT BAKKER

CAFE-RESTAURANT DE HERBERG
BISTRO DE ROTONDE

SPORTCAFÈ 'T JEBBINK
DEPARTEMENT VORDEN

TOT NUT VAN HET ALGEMEEN

***
JOS SCHOTMAN TIMMERBEDRIJF - ECKHARDT STEVEN

GLAS IN LOOD - ECKHARDT THIJS RIJSCHOOL RUESSINK

SCHILDERSBEDRIJF BERENTSEN-BARGEMAN-BESSELINK

IJSBUFFET KERKEPAD - TUUNTE FASHION

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL - WIM BOSMAN

INSTALLATIEBEDRIJF - ABN AMRO BANK - WEULEN

KRANENBARGBRANDSTOFFEN-SIERBESTRATINGEN

IDO HUMMELINK AANNEMERSBEDRIJF

SCHROER METSELBEDRIJF - GIESEN SCHOENMODE

ROB HARTMAN BOUWBEDRIJF OUDE VOORDE

MEEKS MEUBELEN - SUPER DE BOER '

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL M. HORSTMAN

BLEUMINK PROFILE RIJWIELEN - KETTELERIJ HOVENIERS

PETERS SCHILDERSBEDRIJF - LAMMERS WONEN

FREE-WHEEL SPORT EN RECREATIE

WELGRAVEN HANDELSONDERNEMING

HELMINK MEUBELEN - SALON MARIANNE -

DUTCH PC TRADING COMPANY - KLUSSENBEDRIJF

THEO SCHOTSMAN - WELKOOP - FRISO WOUDSTRA

ARCHITECTEN BNA - DROGISTERIJ TEN KATE

INSTALLATIEBEDRIJF FONS JANSEN

SCHILDERSBEDRIJF G. WENNEKER

SUETERS SPEELGOED / HUISH. ART /- KADOSHOP

ELBRINK GROEN GROEP

TAVEERNE DE WILDENBORCHERHOF - MD MEUBELEN

VAN ASSELT ECHTE BAKKERIJ - BLOEMEN DAVORTA

BARGEMAN AANNEMERSBEDRIJF - DE VORDENSE TUIN

BLOEMEN EN DECORATIES - CHINEES-INDISCH

RESTAURANT FAN SHENG - FASHION CORNER MODE

BRUNA KANTOOR EN BOEKEN - DOSTAL WEGENBOUW-

BEDRIJF - GIBO GROEP ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

MAKELAARDIJ & ASSURANTIËN VAN ZEEBURG & VISSER

PIM VAN ZEEBURG TIMMERBEDRIJF

DIERENSPECIAALZAAK KLUVERS

VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING

VIDEOTHEEK VORDEN - PLAZA VORDEN

BORGONJEN NAAIMACHINE SPECIALIST

RESTAURANT & CAFETARIA T OLDE LETTINK

BEEFTINK GRONDVERZETBEDRIJF

ir



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

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' ttitt
Hendrik zit no pas good op zienen
praotstool. Genie dut um zonder
vraogen nog een borreltjen in.
Hendrik krig in de gaten dat ze
met vuile bewondering luustert
naor ziene wiesheid.

En wie is daor no neet geveulig veur?
Gerrie:"Kiek iej ok naor dat T.V. pro-
gramma 'Boer zoekt een vrouw1? En
wat denk iej daor no van?" Gert
kump d'r tussendeur:"Ik kan er um-
me lachen ho fanatiek Genie mee Ie
aft. Ze krup zowat in het T.V. toestel.
En zelfs de herhaling wil ze zeen. Ze
zit al maor te denken an onzen Wim
of den ok biej zonne vrouwe zol pas-
sen. Hij hef ja neet ens een boem be
drief en warkt biej ne baas."

Gerrie vinnig tegen Gert:"Dat is oew
schold! Iej wollen neet fors infes-
teern. No warkt Wim buuten de deu-
re. Hadde wiej een modern bedrief
dan was dat neet neudig. En Hendrik,
no moi wetten, no hef Wim gin mooi
bedrief en ok gin vrouw."

Gerrie zucht er van. Gert is verstan-
dig, den dech, spreaken is op dit mo-
ment zilver en zwiegen is gold. Ze zol-
len ja ruzie kriegen met Hendrik as
getuuge. En het wordt er toch neet
anders van. Hendrik:"Ja mensen dat
T.V. spektakel met die vijf boeren
wordt good bekeken. Ze hebt dat van
de Engelsen af gekeken. Dat pro-
bleem is internationaal. Platteland
en boern die gin vrouw kunt vinden.
En toch wel vrouwleu.. die dat wilt zo
op 't earste gezichte. Helemaols week
biej lieve kleine kalfjes schaapjes koe
tjes en biggetjes. Dan vooral met ver-
klein woorden. Vast en zeker in
Bronckhorst ok jonge boern van 30+
die wel graag ne leuke lieve meid zol-
len willen.

In dat programma wat te vuile de
naodruk op boern wark.

Ne goedkopen arbeider en tegelieke
nog warmte in 't bedde. Ik denke dat

jonges, met wat moderne inslag, dat
neet as eerste voorop zet. Natuurlijk
biej ons in Zelhem ken ik ze van
mien wark op de oxL? operatie die al-
lenig zit te martelen. Zowel in de
huusholding en in 't achterhuus.
Soms nog ne olde mooder die ne dag
in de wekke met praot. Vake hebt ze
nog nooit de veute biej een ander on-
der de taofel ehad. Totaal gin benul.
Ik bun d'r zeker van dat een groot an-
tal nooit ne vrouwe zal vinden. Met
een paar wekke is Marietien wear ver-
trokken." Gert:"Ja maor Hendrik iej
weet ok dat de moderne vrouwen
heel wat noten op hun liefdes zang
hebt. De meesten, ok in dat T.V. pro-
gram hebt zo al wat ervaring. Dat is
anders as vrogger. Ai d t dan ene wis-
ten die al van alles had geprobeert
dan zei tegen mekaar 'dat is ne afge
likte boterham'. Tegenwoardig dan
mot zowel de vrouwleu as de jonges
'ervaring' hebben." Hendrik knikt in-
stemmend :"Boern jonges hebt het
grote naodeel dat ze zeuven dage in
de wekke allenig warkt. Ze ziet en
heurt gin critiek en gin lof. Neet op
wat ze zegt en ho of ze et en hoo ze
d'r biej loopt. Isolement is altied ver-
keard." Gerrie betrekt het onmiddel-
ijk op eigen Wim, Gerrie:"Onze jonge
warkt biej ne annemmer is thuus in
de kost. Mooi veurdelig veur beide
partijen. "Hendrik kik bedenkelijk en
zeg:" Dat liekt mooi., maor dat is het
neet. Iej maakt het hem te gemakke
lijk. Zon jonk van 30+ mot veur zik
zelf zorgen. Het wordt as regel eigen-
wieze knuppels. Niks van oewn Wim
gezegt ik ken hem neet. Ik denke ze
zollen biej ons in Bronckhorst net zo
iets op touw kunnen zetten as no
veur de T.V. Maor dan veur T.V. Gel-
derland. Een antal wekken achter
mekaar de leu in de spiegel laoten
kieken. Bun ik no ok zonnen boern
pummel?

Dan kriej an taofel en onder mekaar
de discussie op gang."

De Baron van Bronckhorst

Al gekeken op

www.contaet.nl
'oor het plaatselijke nieuws"

Yvonne Jeugdmode Showballet on-
der leiding van Joaniie Hendrik-
sen, is al druk aan het oefenen voor
de voorjaarsmodeshow.Vrij dag l
april in de Herberg te Vorden, zal
Yvonne Jeugdmode samen met
Free-Wheel.Shoezz, Martine Hair
and Beauty uit Hengelo en de nieu-
we winkel in outdoor en travelwe-
ar Okido een wervelende show la-
ten zien van 19.00 uur tot 20.00 uur,
de zaal is vanaf 18.00 uur geopend.

In het voorjaar krijgt iedereen weer
zin in iets nieuws. Dat varieert van
buitensporten zoals skeeleren en ska-
ten, of lekker wandelen met een
nieuw kapsel en de daarbij behorende
outfit. Iedereen heeft weer zin in het
zonnetje en het daarbij behorende
buitenleven.

Op de ruim een uur durende show
krijgt iedereen dan ook een goede in-
druk van wat de kleuren en de stijlen
zijn die we het komende voorjaar mo-
gen verwachten. Met name felle kleu-
ren in de kleding en schoenen komen
naar voren. Uitbundige prints en fluo-
rescerende kleuren die het straatbeeld
gaan bepalen. Met het daarbij beho-
rende kapsel en bijouterieën, niet al-
leen voor meisjes maar ook voor jon-
gens.

Okido zal alvast een indruk geven wat
er bij hun te koop is op outdoor ge-
bied. Naast kleding en wandelschoe-
nen voor volwassenen en kinderen, in
de betere merken zoals oa., Meindl,
Gaastra, Lafuma hebben zij ook van
de betere merken asseccoires zoals,
rugzakken, zakmessen, etc. Zij zullen
zich op de catwalk en ernaast presen-
teren.

Het voorjaar is ook een prima tijd om
de skates weer op te zoeken en te ge-
nieten van de vele mooie uitgezette
skateroutes die de Achterhoek rijk is.
Freewheel toont op dit gebied een
deel van haar uitgebreide assortiment
voor zowel volwassenen als kinderen.
Dit jaar is er een extra uitgebreid as-
sortiment aan verstelbare kinderska-
tes.Om veilig op pad te gaan beginnen
in april ook weer de skatelessen voor
zowel volwassenen en kinderen.

Voor iedereen die komt hebben de
deelnemende bedrijven een leuke ver-
rassing in petto. Entree is gratis. Na de
show zijn de deelnemende bedrijven
tot 21.30 uur geopend.

Voor inlichtingen kunt u bellen met:
Yvonne modespeciaalzaak voor de
Jeugd, Zutphenseweg la, 7251 DG
Vorden, tel. (0575) 55 06 66.

Voorjaars modeshow

Datum: vrijdag 1 april

Tijd: 19.00-20.00 uur

Plaats: De Herberg
Dorpsstraat 10 in Vorden

Entree: GRATIS üUt
*

Voor iedere bezoeker is er een
verrassende actie!

Hair & Beauty



Nergens zo goedkoop als bij Edah

3es cola, sinas
of lemon lime
multipack 6 blikjes
a 330 ml 1.35

Nog geen

Per blikje
liter 34

Dr. Oetker
pizza Rlstorante
diverse smaken,
doos vanaf 320 gram kilo

Danoontje
dubbelsmaak
pak 6x50 gram
1.19

•l

Rundergehakt

Barendrecht, van Beuningenhaven 4 - Best, den Ekker 18 - Borger, Grote Brink 11 - Boxmeer, Burg. Verkuijlstraat 11- Boxtel, Van Hornstraat 16-18 - Bussum, Laarderweg 150 - Cuijk,
Maasburg 24 - Doetinchem, De Veentjes 37 - Dordrecht, Van Eesterenplein 23, W.C. Sterrenburg, Van Oldenbarneveltplein 50, Krispijnseweg 68 - Eelde, Stoffer Holtjerweg 1 -
Eerbeek, Stuyvenburchstraat 107a - Emmen, Statenweg 51 - Ermelo, Burg. Langmanstraat 2 - Hariingen,Kimswerderweg 48 - Heesch, SchoonstraatS - Hengelo, Raadhuisstraat
53 - Huizen, Oostermeent Oost 62 - Krimpen a/d IJssel, Raadhuisplein 116 - Leerdam, Westwal 14 - Lelystad, Neringweg 391 - Lunteren, Molenparkweg 7 - Naarden, Evert de
Bruynstraat 78 - Nuenen, W.C. Kernkwartier - Oirschot, W.C. de Poort - Oostvoorne, Rakkerweg 15 - Panningen, Kepringelehof 3 - Putten, Postweg 4 - Rijssen, Boomkamp 32 -
Rozenburg, Laan van Nieuw Blankenburg 234 - Schiedam, Nieuwlandplein 10-17, Hof van Spaland 68 - St. Anthonis, Molenstraat 1 - Sint-Oedenrode, Hertog Hendrikstraat 1 -
Stadskanaal, Oude Markt 1- St. Michielsgestel, Petrus Dondersplein 20-22 - Swalmen, Dr. Crasbornplein 9 - Tubbergen, Waldeckstraat 6 - Uden, Losplaats 2 - Utrecht,
Hamarskjöldhof 18, Smaragdplein 216-218, Plantage 15 - Valkenswaard, Leenderweg 120 - Vught, Moleneindplein 109 - Winterswijk, Dingstraat 1- Zeist, W.C. De Clomp 3104

Aanbiedingen en prijzen zijn geldig in de
genoemde filialen van dinsdag 29 maart t/m
zaterdag 2 april 2005. Zet- en drukfouten en
prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikan-
tenmaatregelen voorbehouden. Aan personen
jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende
drank verstrekt, www.edah.nl

'iïi\ Edah servicelijn: van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 uur tot 17.00 uur kunt u
gratis bellen met onze service-afdeling.

Lekker goed, laagste prijzen.Edah



Weekendvoordeel

Kogelbiefstuk
100 gram
ELDERS 1.99

Heerlijke bief stuk voor malse prijsjes!

Haasbiefstuk
100 gram
ELDERS 3.35

99

Bief-
baklappen
500 gram
ELDERS 7.49

Biefstuk
Kilo

ELDERS 15.98

Lende bief stuk,
entrecote
100 gram
ELDERS 1.95

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

Ola
Magnum

Almond, white
of classic.

Pak 3+1 gratis
ELDERS 2.55

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

Bergschaduw
Zuid-Afrikaanse wijn

Ruby Cabernet Cinsault
of Sauvignon blanc.

3 flessen a 75 cl.
ELDERS 11.97

3 flessen naar keuze

Pitloze
witte druiven
Nieuwe oogst.
Bak 500 gram

99 I I I

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

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

PLUS
Kibbeling
of lekkerbekjes
Pak 250 gram
NORMAAL 3.49

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

29

G O E D K O P E R

PLUS
Patat frites

Zak 2'/2 kilo
NORMAAL 2.29

G O E D K O P E R

149 PLUS
Verse appeltaart*
Geschikt voor 6-8 personen
NORMAAL 6.99

Niet bij alle PU

99
i verkrijgbaar

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

vrijdag 8 00-21 00 7242 EC Lochem
zaterdag £ Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

ö n

13/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden
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