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In een niet bijzonder interessante
wedstrijd tegen DVO uit Hengelo
wisten de meiden van het BI team
van FM Dash, gesponsord door Vis-
ser Mode, hun zenuwen goed in be-
dwang te houden. In een zeer regel-
matige wedstrijd werden de nood-
zakelijke vijf punten gehaald door
met 4x 25-15 te winnen. Alleen in
het begin van de derde set bracht
het team zichzelf in moeilijkheden
door enkele passfouten te maken.
Voordat DVO echt gevaarlijk werd,
bracht Dash deze set weer onder
controle, zodat het kampioen-
schap niet in gevaar kwam.

Op de foto van links naar rechts: Gerrit Limpers (trainer/coach) Marije Heijink, Karin
Kamphuis, Martine Slütterjorien Steenblik, Manneke Kamphuis, Denise de Hart, Üse Lim-
pers, Lise Elbrink, Ilse Waark, Kimly Bessëlink, Henco Elbrink (sponsor Visser Mode)

Voor deze wedstrijd stond het team
voor de bijna onmogelijke opgave om
in twee uitwedstrijden zowel van Lon-
ga als van de directe medekampioens-
kandidaat VCV, met 4-0 te winnen. De
kracht in deze wedstrijden was het bij-
zonder goed als team functioneren.
Het team kent geen echte uitblinkers,
maar alle spelers kunnen een hoog ni-
veau halen.

Ook onder hoge druk, zo hebben zij
onder andere aangetoond in de voor-
en finalerondes van de open-clubkam-
pioenschappen in Enschede en Nijme-
gen. Dankzij deze laatste zegereeks
van vier overwinningen op rij is het ta-
lententeam van Dash met een verschil
van één punt met nummer twee, te-
recht de Kampioen van de topklasse
oost 2004-2005

gemeente Bronckhorst

Inspiration Vorden zingt in
de Dorpskerk

Ets Dorpsschool voor mw Brinkman

Op zondagmorgen 17 april werkt
Inspiration Vorden om 10.00 uur
mee aan de viering in de Dorps-
kerk (Nederlands Hervormde Kerk)
in Vorden.

We brengen onder leiding van onze al-
tijd enthousiaste en inspirerende diri-

gent Piet Piersma weer een aantal
mooie en vlotte liederen ten gehore.
Komt u ook en luister naar onder an-
dere 'Geniet van het goede' en 'We ha-
ve got the Spirit?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ons secretariaat: tel. 55
2657.

Politie Bronckhorst lost groot
aantal vernielingen/diefstallen op
De politie van Bronckhorst heeft
47 vernielingen/diefstallen opge-
lost. De laatste maanden heeft het
politieteam Bronckhorst een on-
derzoek gedaan naar een groot
aantal vernielingen gepleegd in
Vorden.

Door de politie zijn twaalf jongeren,
in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar,
afkomstig uit Vorden en Zutphen, aan-
gehouden en verhoord over vernielin-
gen en diefstal. Het merendeel van de

jongeren heeft bekend. De feiten waar-
aan de jongeren zich schuldig hebben
gemaakt varieerden van het stelen van
auto-emblemen, vernieling van kerst-
boomverlichting, vernieling van rui-
ten, brandstichting en graffiti. Ruim
60 auto-emblemen zijn bij de politie
ingeleverd, een aantal daarvan zijn te
rug gegeven aan de eigenaren. De be-
nadeelden worden door de politie in
kennis gesteld.
De jongeren zullen door Justitie wor-
den vervolgd.

rkrant

Zoals al eerder gemeld, heeft de
Vordense beeldend kunstenaar
Tim Hinterding een ets gemaakt
van de openbare dorpsschool, die
volgend jaar in zijn huidige vorm
gaat verdwijnen.

De eerste ets met het serienummer l/

100 werd vrijdag door Tim Hinterding
en Eef Baakman, directeur van de
dorpsschool aangeboden aan me-
vrouw MA Brinkman- De Vries. Deze
mevrouw Brinkman heeft een bijzon-
dere band met de school, aangezien
haar man "meester" G.W Brinkman
23 jaar hoofd van deze school is ge

weest. Mevrouw Brinkman was erg blij
met de ets. Onder het genot van een
kop koffie werden diverse mooie her-
inneringen opgehaald. De mogelijk-
heid bestaat om telefonisch via de
dorpsschool nog etsen te bestellen.
Dat kan ook via de website
www.dorpsschool.nl

Op 18 mei verschijnt de Skeelerkrant in de gehele oplage van
Weekblad Contact, Elna en Groenlose Gids.

Deze krant staat in het teken van het Kampioenschap Skeeleren
te Vorden.

Advertenties en berichten inleveren vóór dinsdag 3 mei a.s.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 april 10.00 uur ds. J. Kool

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 april 10.00 uur drs. J. Koudijs

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 april 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur
ds. D. Westerneng

RJC kerk Vorden
Zondag 17 april 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 30+
koor, 150 jaar jubileum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 april 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 17 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandarts
16-17 april G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, telefoon
0573 - 25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hete dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,1530-16.45 en 18,45-1930 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 1430-1630 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. Ariënsstraat 33b, wo. 10.00-12.00 uur
(brandweerkazerne).
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur.
De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hiervoor
kunt u een afspraak maken.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 830-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-1630 uur
zethem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvordeiuil; geopend dinsdag
1330-20.00 uur, woensdag 1330-1730 uur, donderdag
1330-1730 uur, vrijdag 10.00-1Z80 uur en 1330-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 930
uur t/m 1730 uur. Zaterdag van 930 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis 'De 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 biformatieburo 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 w van 9 tot 12 uur. E-mail webrijnouderenvorden
(ghetnetnl, website www.welzgnouderenvorden.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 invuBen 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-mail
info@portaalwegwijzer.nl

Contactjes
uitend bestemd voor parti-

culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor viei
ge?ette regels: elke regel mer
Vermelding brieven onder nt.

iixtra. Tarievrr li !

bij contu tekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,50 ac:

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

• Te huur: 5 off 6 pers. Cha-
lets in Belgische Ardennen
(Durbuy) op park met over-
dekt zwembad. Info (0544)
37 73 78 of 37 58 73.

% 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.

• Marathonseizoen begon-
nen! Met Herbalife loopt u
iedereen eruit! Fit, energiek en
een stralende huid Herbalife
en Shapeworks bieden u een
kans. Nieske Pohlmann 06 -
543 266 69. www.no-jojo.nl.

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

• T.k. Rijzadel (18 inch) +
hoofdstel voor hafl./Fjord. €
65,-. Gazelle vouwfiets i.g.st.
€ 90,-. Tel. 0575 - 55 65 85.

• Te koop wegens beëindi-
ging Koi karpers (moet je
zien). Van 30-70 cm. Tel.
0575 - 44 12 85 na 17.00 uur.
Koopje moeten weg!!!

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

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

Cursus digitale fotogra-
fie 18 april in biblioth. Ruurlo
14.00 - 17.00 u. Theorie,
prakt en bewerk, in comp.
€ 7,50 p.p. Opg. (0573) 45 22
68. www.kunstkringruurlo.nl

• Top-concert - USA Erve
Kots - Lievelde Zo. 24 april -
14.00 u. entree € 15.00 -
(0544) - 37 37 01, (0575) - 51
89 90, (0543) - 46 62 94. Zie
artikel in dit blad.

0 Aloë vera verkooppunt
Vorden Miranda en Yvonne
Sessink tel. 55 54 48 of 55 21
26.

• Aloë vera verkooppunt
Hengelo Monique Sessink tel.
465869

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

• Informatie-ochtend Ho-
meopathie op woensdag-
ochtend 13 april en vrijdag-
ochtend 15 april van 10 tot
12.30 uur in Gezondheidscen-
trum 'De Gaikhorst'. Praktijk
voor Klassieke Homeopathie
van Frans Quirijnen. De Gaik-
horst 2, 7231 NB Warnsveld
tel. 0575-526476.

Het voorjaar komt eraan,
wij zetten de bloemetjes buiten

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

Vlaai v/d week

Bosbesbavaroisevlaai
6-8 pers. € 5,95

Dinsdag — Brooddag

3 bruin tijger € 4,OO

Weekend-knallers

Wit-plus € 1,50
Wit brood met het gezonde van bruin

doordat het voedingsvezels bevat

Bananensoezen € 1 ,OO

• Gevraagd: een aantal
middagen in de week, hulp
bij paarden en om het huis,
tel. (06) 50 62 47 86.

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

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

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

• Zondag 17 april kloot-
schieten in de Wildenborch.
Aanvang 13.00 uur vanuit
de kapel. Deelname: heren-,
dames-, gemengde teams en
vrije klasse. Inschrijven t/m
zaterdag 16 april via (06)
27 08 34 93.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 3 uur per week,
tel. 44 1030.

• Verloren: gouden sla ven-
armband, tegen beloning
terug te bezorgen, tel. (0575)
44 1341.

• De Werkgroep Zwerfvuil-
dag bedankt de 122 vrijwilli-
gers, wethouder A. Baars en
de medewerkers van de ge-
meente Bronckhorst, de
sponsors Rabobank, Drukke-
rij Weevers en bureau Groe-
neweg voor hun inzet om de-
ze dag tot een succes te ma-
ken! Er werd 2020 kg zwerf-
vuil opgeruimd!

• Caravan Dethleffs 395
HK. Dealer onderhouden,
bouwjaar 1989. gewicht incl.
laadverm. Gewicht 900 kg,
leeg 584kg. Lengte ong.
4.50 mtr- beuken interieur.
Middenkeuken, 3 pits gas.
06-15291971.

Omdat het werkt!
©HERgrMJFL

voor
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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
13 t/m 19 april 2005

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 13 april
Uiensoep met crouton / boeuf bourgenon met aardappelen
en groente

Donderdag 14 april
Zuricher geschnetzeltes van kip met rösti en salade /
chocolademousse, slag room

Vrijdag 15 april
Tomatensoep / pangafilet met mosterdsaus,
gekookte aardappelen en groente

Maandag 18 april gesloten

Dinsdag 19 april
Wienerschnitzel met gebakken aardappelen, groente /
ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
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* Dolgelukkig en trots zijn wij met onze dochter en
ij! zusje

Maud Jo-an Zhoufan
•*! Geboren op 13-07-2003 in de provincie Guangxi in |j
> China. Sinds 28 Maart 2005 hebben wij haar voor al- t
$ tijd in onze armen gesloten.

* Eindelijk thuis gekomen op 8 April 2005.

Bert, Monique en Carmen Fokkink
f Wiersserbroekweg 8

7251 LG Vorden.

(V) Hiep, hiep hoera!
;{! Eindelijk is het wachten voorbij.
(j) Nu is er een broertje voor mij!

$ Op 25 maart 2005 om 20.15 uur is geboren onze
zoon

Hij weegt 3750 gram en is 54 cm lang.

De trotse ouders zijn:
Michèl en Daniëlle Hofs

Biesterveld 84
7251 VT Vorden

|jj (0575) 55 54 66

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

Eline
Henrieke

Zij is geboren op 29 maart 2005, weegt 3990 gram <
en is 53 cm lang.

Rob, Jolanda, Benieke en Stijn
Pannekoek Loois-Stokkink

Irenelaan 12, 7261 BV Ruurlo
0573 - 45 37 57

v Verwonderd en blij, laten wij u weten, we hebben er
}) een zoon en broertje bij.

Geboren 4 april 2005 04.35 uur, weegt 3470 gram en
is 52 cm lang.

Arjan en Gerke Bikkel-Lenselink
Mathijs en Pieter

Julianalaan 22, 7251 ER Vorden,

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
ïjzoon

Mick Christioan
ij Zaterdag 9 april 15.05 uur.

Mick weegt 3170 gram en is 51 cm lang.

Mark Zelle en Esther Jacobs
Boonk 45

BT Vorden

HANGER MET AS
Rouwsieraden en erfstukken

kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen

atelier.

Goudsmid Atelier Elceriyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Diep ontroerd door de moed en de kracht
waarmee zij, gesterkt door het Sacrament van de
Ziekenzalving, tot het laatst toe gevochten heeft om
bij ons te blijven, nemen wij bedroefd, maar in
liefde afscheid van mijn lieve vrouw en onze
zorgzame mama

Leonie Bernadette Maria
Wuestenenk - Mentink

Leonie

* Voorst
21 december 1962

t Vorden
5 april 2005

Henk Wuestenenk
Miranda en Lex
Bernd

Onze welgemeende dank gaat uit naar de huis-
artsenpraktijk Aalbers & Tanis te Vorden, alle mede-
werkers van Thuiszorg Sensire en het Anthoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam voor de
liefdevolle verzorging.

't Hoetink
Strodijk 19
7251 RS Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een moeilijke strijd, die niet was te winnen, is
van ons heengegaan mijn lieve dochter, one lieve
zus, schoonzus en tante

Leonie Wuestenenk - Mentink

Mama en Papa t

Bennie en Marga
Kim en Mare

Hanneke en Gerard
Marijke en Jasper
Chris
Sandra

Mariëlle en Gerrit
Gerben
Marlies

Jan en Joke
Luuk
Job

Wij wensen Henk, Miranda, Bernd en de beide
moeders sterke toe in komende tijd.

Wat heb je gevochten om je leven te behouden.

Met pijn in ons hart moeten we je los laten,
maar in gedachten blijf je eeuwig bij ons.

Heden overleed mijn innige geliefde schoondoch-
ter, schoonzus en onze tante

Leonie Wuestenenk - Mentink

L.G. Wuestenenk - Harmsen
M.J. Wuestenenk

Miny Wuestenenk t

Eef Wuestenenk
Riek
Thomas

Wij wensen Henk, Miranda, Lex en Bernd heel veel
sterke toe met dit grote verlies.

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zogenaamde
„vintage" horloges.

De Klokkenmaker
uurwvk ftp«ti«-««lir

Vimakèr

Tevens in- en verkoop uurwerk reparatie-atelier
van jaren Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

50,60 en 70 horloges. Tel.: 0543 - 47 78 30

Heden is uit ons midden weggenomen ons dapper
familielid

Leonie Wuestenenk - Mentink
echtgenote van Henk Wuestenenk

Ze mocht slechts 42 jaar worden.

Wij wensen de familie heel veel sterkte om dit ver-
lies te kunnen dragen.

M.J. Wuestenenk
H.EA Wuestenenk - Makkink

H. Kloosterman (in herinnering)
G.H.J. Kloosterman - Wuestenenk
en kinderen.

Je vader blij ft je vader,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen,
omdat je van hem houdt.
Je verstand zegt dat het goed is,
datje hem moet laten gaan.
Hij heeft genoeg voor ons gedaan.

Na een periode van afnemende gezondheid is, na
een liefdevolle verzorging in het verzorgingshuis
"De Wehme" te Vorden, in volle vrede overleden
mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en
opa

Jan Wiersma

* Workum,
12 augustus 1917

t Vorden,
6 april 2005

Vorden: Tj. Wiersma - Deinum
Vorden: S. Wiersma
Zelhem: T. Doomink - Wiersma

G. Doornink
Wendy en Mark
Robert en Kim

Ulft: B. Bruins - Wiersma
Th. Bruins
Tamara
Siemon Jan

Correspondentieadres:
S. Wiersma
Prins Bemhardweg 22
7251 EH Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden overleed in haar eigen vertrouwde omge-
ving onze lieve mama, oma en overgrootmoeder

AaKjen Wuestenenk-ten Have
sedert 12 maart 1971 weduwe van

Gerrit Jan Wuestenenk

op de leeftijd van 84 jaar.

Willemien en Dick
Antony; Sanne, Lars
Alette

Johanna en Dick
Petra en Frank; Thomas
Martine en Jan; Anne

Jannie en Geert
Anne-Marie

Aaltjen en Henk
Mats, Mario

7233 PA Vierakker, 6 april 2005
Koekoekstraat 23

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben
op maandag 11 april plaatsgevonden.

Voor meer familie advertenties
zie elders.

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.

ifTeumofonds
>• Sterk in bcwtging

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukkeri j Weevers

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



Frits Heidema, voorzitter "Kranenburgs Belang":

"Nieuwbouw in de Kranenburg prima,
maar laten we het wel kleinschalig houden"!

Oud Vorden

Frits Heidema in "hart/e" Kranenburg

Maandagavond 9 mei komen, de inwoners van de Kranenburg in het
pannenfcoetoenrestaurant bij elkaar. Op deze zogenaamde " toetsing*
bijeenkomst" komen alle punten aan de orde dié men in net buurt-
schap graag op korte termijn c.q. langere tenn^n verwezenlijkt wil
zien, Frits Heidema, voorzitter van 'TCranenburgs Belang" zegt hier-
over: "Deze bijeenkomst is het vervolg op de inventarisatie die wij een
aantal maanden geleden gemaakt hebben, toen wQ als 'TCranenburgs
Belang" de bewoners gevraagd hebben om aan te geven welke wensen
er zoal leven en welke de hoogste prioriteit hebben. Wij hebben toen
een werkgroep ingesteld waarin twee bestuursleden van onze vereni-
ging zitting hebben, alsmede een aantal personen lüt de verschillende
"lagen" van de Kranenburgse bevolking.

De woningbouw blijkt hier de hoogste
prioriteit te hebben. Ook is er behoef-
te aan uitbreiding van het voorzienin-
gen niveau. Het ontbreken van een
pinautomaat ziet men als een duide-
lijk gemis. Datzelfde geldt voor het
ontbreken van openbaar vervoer, ter-
wijl er ook een dorpswinkel op het ver-
langlijstje staat. Verkeersremmende
maatregelen op de Ruurloseweg en
een oversteekvoorziening voor met na-
me de schoolkinderen die van hieruit
op de fiets naar het zwembad gaan en
daarbij de Ruurloseweg moeten over-
steken. Daarnaast blijkt er ook behoef-
te te bestaan aan uitbreiding van het
aantal wandel- en fietspaden.

Het instandhouden en als het kan ver-
dere uitbreiding van het museum is
eveneens een wens die bij de Kranen-
burgers leeft. Het bouwvallige koets-
huis, hier aan de Rijksweg, is de bevol-
king een doorn in het oog. De oplos-
sing is volgens velen: afbreken! Een
schuilmogelijkheid nabij de begraaf-
plaats behoort eveneens tot de wensen
van de burgers. Alles bij elkaar, toch
wel een "aardig" lijstje," zo constateert
Frits Heidema. Tijdens de bijeenkomst
op 9 mei worden al deze wensen op de
haalbaarheid getoetst Om op al deze
wensen van uiteenlopende aard een

deskundig advies te kunnen geven
heeft "Kranenburgs Belang" allerlei
personen en instellingen uitgenodigd
die elk, op hun eigen specifiek terrein,
tekst en uitleg kunnen geven.

PRIORITEITEN IN FASES UITVOEREN
Frits Heidema: "Daarbij moet je den-
ken aan de politie, provinciale water-
staat, Gelders Landschap, gemeente
Bronckhorst, vervoerbedrijf Syntus,
projectontwikkelaar ECR, landgoedei-
genaren, de VW en de LTO. Deze laat-
ste met name in verband met de ge-
wenste kleinschalige bedrijvigheid
hier op de Kranenburg. Wij hopen op
deze avond dus duidelijkheid te krij-
gen tot wie we ons bijvoorbeeld moe-
ten wenden om bepaalde zaken in
gang te kunnen zetten. De leiding van
deze vergadering is in handen van de
"Vereniging Kleine Kernen Gelder-
land". Hier hebben wij al een paar
keer ons licht opgestoken. De vereni-
ging zal ons bij het verdere "opstellen"
en uitwerken van het dorpsplan advi-
seren en stimuleren. Zodra het dorps-
plan klaar is stappen we naar de ge-
meente Bronckhorst en zullen wij
aangeven wat onze prioriteiten zijn.
Wij denken daarbij in "fases", bijvoor-
beeld wat dient er de komende twee
jaren gerealiseerd te worden, wat over

vijfjaren en bijvoorbeeld wat wij de
komende tien jaren graag willen", zo
zegt Frits Heidema.

De aanleiding tot het maken van een
dorpsplan is eigenlijk ontstaan toen
bekend werd dat Vorden heringedeeld
zou worden in de nieuwe gemeente
Bronckhorst. Frits Heidema: Kranen-
burgs Belang had in het verleden jaar-
lijks een gesprek met de gemeente
Vorden over subsidies, leefbaarheid
e.d. Veelal prettige gesprekken. Toen
de herindeling werd aangekondigd,
een gemeente met maar liefst 42 ker-
nen, ontstond bij ons de vrees dat de
afstand tussen Kranenburg en de nieu-
we gemeente Bronckhorst veel te
groot zou worden. We waren bang dat
wij ondergesneeuwd zouden worden.
Als bestuur van Kranenburgs Belang
zijn we gaan brainstormen en kwa-
men wij tot de conclusie dat er eens
onderzocht moest worden of de voor-
zieningen e.d. wel voldoende zijn op
de Kranenburg. Wat zijn er voor uit-
breidingsmogelijkheden, woning-
bouw e.d. Sander Atema, heeft toen
als studieopdracht een onderzoek ge
daan. Dat was dus de eerste aanzet om
te komen tot een dorpsplan", zo zegt
Heidema.

Zorghotel en appartementencomplex
Zoals reeds aangegeven heeft de wo-
ningbouw in de Kranenburg de hoog-
ste prioriteit Wat dat betreft worden
de bewoners op hun wenken bediend.
Zo zal, wanneer alles volgens planning
verloopt het voormalige klooster eind
2006 tot een zorghotel zijn omge-
bouwd. Tevens zal dan achter het zorg-
hotel een nieuw appartementencom-
plex verrijzen. Een complex met 30
wooneenheden met alle voorzienin-
gen en gemakken van dien. De ECR
(European Care Residences) heeft het
klooster aangekocht en wil daar tevens
een appartementencomplex bouwen.

ECR is een organisatie dat wonen voor
ouderen met zorg en servicevoorzie
ningen exploiteert en beheert Het ligt
in de bedoeling om in het klooster zes-
tien eenheden te maken, waarin oude-
ren tijdelijk kunnen verblijven, bij-
voorbeeld om een verblijf in het zie-
kenhuis en daarna "verzorging-thuis"
te kunnen overbruggen. Frits Heide-
ma: "Dat het klooster behouden blijft
vinden wij een goede zaak. Toen de
ECR haar plannen aan ons kenbaar
maakte, heeft men ons een aantal toe-
zeggingen gedaan. B.v. dat er in het
hotel een a la carte restaurant komt,
een fysiotherapie, pinpas winkel e.d.
Als dat allemaal gerealiseerd wordt,
prachtig natuurlijk. Wij houden dat
uiteraard nauwkeurig in de gaten.

Toch zijn de meningen onder de Kra-
nenburgers behoorlijk verdeeld. Zo
zijn sommige buurtbewoners argwa-
nend en hebben zij hun bezorgdheid
uitgesproken over de "massaliteit" en
de hoogte van het zorghotel en appar-
tementencomplex", zo zegt Frits Hei-
dema. Waar de Kranenburg zich wel
unaniem over verheugt, is het nieuw-
bouwplan aan de Hamsveldseweg.
Daar zullen t.z.t. 27 woningen ge
bouwd worden. Frits Heidema: "Als
"Kranenburgs Belang" zouden wij het
liefst willen dat dit project wordt uit-
gesmeerd over een periode van meer-
dere jaren, dus een geleidelijke groei,
daar is de leefbaarheid het meest bij
gebaat Wat wij dus in principe willen:
een "groen" Kranenburg. Woning-
bouw prima, maar laten we het wel
kleinschalig houden", zo zegt de voor-
zitter van "Kranenburgs Belang".

Lezing homeopathie in bibliotheek
Donderdagavond 14 april a.s. zal de
heer BJJ. Mekenkamp, homeopatisch
arts in Doetinchem, in de Vordense bi-
bliotheek een lezing houden over
homeopathie. De laatste jaren zijn
steeds meer mensen geïnteresseerd

geraakt in homeopathie. Hooikoorts,
symptomen als niezen, tranende
ogen, astma, eczeem, jeukende uitslag
komen allemaal voor bij allergieën.
Arts Mekenkamp behandelt die avond
tussen 20.00-22.00 uur de volgende

De vereniging 'Oud Vorden' her-
dacht vorige week tijdens de jaar-
vergadering in 'De Herberg' de in
de loop van het afgelopen jaar over-
leden leden. Penningmeester R. II-
brink meldde een positief saldo.

De aftredende bestuursleden C. Bosch
en H. Vaags werden herkozen. Na deze
Jaarvergadering gaf de heer Zijlstra uit
Zwolle een dialezing over Cornelis Jet-
ses. Prachtige oude schoolplaten ver-
schenen op het witte doek en ook de
door Zijlstra meegebrachte oude pla-
ten en boeken werden gretig bekeken.

Woensdag 18 mei a.s. organiseert
"Oud Vorden" een busreis naar Urk.
Verder is het bestuur van "Oud Vor-
den" al weer druk bezig met het vast
stellen van het programma voor het
seizoen 2005/ 2006.
Ook de redactie van het boek dat in
2006 ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de vereniging wordt uit-
gegeven, zal de komende maanden ze
ker niet stil zitten. Het seizoen 2004-
2005 was voor de vereniging een goed
jaar met drukbezochte avonden. In
september gaat het nieuwe seizoen
weer van start.

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

baan de Wehme: info bij de receptie.
- Hobbyen op maandag-, woensdag-

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

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

APRIL
13 HVG linde, dhr. Nobbe dia's.
13 Vordense bridgeclub Dorpscen-

trum.
13 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
14 Klootschietgroep de Vordense Pan.
15 ANBO/PCOB visie op ouderenbeleid

in de gemeente Bronkhorst door
wethouder Ab .Boers in het Dorps-
centrum.

16 Veiling Commissie Vorden, voor-
jaarsverkoop gebruikte meubelen,
Schutterstraat 20 te Vorden.

18 Vordense bridgeclub dorpscentrum.
19 N.B.V.P vrouwen van nu Prov. Ont-

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

verzorgt door het Eendagsbestuur.

20 Voorjaars contactmiddag Welfare
Rode Kruis in de Wehme.

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

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

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

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

Steege.
28 Klootschietgroep de Vordense Pan.
28 PCOB Vorden in het Dorpscen-

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

Bruisende voorstelling
'Get ReaT voor jongeren

aandachtspunten: hooikoorts, griep,
allergie, EHBO en specifieke vrouwen-
klachten. Voor meer informatie kan
men terecht bij de balie van de biblio-
theek. Zie ook website:
www.bibliotheekvorden.nl

Op vrijdagavond 15 april a.s. zul-
len meer dan 40 jongeren in het
Dorpscentrum te Vorden een spec-
taculair multimedia totaaltheater
vertonen. De voorstelling 'Get Real'
is tot stand gekomen door een
samenwerkingsverband tussen
Gospelchoir Voicemail, dansgroep
B'Ready, Dramagroep Choices en
de band Cornerstone.

Deze ingrediënten zorgen voor een
muzikaal multimedia spektakel voor
jong en oud. Het optreden zal begin-
nen om 20.00 uur in het Dorpscen-
trum in Vorden. Meer informatie via
www.getrealjiu

De theaterproductie Get Real toert
vanaf januari door de Achterhoek.
Met gerenommeerde muzikanten, de
ritmische bewegingen van dansgroep
B'Ready en de vocale talenten van Gos-
pelchoir Voicemail staat Get Real ste-
vig op de planken.
"Get Real, oftewel "Wees Echt" laat
ons ervaren dat we vaak worden ge
leefd door onze omgeving en dat we
vaak zijn wie anderen willen dat we

zijn," aldus Gerhard Hobelman, orga-
nisator van dit evenement waar een
complete organisatie achterzit met
Camping De Betteld in Zelhem als
middelpunt. "Beter is om echt te zijn,
te zijn zoals jij bent en zoals je bedoeld
bent. Breek eens uit de sleur en kijk
eens dieper onderhuids naar jezelf en
wat daar schuil gaat."

Get Real wil je letterlijk laten zien, ho-
ren, voelen en ruiken dat we geen toe
vallig ongelukje zijn in het heelal. Het
is meer dan de moeite waard om hier-
over na te denken en Get Real wil je
hier toe uitdagen! Pak die uitdaging
aan en kom ook op 15 april naar het
Dorpscentrum in Vorden.

Om iedereen de kans te geven om de
ze ervaring te hebben, is de entree gra-
tis bij deze voorstelüng. Er wordt een
vrije gift van iedereen gevraagd om de
onkosten te dekken.

Iedereen is van harte welkom en voor-
al jongeren zijn uitgenodigd. Neem
ook vooral vrienden en vriendinnen
mee naar dit avondje uit



Na een werkzaam leven vol zorg en toewijding aan
allen die hem dierbaar waren, is overleden mijn lie-
ve vader en onze zorgzame opa

Hendrik Jan Beftink
echtgenoot van C.J. Beeftink - Hiddink
levengezel van G.Smallegoor - Leunk t

in de leeftijd van 81 jaar.

Onze dank gaat uit naar de buren, het team van de
thuiszorg Sensire en de afdeling 4 noord van het
Nieuwe Spittaal.

Rita
Rosemarijn, Jacco

Jan en Truus
Roy, Lex

Gerrie en Menno
Remco en Corriene
Jasper

7234 SP Wichmond, 6 april 2005
Dorpsstraat 35

Correspondentieadres:
Rita Beeftink
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Alge-
mene begraafplaats te Warnsveld

Na een kortstondige ziekte is uit onze familiekring
weggenomen onze altijd meelevende broer, zwa-
ger en oom

Hendrik Jan Beeftink

in de leeftijd van 81 jaar.

Antoon (in herinnering) en Gerrie Beeftink
Annie en Gradus Nagtegaal
Liny en Wim Bulten
Wim (in herinnering) en Nettie Beeftink
Ab en Joke Beeftink
Dik en Toos Beeftink
Johan en Wilhelmien Beeftink
Hermien en Johan te Velthuis
neven en nichten.

Vorden, 6 april 2005.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

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

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: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

IJ 31! WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e - mail: info@vanderwal-vorden.nl

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251HN Vorden

tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl
e-mail: info@oldelettink.nl

WEEKMENÜ:
bij ons opeten c 7,50 • afhalen € e,oo

van di. 12 april t/m vr. 15 april

Aardappelsalade
Stukjes varkenshaas in roomsaus
Gebakken aardappelen
Groenten

Elke zondagavond
luarm Si koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 2o
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenaeren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (057$) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

BJTT
©P

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

iroomof
snitt

4 halen
3 betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

vlaai Hartige
90 broodjes

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

Woningonderhoud
Franken

Onderhoud - Renovatie - Inbraakpreventie - Klussenbedrijf

www.woningonderhoudfranken.nl

HBI Kozijn Franken
Kozijnen - Ramen - Deuren

In hout, kunststof en aluminium

www.koziinendeurenramen.nl

Zutphen Tel: 0575 - 51 58 25

m Heersink Haarmode

InJSIWL
j 21 Vorden ƒ

2 1 5 /

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta f
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Marcel te Boome.



Leerlingen 'Het Hoge' doen mee
aan Heart Dance Award

Geen Schoonmaak, wel opruimen

[BI

Groep 7 van school "Het Hoge" is
druk aan het oefenen voor de
Heart dance Award.

Op het initiatief van Jasmijn Taken en
Mirre Groot, doet groep 7 van school

"Het Hoge" uit Vorden mee aan het
Heart Dance Award.

De Heart Dance Award is een dans-
wedstrijd, georganiseerd door de Ne
derlandse Hartstichting. Groep 7 is

uitgenodigd om op 15 april a.s. hun
dans te laten zien in het Rabo theater
in Hengelo Ov.
De Nederlande Hartstichting wil met
de Heart Dance Award een gezonde Ie
vensstijl stimuleren.

Sponsor diner voor Afrika

Veel mensen houden geen echte
vooij a ars schoonmaak meer, er
wordt in het voorjaar echter wel
vaak opgeruimd. Nu als U dat toch
doet houd dan eens rekening met
anderen. In Roemenie is men daar
vaak nog heel blij mee.

Even iets over de werkzaamheden van
de COEH, stichting Vommissie Oost
Europa Hengelo in Roemenie. Zoald
velen van u wellicht weten, hebben we
sinds een aantal jaren een tweede
hands winkeltje in Ocna Mures. In de-
ze winkel Holland Helpie werd kle-
ding, potten en pannen en andere
huishoudelijke artikelen verkocht.
Mensen konden hier goedkoop goede
gebruikte artikelen kopen, bovendien
hadden twee verkoopsters hier een
baan en inkomen en ook de verhuur-
der van de winkel had een inkomen.
Echter ook in Roemenie komt de Azia-
tische markt opzetten en zij leveren
voor dezelfde prijs of minder nieuwe
artikelen. Wij zijn aan invoer en ver-
voer altijd al erg veel geld kwijt.

Daarom is de winkel inmiddels geslo-
ten. Dit betekend niet dat er geen goe-
deren meer naar Roemenie gaan, het
grootste gedeelte van de goederen
ging altijd al op humanitaire basis en
dit gaat gewoon door. We willen nu
echter ook wat meer ingaan op direc-
te hulpvragen. Van daar deze vraag:
Heeft U nog matrassen, dekens, lin-
nengoed of handdoeken?

Het ziekenhuis in Ocna Mures is geslo-
ten en in een gedeelte hiervan is men

begonnen mogelijkheden te creëren
voor ouderen, de bedden zijn blijven
staan, maar er zijn geen matrassen,
dekens, lakens enz.

Hiervoor vragen wij uw hulp. Begin
mei gaat er weer een transport en dan
zouden wij graag dit initiatief steu-
nen. Dus heeft U nog schone matras-
sen, dekens, enz. lever deze dan in op
het bekende adres van de Fam. Dinkel-
man aan de Bijerinkdijk no. l te Hen-
gelo op maandag 2 mei a.s. tussen
18.00 en 21.00 uur. Hebt U geen ver-
voer voor matrassen dan kunt U bel-
len met Anneke Cornelissen tussen
18.00 en 21.00 uur om een afspraak te
maken om ze bij u op te halen, tel.
(0575) 46 42 41. Levert u alleen schone
goede spullen in, deze ouderen zitten
niet op rommel te wachten, en vanwe-
ge de hygiëne kunnen wij vieze spul-
len niet aannemen. Wij hopen dat u
daar begrip voor heeft. Heeft u niets
en wilt u toch aan deze aktie mee
doen, dan kunt u altijd een gift over-
maken op rekening 32 74 52 714 tn.v.
Stichting COEH te Hengelo.

hi september en november willen wij
wederom een dergelijke inzameling
houden. Voor september zijn dit voor-
lopig brillen, pannen, vooral grote zijn
welkom en kaarsen. Voor november
wederom beddebgoed en hand-en
theedoeken, deze beiden akties aange
vuld met zaken waar op dat moment
behoefte aan is. Tussendoor kan men
altijd op de eerste maandag van de
maand uw spullen brengen op boven-
genoemd adres.

Tommy Berden en Milja Dooreribosch tijdens hun demonstratie partij.

Op het diner de families Bargeman, Wentink, Pardijs, Gerritsen, Bronsveld enjuriaanse.

Zondagavond 10 april hebben een
groot aantal Vordense onderne-
mers geld bijeengebracht voor een
terreinauto voor de Stichting
GoEZDo. Op het Squashcentrum
werd een uitgebreide maaltijd ge
serveerd, met typische Afrikaanse
gerechten. De maaltijd werd voor-
afgegaan door squash demonstra-
ties door Tommy Berden (Neder-
lands kampioen) en Milja Dooren-
bosch (Nederlands nummer 4 hij
de dames). Beide internationals,
net die zondag terug uit Dallas en
Munchen waar zij toernooien
speelden, lieten zien hoe beweeg-
lijk en snel je kunt worden op een
squashhaan. Zo motiveerden deze
sporters de aanwezigen om iets te
doen voor kinderen die niet kun-
nen bewegen.

Patricia van der Linden van de stich-
ting Got2Do brengt in december een 4
wiel drive Toyota naar Bourkino Fasso
in West Afrika. Deze auto wordt ter be
schikking gesteld aan Zuster Leonie.
Zij gaat daarmee gehandicapte kinde
ren in dat land kan opvangen, bezoe
ken en hun de hulpmiddelen ver-
schaffen om toch nog mobiel te zijn.
De bij het Squashcentrum betrokken
ondernemers zorgden voor een op-
brengst van ruim 2.500 euro die ge
heel ter beschikking wordt gesteld aan
het project. Daarmee is 10% van de
kosten opgebracht.
Het project wordt geheel uitgevoerd
door vrijwilligers, dus er blijft geen
geld aan de strijkstok hangen. Een vrij-
williger van de ANWB wegenwacht
zorgt voor het onderhoud in de toe
komst.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culiorun en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening

Ie worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-

• Wie heeft plezier in
tuinieren en helpt ons bij
het onderhoud van onze
tuin? (Woonboerderij buiten-
gebied Wichmond). Tijden in
overleg. Tel. 0575 - 44 25 44.

4J (H)eerlijke chocolade ha-
gelslag en pasta nu € 1,60
bij Wereldwinkel Vorden.

0 Wandelen in Tsjechisch
Bohemen. Mysterieus en
sprookjesachtig over eeu-
wenoude paden. Kleine
groepen met begeleiding.
Gezellie pensions met goede
keueken, vertrekdag: 7 mei -
4 juni - 16 juli - 6 aug. Vanaf
€ 255.- H P. Eenvoudig te be-
reiken met auto of trein (650
km vanaf Hengelo Ov. en NL-
grens) Info (0575) 45 17 18 /
06 - 51 25 45 78. www.voet-
tochten.net. Gea Voettochten.

• Aangeboden ter overna-
me: 2 klassieke houten
kinderbedden. (0575) 55 68
95.

Schoonmaakbedrijf

G LI M M O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

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.

Salon

w

ananne
Haar- en Huidverzorging

\n kei VOOr*ï'"l/"li**'

Aanbieding:

Kinderen Knippen t/m 12 jaar: Nu 10 EllTO!

Bij een kleurbehandeling

Goldwell Shampoo 50% Korting!
Deze aanbieding is geldig t/m 23 April 2005.

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden, Tel: 0575 551423

DANCING DISCOTHEEK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

D A^af* lefBACK
m

In de ̂

v.o.f.

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

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

: DJ DENNIS
IN DE DANCEKELDER:

s DANCE-TRANCE-R&B
4 AREA'S 1OO% FUN
Boimtis 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 *

Gelselaar, Floryn 22:00 *
Ruurio , Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

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

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Mitra Slijterij Sander Pardijs

Dorpsstraat 16
MITRA 7251 BB Vorden

~V_^ ~ 0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!

MARTINI
Vermouth
Blanco of Rosso, 75 d

adviesprijs 4,99
3 flessen voor l O

FLORIJN
Jonge jenever, Itr.

adviesprijs 12,70
9f99

FLORUN
Citroenbrandewijn, l Itr.

adviesprijs 8,99
nu 6f99

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575)

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

www.babyinside.nl
AAarianne Berkelaar verloskundige / echoscopiste

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd In
antieke en klassieke

herstoffering

Zilveren sieradenlijn met echt

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers
Zutphenseweg 7

7251 DG Vorden
sieraden

uurwerken
reparaties

taxaties Tel. (0575) 55 15 05

JUBILEUMACTIE

50%
/OMAR

KORTING
op int geboorte- of l

als u de kaarten laat drukken M]
Drukkerij Weevera, Vorden. U kunt ook

bestellen bl] onze filialen.

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

drukke r i j Weevers

ISO MI1

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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

MAMOLA BIEDT AAN:
BMW
BMW
BMW
BMW
DUCATI
DUCATI
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
SUZUKI
TRIUMPH
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA

K 75
K 75 + koffers
K 100
R HOORT koffers + ace.

750 SS N + div. carbon.

996S
CB l + kuip
CBR 600 F
VT600
VT700C
VT 750 C2
CB750
CBR 900 RR
CBR 900 RR
VTR1000
VT 1100 C3 aero
ST1100cbs-abs-tcs

GPX 600 R
ZZR600
ZZR600
VN 1500
GS 500 E
GSX 750 F
VS 800
GSX 1100 R
900 Sprint
XJ 600 diversion groen
FZX 600
YZFR6
XJ 900 S volle kuip + koffers org.

Rl
FJ 1200

3.500,-
3.900,-
2.200,-
8.900,-
3.900,-

15.900,-
2.700,-
8.200,-
4.700,-
3.200,-
6.500,-
3.700,-
5.200,-
9.900,-
7.900,-
9.800,-

10.750,-
1.900,-
3.200,-
3.900,-
5.200,-
1.900,-
2.900,-
3.900,-
3.900,-
4.500,-
2.700,-
6.400,-
7.200,-
5.250,-
9.900,-
3.500,-

MAMOLA
Harfsenseweg l, Laren (Gld.) Tel. 0573-402022

www.mamola.nl



litie bracht Situaties Uit de OOrlog Hernieuwde Veluwe Traü gepresenteerd

en bevrijding van Vorden in herinnering

"Stuurgroep: 60 jaar bevrijding Vorden"

Ter gelegenheid van de bevrijding van Vorden (l april 1945), werd er
afgelopen week in het Dorpscentrum een expositie gehouden, die
een aantal situaties uit de oorlogst- en bevrijdingstijd in herinnering
bracht. De stuurgroep "60 jaar bevrijding Vorden" die de diverse acti-
viteiten rondom de bevrijding van Vorden (l april) en de bevrijding
van Nederland (10 mei 1945) organiseert, "tekende ** ook voor deze
tentoonstelling. Leden van de stuurgroep losten elkaar bij het hou-
den van toezicht, om de twee uren af.

Direct naast de ingang van de "raads-
zaal" (de naam herinnert nog aan de
zestiger jaren toen het Dorpscentrum
als gemeentehuis dienst deed) hing
een portret van de bemanning van
een Britse bommenwerper. Deze bom-
menwerper werd nadat het in Berlijn
(april 1944) de bommen had afgewor-
pen, op de terugweg in Düsseldorf be
schoten en kreeg het ter hoogte van
Twente opnieuw een voltreffer te in-
casseren, met als gevolg dat een vleu-
gel van het toestel in het buurtschap
linde terecht kwam. De cockpit stort-
te in het buurtschap Delden neer.

Van de zes bemanningsleden kwamen
er daarbij vijf om het leven, waaron-
der de gezagvoerder R.G. Marris. De na-
vigator, sergeant E A Williams die het
logboek heeft bijgehouden, overleefde
de crash. Saillant detail: De echtgeno-
te van piloot Harris, baarde drie maan-
den na het verongelukken van haar
man, een zoon. Deze zoon Ray Harris

(geboren in september 1944) komt ie-
der jaar op 4 mei naar Vorden om
daar, niet alleen de dodenherdenking
bij te wonen, maar ook om het graf
van zijn vader te bezoeken. De vijf om-
gekomen bemanningsleden zijn na-
melijk allemaal in Vorden begraven.
Ook tijdens de aanstaande dodenher-
denking en bij de daarop volgende 5
mei viering, zal Ray Harris in Vorden
aanwezig zijn.

Op de tentoonstelling in het Dorpscen-
trum stonden een aantal "poppen" op-
gesteld, die "aangekleed" waren met
de uniformen zoals de Nederlandse,
Britse en Engelse soldaat die in de
Tweede Wereldoorlog droegen.

En niet te vergeten de "Canadese mili-
tair", in het tenue van het Fort Garry
Horse pantser regiment. Het regiment
dat Vorden op l april 1945 heeft be-
vrijd. Verder een opvallende vitrine
met daarin helmen van het Model M

192A. Deze helm heeft veel Nederland-
se militairen het leven gekost De Duit-
sers hadden namelijk al in een vroeg
stadium ontdekt dat de kogels niet op
deze helmen afketsten, maar dat de
kogels er dwars door heen gingen,
met alle dodelijke gevolgen van dien!!

Twee vitrines met Duitse attributen
zoals bijvoorbeeld een Duits "Verwun-
detenabzeichen". Wanneer een Duitse
militair één of twee verwondingen
had opgelopen werd hij namelijk ver-
eerd met deze Duitse "verwondings-
medaille". Ook was er op de expositie
een "Heeresatmer" (beademingsappa-
ratuur) van de Wehrmacht te zien.

Ook "toebehoren" van onze Neder-
landse militairen en onze bevrijders.
En natuurlijk volop publicaties uit bla-
den als "Dagblad van Twente" en de
"vliegende Hollander". Foto's over de
bevrijding van Vorden ontbraken
evenmin.

Van de toenmalige Vordense burge-
meester Arriëns een brief die hij op 30
augustus 1940 heeft verzonden met
de tekst: "De burgemeester van Vor-
den maakt bekend dat de regering op-
dracht heeft gegeven, elke demonstra-
tie van het publiek tegen de bezet-
tingsmogendheid of voor het Oranje-
huis in 'welken vorm ook', met kracht
tegen te gaan"!!!

Zijspanduo Visser-Wentink, gesponsord door
Joka Beheer
Ruurlo
Eigenaar Jan Heinhuis van Joka-Be-
heer uit Ruurlo, is al lang een fer-
vent liefhebber van de motorsport.
Toen zich de mogelijkheid voor-
deed om het Vordense talentvolle
zijspanduo Jeroen Visser en Re-
mon Wentink te sponsoren, twijfel-
de Jan geen moment.

Hij voorzag beide rijders van een com-
plete outfit. Jeroen en Remon staan
aan het begin van hun loopbaan, ze
hebben reeds meegedaan aan verschil-
lende Streek- en Uitwisseling wedstrij-
den. Ze zijn lid van Halmac Halle met
het bekende circuit "de Kappenbul-
ten", daar op hun thuiscircuit werd al
menig trainingsronde gereden.
Zij beschikken inmiddels over een
BSU-Zabel 700cc machine een perfecte
zijspancombinatie.
Het komende seizoen willen de cros-
sers gebruiken om een leerproces te
doorlopen waar het aankomt op een

optimale onderlinge samenwerking.
Dat doen ze via de Streek- en Uitwisse-
lings wedstrijden.
"Als Jeroen de bocht in stuurt dan
weet ik precies hoe hij de bocht neemt
en zorg ik voor een goede ballans zo-
dat de snelheid er in blijft", aldus duo

passagier Remon. De eerste stap is al
gemaakt een goede ondersteuning
van Jan Heinhuis.
Hopelijk brengt dit de Vordense zij-
spancrossers naar een hoger plan en
zullen we binnenkort meer van dit ta-
lentvolle duo horen.

Voorzitter Jdhan Norde van de Stichting Hippisch Toerisme Nederland overhandigt de eerste
exemplaren van de Veluwe Traü aan Wüco de Jong, directeur van het Veluws Bureau voor Toerisme
en aan Mark den Hertog, directeur van het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme

De stichting Hippisch Toerisme Ne-
derland bevordert al jaren het re-
creatief paardrijden in Nederland
en heeft met name in de oostelijke
provincies een groot aantal ruiter-
en menroutes aangelegd. Routes
die met veel zorg worden onder-
houden door vrijwilligers van de
stichting. Middels promotie en in-
formatie informeert men de con-
sument over de mogelijkheden en
de routes.

Afgelopen donderdag werden nieuwe
routegidsen en dagtochtkaarten
waarvan de productie werd verzorgd
door Drukkerij Weevers, gepresen-
teerd: Met paard te gast op de Veluwe.
In totaal bevat deze zg Veluwe Traü'
ruim 350 km aan ruiter- en menrou-
tes. Deze presentatie vond plaats in de

'Kathedraal van de Veluwe' (gebouw
Radio Kootwijk). Een unieke locatie
midden in het landschap dat bij uit-
stek geschikt is voor recreatief paard-
rijden.
De stichting heeft voor de door haar
aangelegde routes een prachtig route-
bewegwijzeringssysteem in gebruik
en er wordt naar gestreefd dit in heel
Nederland als zijnde uniform syteem
in te voeren. "Wij gaan ervoor!' aldus
de uit Vorden afkomstige voorzitter
van het actieve SNTN bestuur.
Infonnatiecentrum 'Paard en Pad', on-
derdeel van de SNTN beschikt over al-
le benodigde informatie die nodig is
voor het recreatief paardrijden zoals
routes, onderdakadressen, pleister-
plaatsen en adressen van hoefsmeden
en dierenartsen.
Zie ook www.hippisch-toerisme.iil

Geslaagde Oriëntatierit
"De Graafschaprijders"
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseerde zondagmiddag een
oriënt atierit(voorjaarsrit) met
start en finish bij het pannenkoe-
ken restaurant op de Kranenburg.
De rit, die was uitgezet door Erik
Kleinreesink en Wim Wesselink,
telde tevens mee voor het ONONOK
kampioenschap. Er verschenen in
totaal 28 equipes aan de start, af-
komstig uit heel Nederland.

De uitslagen waren als volgt:
A klasse: 1. J.Hannink en L.Kolkman

uit Deventer 398 strafpunten, 2. H.Cor-
tumme en Mevrouw Mennink uit Tol-
dijk 399 strafpunten, 3. R.Plat en E.
Schrik uit Scheemda 402 strafpunten.
B klasse: 1. Heer en mevrouw Sijpkes
uit Stadskanaal 436 strafpunten, 2.
Heer en mevrouw Schuiling uit Norg
464 strafpunten, 3. Van der Horst en
Eskes uit Harderwijk 584 strafpunten.
C klasse 1. G.van Veldhuizen en J.Slag-
man uit Vorden 61 strafpunten, 2. Me
vrouw Maalderink en mevrouw Dissel-
horst uit Toldijk 155 strafpunten, 3.

. Heer en mevrouw Snippe uit Klazina-
veen 157 strafpunten.

Volleybal

UITSLAGEN
vrijdag 8 april: Dynamiek Hl-Pelgrum
Dash Hl 3-1 / Zaterdag 9 april: VCV
MBl-Pelgrum Dash MB2 4-0, Vios MG2-
Pelgrum Dash MC2 1-3, KSV MBl-Pel-
grum Dash MB3 3-1, Rivo D5-Pelgrum
Dash D5 3-2, Willems-Gemini D3-Pel-
grum Dash D4 2-3, Victoria H4-Pel-
grum Dash H3 3-1, Pelgrum Dash eire.
3-Revoc 2 3-1, Pelgrum Dash MB1-
D.V.O. MB14-0 KAMPIOEN!!, Dash/WIK
JBl-Huevo'85 JB1 3-1, Pelgrum Dash
D2-TOPH Dl 1-3, Pelgrum Dash D6-Cu-
pido D3 4-0, Pelgrum Dash Dl-Wevoc
Dl 1-3, Pelgrum Dash H2-Actief'81 Hl

3-1, Pelgrum Dash D3-Dijkman WSV
D33-1

Zaterdag 16 april: Victoria H3-Pelgrum
Dash H2,1D.V.O. D3-Pelgrum Dash D3,
Rivo D6-Pelgrum Dash D6, D.V.O. Dl-
Pelgrum Dash Dl, Marvo '76-D1 Pel-
grum Dash D2, Pelgrum Dash eire. 3-
Tornado 3 , Pelgrum Dash ore. 1-Revoc
l, Pelgrum Dash MCl-Longa '59 MCI,
Dash/WIK JB1-VCV JB1, Pelgrum Dash
MB3-Revoc MB1, Pelgrum Dash MC2-
D.V.O. MC2, Pelgrum Dash H3-D.V.O.
H4, Pelgrum Dash MB2-Longa '59 MB1,
Pelgrum Dash D4-Vios Eefde D2, Pel-
grum Dash D5-Willems-Gemini D5,
l Pelgrum Dash Hl-Willems-Gemini
H2



Rommelmarkt de Wehme geslaagd Trimdub Vorden 35 jaar

De organisatie van de rommel-
markt van afgelopen zaterdag op
de Wehme kijkt terug op een ge-
slaagde dag.

Op deze rommelmarkt werden er de

diverse zaken te koop aangeboden, zo-
als zelfgehaakte hoedjes van plastic,
allerlei bloemstukken en uiteraard
veel items die ze her en der gekregen
hadden. Naast alle tafels met de koop-
waren waren er uiteraard ook lekkere

hapjes zoals pasteitjes en satéstokjes
te koop.
De opbrengst, 600 euro, komt in het
potje voor aanschaf van een busje
waarmee de bewoners vervoerd kun-
nen worden.

Uniek benefietconcert in
Martinuskerk te Warnsveld
Op 15 april wordt er om 20.00 uur
in de Martinuskerk te Warnsveld
door het Ned. Historisch Dans/
Theaterensemble en het Barok
Barlheze Consort een benefietcon-
cert gegeven. Dit concert wordt ge-
organiseerd door de Rotaryclub
"Kwartier van Zutphen" en is be-
doeld om geld in te zamelen voor
de kinderen van Tjerkin uit Wit

Rusland. Deze kinderen komen in
de maand mei naar Zutphen en
Warnsveld en blijven daar zes we-
ken om aan te sterken.

Het Ned. Historisch Dans/ Theateren-
semble werd in 1979 door historisch
dansspecialiste Maria Angad Gaur op-
gericht en is uniek in Europa. Het en-
semble brengt de onbekende historie

van de dans op visuele wijze onder de
aandacht van het publiek. Het Barlhe-
ze Consort is een uitgelezen gezel-
schap van vooraanstaande Barokspeti-
alisten in Nederland. De leden bespe-
len een clavecimbel, hobo, fagot cello
en blokfluiten. Zij concerteren in heel
Nederland en traden onder meer op
voor een paleisconcert in aanwezig-
heid van koningin Beatrix.

Op 23 april a.s. viert de Trimdub
Vorden haar 35-jarig bestaan; de
oprichting in 1970 was een initia-
tief van de gymnastiekvereniging
Sparta, maar de Trimdub heeft
daarna wel volledig op eigen benen
gefunctioneerd.

hi de jaren zeventig schoten trimclubs
overal als paddestoelen uit de grond,
maar het aantal trimclubs van toen,
dat thans nog bestaat is niet zo groot
meer

Jan Strijd, sinds 1970 als hoofdtrainer
verbonden aan de club, verklaart het
succes van de Vordense vereniging
door te wijzen op de gezellige en onge-
dwongen sfeer , die kenmerkend is
voor de dub.
"Natuurlijk zijn we serieus bezig om
de conditie van de clubleden op peil te
houden of te verbeteren, maar verder
is iedereen volledig vrij om te bepalen
hoe ver men wil gaan; we leggen nie-
mand iets op of trainen de leden voor
grote evenementen als de hele of hal-
ve marathon. Dat kan ook niet, omdat
de leden bestaan uit mannen en vrou-
wen, jong en oud en de condities ver-
schillen dus nogal."
Iedere zaterdagmorgen is het verza-
melen geblazen achter het terrein van
de voetbalvereniging Vorden; begon-
nen wordt met een halfuurtje war-
ming-up en dan loopt iedereen naar
eigen kunnen een bosloop van een
aantal kilometers en bij dit alles wordt

de gezelligheid niet vergeten.
Sinds de oprichting hebben zo 'n 270
Vordenaren voor kortere of langere
tijd deel uitgemaakt van de Trimclub.
De Trimclub heeft van 1980 t/m 1994
ook jaarlijks in September de bekende
Kastelenloop georganiseerd, waaraan
door honderden mensen uit de verre
omtrek werd deelgenomen; door pro-
blemen met het gebruik van het ter-
rein rondom Kasteel Vorden en het
feit dat de trend langzamerhand ver-
schoof naar grotere afstanden (voor de
organisatie waarvan de Trimclub on-
voldoende mensen had) kon dit evene-
ment tenslotte niet meer worden geor-
ganiseerd. Ook is -in het kader van vie-
ring van de Bevrijdingsdag op 5 Mei-
een aantal malen het bevrijdingsvuur
uit Wageningen opgehaald door leden
van de Trimclub.
Jan Strijd tenslotte: "We kunnen met
tevredenheid terug kijken op de afge
lopen 35 jaar; niemand had in 1970
gedacht dat we het zo lang zouden vol-
houden; in beweging blijven was in-
dertijd al een belangrijk thema en dat
is nog onverminderd van kracht: het
is onlosmakelijk verbonden met ge-
zondheid. Ook voor mensen die aan
andere sporten doen (tennis bijvoor-
beeld) is de Trimclub een ideale moge
lijkheid om de conditie te verbeteren".

Wie nadere informatie over de Trim-
club wil kan die krijgen door te bellen
met: 55 12 99 of 55 18 33 of via
e-mail: janwout@hetnet.nl

Rommelmarkt in Halle

Garve bij top drie "Heart Dance
Award" in Musis Sacrum Arnhem!

Muziekvereniging Euterpe uit Hal-
le organiseert op 7 mei a.s. een gro-
te rommelmarkt ten bate van het
Instrumenten Fonds.

Het terrein is aan de Halle-Nijmanweg
40 van de familie Dunnebach te Halle

Nijman. Daar is ook het parkeerter-
rein. Voor deze markt kan men nog
spullen gebruiken.

De spullen kunnen eventueel bij u
worden opgehaald. Zie de keitjes/con-
tactjes voor meer informatie.

De leerlingen van groep 7/8 kon-
den het bijna niet geloven, maar
het was echt waar. Op het mega-po-
dium van Musis Sacrum in Arn-
hem sleepten de Wichmondse kin-
deren de derde prijs in de wacht bij
de "Heart Dance Award", georgani-
seerd door de Nederlandse Hart-
stichting.

Voor de derde maal deed de Wich-
mondse basisschool mee aan dit fes-
tijn.
In 2003 ging men met lege handen
naar huis. in 2004 werd de "lifestyle
quiz"gewonnen, maar dat had nog
niets met dansen te maken,
maar nu, in 2005 echt een prijs voor
het dansen, het was niet te bevatten.
De tientallen Vierakkerse -en Wich-
mondse supporters, die waren meege
reisd naar de provinciehoofdstad had-
den het al zien aankomen.
Natuurlijk, er waren scholen die het
beter en strakker deden, maar toch,
nadat alle, voornamelijk Brabantse,
Limburgse en Gelderse scholen de re-
vue waren gepasseerd kon er maar
ÈÈn conclusie worden getrokken. "De
Garve" had geweldig gedansd en geac-
teerd en was terecht in de top drie be
land.
De 30 kinderen, die afgelopen woens-
dag ook al het Vordense voetbaltoer-
nooi voor basisscholen bij Ratti in Kra-

nenburg hadden gewonnen, dansten
de sterren van de hemel op het num-
mer "1001 Arabian nights" van Chipz.
Er was begin maart al begonnen met
oefenen in sporthal "De Lankhorst".
Van één van de leerlingen in zijn klas
hoorde meester Jan Marijnissen, dat er
in Wichmond en Vierakker wel enkele
jongelui rondliepen, die zich graag
met de jeugd uit groep 7/8 wilden
gaan bezighouden als zij weer aan de
"Heart Dance Award" zouden gaan
meedoen.
Meester Jan nam zodoende contact op
met Renske Langwerden ( "van de
Meisjesclub", zei Silvia Meulenbeek),
en met twee oud-leerlingen, Esther
Klein Haneveld en Lotte Haverkamp.
Nadat een groep van 4 leerlingen al
wat basisideeln voor de dans hadden
ontwikkeld hebben Renske, Esther en
Lotte de dans verder uitgewerkt en af-
gerond. Renske en Lotte waren er
meestal bij als er werd geoefend, maar
ook juf Jolanda Dragt van groep 7 was
er om de puntjes op de i te zetten.
Er moest natuurlijk ook kleding wor-
den bedacht en gemaakt. Dit is door
een groepje enthousiaste ouders ge
daan. Ook werd een ploeg met
schminkers geronseld om het geheel
tot in de puntjes te verzorgen.
En het eindresultaat mocht er wezen.
Op "De Garve" zijn ze nu al aan het na-
denken over hoe het in 2006 zal gaan.



S q u a s h

Afgelopen zondag werden de laatste
competitiewedstrijden van de Eure
giosquashcompetitie gespeeld en ook
Heren l en Heren 2 van Vorden moes-
ten spelen. Vorden l speelde in Henge-
lo tegen Hengelo l en Squash Hellen-
doorn l en gingen deze keer zeker
voor de punten. Voor aanvang van de
wedstrijden stonden zij samen met Di-
dam l op een gedeelde tweede plaats.

Tegen beide tegenstanders hebben de
heren goed gespeeld. Vorden heeft
met 5-0 gewonnen van het team dat
vorige week kampioen van de Ie klas-
se is geworden. Tegen Squash Hellen-
doorn moest het team een punt inle-
veren. Na een telefoontje naar Didam
bleek dat genoeg punten waren bin-
nengehaald om tweede van de klasse
te worden. Volgend jaar gaat dit team,
weliswaar in een iets andere samen-
stelling, wederom voor het kampioen-
schap.

Squash Vorden 2, het tweede heren-
team van Vorden, komt in dezelfde
klasse uit als Squash Vorden 1. Ook zij
moesten spelen tegen Hengelo en Hel-
lendoorn, maar zij speelden tegen de
tweede teams van deze verenigingen.
Aan Squash Hellendoorn 2, die vierde
in de poule staat, hadden ze stevige
partij en moesten derhalve alle pun-
ten inleveren. Tegen Hengelo 2 ging
het beter en kbnden 4 van de 5 punten
mee terug naar Vorden worden geno-
men.

De squashcompetitie heeft nu een lan-
ge zomerstop en gaat in september
weer starten. Dit betekent echter niet
dat de activiteiten bij Squash Vorden
tot die tijd stil liggen. Zo worden op 22
mei a.s. de clubkampioenschappen ge-
houden en op 18 en 19 juni vindt een
tweedaags opentoernooi in het cen-
trum plaats. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.squashcen-
trumvorden.nl.

UITSLAGEN
zondag 10 april 2005: Hengelo 1-
Squash Vorden 1: 0-5, Squash Hellen-
doorn I-Squash Vorden l: 1-4, Hengelo
2-Squash Vorden 2:1-4, Squash Hellen-
doorn 2-Squash Vorden 2: 5-0

Voetbal

Programma sv Ra tti
Thuis: Zaterdag: Ratti Dl - GSV '38 D2,
Ratti Fl - Warnsveldse Boy F6, Ratti El
- Keijenburg. Boy E3, Ratti 4 - Haarlo
SP 4, Ratti Cl - Voorwaarts T C4
Zondag: Ratti 3 - KSH 4

Uit: Zaterdag: VIOD E6 - Ratti E2
Zondag: HSC '21/Brein 8 - Ratti 2, DW
DA1 - Ratti DA1, Beatrix l - Ratti l

Socü nieuws
Socii-Ratti begon drie kwartier later
dan gepand de aangewezen scheids-
rechter raakte tijdens het warm lopen
zo geblesseerd dat hij niet meer in
staat was de wedstrijd te leiden.
Gelukkig vond men na een paar tele-
foontjes de heer Bloemendaal uit Zut-
phen bereid om naar Wichmond te
komen en de wedstrijd in goede ba-
nen te leiden.
De wedstrijd was van een laag niveau
maar gelukkig werd er veel gescoord
dat vergoede veel.
Henri Eggink nam drie doelpunten
voor zijn rekening, Johan Riefel scoor-
de in de zesentwintigste minuut en
aanvoerder Roland Wolbrink maakte
in de veertigste en de vierenveertigste
minuut de 3-0 en de 4-0 .
Ratti scoorde net voor de rust 4-1, zo-
dat de eindstand op 6-1 werd bepaald.
Een wedstrijd wat voetbal betreft om
snel te vergeten en van de week weer
voorbereiden op de buren aan de an-
dere kant Baakse Boys uit.

UITSLAGEN 9 EN 10APRIL
Socü Fl - WHCZ F 3 5-1, Concordia E3
- Socü El 10-1, VIOD D3 - Socii Dl 2-2,
Socii Cl - ERICA '76 Cl 2-5, Socii Al -
V en L A l 2-2, Reunie 3 - Socii 21-2, So-
cii 3 - Zelhem 4 1-0, Turkse kracht 6 -
socii 4 5-1, Socii 5 - Zutphen 4 4-9

Vier trotse spelers van Squash Vorden l (en een invaller) die tweede zijn geworden in de Ie klasse van de Euregiocompetitie. Vln.r. Hajo
Stok (invaller), Michél te Riek, Ferry Boersbroék, JJC Veldink en Fred Brandt.

PROGRAMMA
16/17 april: Be Quick Fl-Sodi Fl, VIOD
E4 - Socii El, Socü Dl - Concordia D3,
Socii Cl - Steenderen Cl, Socü Al -
Wilp Al, Baakse Boys - Socü, Brum-
men 3 — Socü 2, Socü 3 - De Hoven 2,
Scxü4 - SCS l, Zutphania 3 - Socü 5
21 april: Klein Dochteren 3 - Socü 3,
Socii 4 - Zutphania 5

Vorden-Silvolde 2-1
Donderdag zijn de resterende nege
nenveertig minuten van de gestaakte
wedstrijd tegen Silvolde gespeeld. Er
was een behoorlijke publieke belang-
stelling en bij binnenkomst op het
sportpark zag men op het nieuwe sco-
rebord de stand van 1-0 staan. De wed-
strijd was namelijk bij die stand ge
staakt.
De wens van het bestuur van w Vor-
den voor een scorebord is vervuld door
Autobedrijf Groot Jebbink en JMV.
Beide ploegen toonden een geweldige
inzet en er werd op het scherp van de
snede gestreden. Niet minder dan 7
gele kaarten werden uitgedeeld.
Vorden is door deze zege naar de 3e
plaats in de 4e klasse C gestegen met l
punt achterstand op RKZVC en 5 pun-
ten op koploper WG'25.

Beide ploegen probeerden de wed-
strijd naar hun hand te zetten met
pressie en korte mandekking. Silvolde
was wat sterker, maar wist zich geen
kansen te creëren. De Vordense achter-
hoede zat solide in elkaar. Daarente-
gen waren de counters van Vorden
niet zonder gevaar.
Ronald Visser loste een ziedend schot,
waar de goalie van Silvolde zeer grote
moeite mee had. Ook Hugo van Dits-
huizen liet zich niet onbetuigd en
kreeg een prachtige kopkans.
Na een halfuur spelen viel de druk bij
Vorden van de ketel, omdat Jan Bert
Esselink de 2-0 scoorde uit een vrije
trap.
Silvolde had niets meer te verliezen en
gooide alles op de aanval. Vorden
kwam onder druk te staan en Silvolde
scoorde in de 38e minuut de aanslui-
tingstreffer. 2-1
De laatste tien minuten werd het nog
ongemeen spannend. De Vordense
verdediging kwam onder vuur te lig-
gen, maar het wist tot het laatste fluit-
signaal stand te houden.
Met deze overwinning blijft Vorden in
de race voor de hoofdprijs van de twee
de periode.

Vorden pakt
periodetitel
VORDEN - WG'25 1-0
Vorden heeft zondag goede zaken ge
daan. Het versloeg koploper WG'25
en steeg daarmee naar de tweede
plaats op de ranglijst en pakte de prijs
van de tweede periodetitel.
In een gelijkopgaande wedstrijd kreeg
Vorden in de laatste minuut van de re
guliere speeltijd, overigens terecht,
een strafschop toegekend van de uit-
stekend leidende scheidsrechter Pas
uit Zutphen.
Dennis Wentink nam de strafschop

voor zijn rekening en schoot Vorden
naar de overwinning.

Vorden begon enthousiast aan de wed-
strijd en had vanaf het begin meer bal-
bezit dan WG'25. Echte kansen kon
het zich niet creëren, doch dat lukte
de tegenstander ook niet Het was een
open wedstrijd met een iets balvaardi-
ger WG'25, maar de achterhoede van
Vorden stond als een huis.
Hans van Dijk speelde opvallend sterk
als voorstopper en de sterke spits van
Gaanderen, Joris Bakker, had dan ook
niet veel te vertellen.
Vorden kreeg een aantal kleine kans-
jes. Een uittrap van doelman Schepers
werd door Joris Platteeuw onder-
schept die zich niet bedacht en de bal
van afstand over de doelman schoot,
maar de bal ging net naast het doel.
Jan Bert Esselink kreeg de beste kans
van de eerste helft. Hij werd op maat
binnen de zestienmeter aangespeeld,
maar hij kreeg het leder niet op tijd
onder controle om de doelman te kun-
nen verschalken.
In de tweede helft had WG'25 wat
meer overwicht, maar het kon de ach-
terhoede van Vorden onder leiding
van Rob Enzerink niet bedwingen. Het
bleef bij kleine kansjes. WG'25 mocht
dan het betere van het spel hebben,
maar Vorden had de betere kansen.
Zo kwam Joris Platteeuw oog in oog te
staan met doelman Schepers, die met
enig geluk de bal nog kon beroeren,
waardoor het leder naast het doel
rdween.
Ook Hugo van Ditshuizen en Ronald
Visser combineerden door de verdedi-
ging, maar hadden last van het gladde
veld en konden de bal niet in bezit
houden.
Ondanks dat het met bakken uit de
lucht viel bleven beide ploegen in een
hoog tempo voetballen en was het
voor de toeschouwers, die massaal de
tribune hadden opgezocht, genieten.
Met nog enkele minuten reguliere
speeltijd op de klok werd Hugo van
Ditshuizen binnen de beruchte lijnen
onderuitgehaald en wees scheidsrech-
ter Pas naar de stip.
Dennis Wentink schoot vanaf elfme
ter raak 1-0.
WG'25 was geknakt en Vorden kreeg
voor dat het laatste fluitsignaal klonk
nog twee uitstekende kansen.
De periodetitel geeft recht op deelna-
me op nacompetitie voor een plaats in
de 3e klasse van de KNVB.
Een uitstekende prestatie van trainer
Jan Ligtenberg met zijn ploeg.

Opgooi competitie
VIP
Deze week is voor de tennissers van
VTP de voorjaarscompetitie weer be
gonnen. In totaal vaardigt VTP 21
teams af. De teams bestaan uit zo'n 4
tot 7 personen die in leeftijd variëren
van ongeveer 8 tot circa 50. De jeugd
begon op woensdagmiddag 6 april. Op
dinsdag en donderdag komen de da-

mes in actie in de zogenoemde dames
dubbelcompetitie. In het weekend
wordt er gespeeld door zowel jeugd als
volwassenen. Onderverdeeld in mix-,
dames- enlierenteams. De competitie
van de jeugd is overwegend regionaal.
Volwassenen komen wat verder het
land in dan de achterhoek. De opzet
van de competitie is in meeste geval-
len promotie/degradatie. VTP is verte
genwoordigd in zowel de hogere klas-
sen als de meer recreatieve afdelingen.
VTP heeft afgelopen winter de banen
vervangen en ook is er een nieuwe tri-
bune in aanbouw. Dit allemaal om de
prestaties en gezelligheid bij de ver-
eniging te optimaliseren. Als de lente
dan ook nog echt begint is het zeker
de moeite waard een keer een kijkje te
komen nemen op het tennispark

K I oo t s c l i i c' t c

Nijverdal wint in
Vorden Anbo Woot-
schiettoernooi
Zowel in de Herenklasse als de Ge-
mengde Klasse hebben de Anbo-
teams uit Nijverdal het klootschiet-
toernooi in Vorden gewonnen. Deze
jaarlijkse happening voor leden van
de Anbo- afdelingen uit Gelderland en
Overijssel werd vrijdag gehouden. In
totaal kwamen er circa 120 deelne-
mers aan de start. Toernooicoördina-
tor Theo Nijenhuis had rondom de
kernen Wichmond/ Vierakker een par-
cours uitgezet met een lengte van cir-
ca vijf kilometer. Het begin- en eind-
punt bevond zich bij camping " Kleine
Steege" in Wichmond.

De uitslagen waren als volgt:
Herenklasse: l Nijverdal, 2 Brummen,
3 Hellendoorn
Gemengde klasse: l Nijverdal II, 2 Nij-
verdal l, 3 Vorden IV. In 2006 wordt
het toernooi wederom bij camping
"Kleine Steege"gehouden, maar dan
op de derde vrijdag van de maand
april.

Wiel c r s p o r t

Voorjaarstocht
"Achtkastelenrijders"
De Vordense "Achtkastelenrijders
"zijn het nieuwe fietsseizoen begon-
nen met de voorjaarstocht. In de loop
van de zondagmorgen vertrokken er
20 fietsers voor de tocht van 40 kilo-
meter vanaf de Herberg in Vorden.
Voor de tocht van 100 kilometer wa-
ren er 30 deelnemers. De 40 kilometer
route liep richting Ruurlo en Bar-
chem. De deelnemers van de 100 kilo-
nieter reden via Eibergen, Rekken,
Haaksbergen om vandaar uit weer
richting Vorden te fietsen. Het was
jammer dat door de kou en de regen
het aantal deelnemers tegenviel.
Hopelijk verschijnen er in Juni bij de
zomerrit meer deelnemers aan de
start.

Seniorensoos
Wichmond/
Vierakker
27 april 2005,14.30 uur in het Sint
Ludgerusgebouw in Vierakker: de
jaarlijkse altijd heel populaire en
oergezellige Sjoelmiddag met leuke
prijsjes
Dit mag u natuurlijk niet missen.
Graag tot dan en neem, zoals ge-
woonlijk, de buren ook weer meer.
U kunt zich dan ook alvast massaal
opgeven voor ons middagje uit op
23 juni, dus kom op allemaal.

Lezers schrijven ..
Muiten verantwoording van de reduetie

Gemeentelijk beleid?
In de Bronckhorster van 6 april jl. valt
te lezen dat het College van B&W en in
navolging daarop de gemeenteraad
voornemens zijn een tweesporenbe-
leid te volgen m.b.t. de ontwikkeling
van een MFA (Multifunctionele Acco-
modatie) te Vorden.
Gebrek aan financiële middelen lig-
gen ten grondslag tot spreiding van de
ontwikkeling.
In de fase l wordt uitsluitend de af-
braak en herbouw van de Dorpsschool
overwogen. Nadat voldoende financië-
le middelen verkregen zijn, volgt de
rest, zijnde de peuterspeelzaal, biblio-
theek, Stichting Welzijn Vorden en lo-
ket Wegwijzer.
Het gehele project vloeit voort uit de
Centrumvisie Vorden van september
2003. Deze gemeentelijke beleidsvisie
is overgenomen en daarmee groten-
deels gebaseerd op het detailhandels-
onderzoek van MKB-Reva. Het plan
Centrumvisie Vorden laat in het rap-
port geen enkele financiële onderbou-
wing zien.
Naar nu blijkt zijn het College en de
Raad destijds accoord gegaan met het
plan zonder de financiële gevolgen
voldoende in de besluitvorming te
hebben betrokken.
De ontoereikende financiële midde-
len worden nu na de gemeentelijke
herindeling weliswaar uitgesmeerd
over de huidige gemeente Bronck-
horst; het realiseren ervan trekt toch
beslist een niet geringe wissel op de fi-
nanciële draagkracht van de burgers
van de gemeente Bronckhorst.
Een democratisch bestel dat ook van
toepassing is voor de inwoners van
Bronckhorst, kent zowel het recht toe
van actief en passief kiesrecht. Het
zijn de burgers die de basis vormen
van de politieke besluitvorming.
Het vrijwel klakkeloos overgenomen
MKB-plan, doet onrecht aan het recht
van de burgers mee te beslissen. Hen is
nooit een financiële onderbouwing
verstrekt, laat staan dat zij hierover
hun mening hebben kunnen geven.
Geheel ontoelaatbaar is het naar mijn
mening dat zonder de inwoners van
de gemeente Bronckhorst er in te ken-
nen, het voorgestelde tweesporenbe-
leid voor te leggen aan het College en
de Raad.

Het nut en noodzaak van het slopen
en herbouwen van de Dorpsschool op
de zelfde plaats wordt door velen in
twijfel getrokken. Het slopen van de
huidige bibliotheek wekt bij nog meer
inwoners grotere ergernis op.
De realisering van de rest van de voor-
zieningen gaan op termijn gepaard
met exorbitant hoge kosten en zijn
niet dringend. Op veel andere zaken
moet worden geïnvesteerd waarvan
nut en noodzaak vele malen groter
zijn.

Samenvattend valt op te merken dat
mede gezien de nieuwe gemeentelijke
situatie (herindeling), de grote finan-
ciële konsekwenties (onderschatting
kosten en middelen) en de late inlich-
tingen over de WOZ taxatie 2003, het
hoogst onfatsoenlijk is de goedkeu-
ring van het tweesporenbeleid voor
eind april er door te drukken.

J.H. Harmsen,
Christinalaan 6, Vorden



Wilt u weer aan het werk?
Zit u in de WAO of bent u WW-er ^21?
Houd moed, er zijn mogelijkheden om
terug te keren op de arbeidsmarkt.
Lees het redactionele artikel op pagina ...

Neem nu die stap en bel:

Jansen & De Vries
Zegendijk 3a

Zieuwent
Tel. (0544) 353335

SPAANS
les in kleine groepen

of privé, in Warnsveld;
intensieve cursus

in mei-juni
proeflessen: 9/10 mei.

info:
emilia@freeler.nl of

0575-571946

"EL ENCUENTRO"

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
OET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

www.compusystem.nl
Instap PC
C3 2000+, 256 MB DDR, 52x C

Internet / Office PC
AMD Sempron 2400, 256 MB DDR, DVD Speler, 6

TopPC
AMD Sempron 3000, 256 MB L

€ 399,-

€479,-

€549,-

TopPC Pro
AMD ATHLON 64 3000+, 512 MB DDR 400 PC 3200, Ai i Radeon 128 MB VGA,
8 x USB 2.0, 5.1 Sound, 200 GB HDD» NEC ND 3520 I6x DVDrbrancfer : € 719,-

Actïe:
17 Inch TFT monitor, kleur beige, slechts € 209,-
NECND3520DVD 16x+/-writer, slechts € 52,-

Meerprijzen:
Windows XP Home € 80,- • Logitech Cordless Desktop € 19,- • 17 Inch CRT montl
€ 99,- • HP 3745 Printer € 66,- • Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken, Internet delen op

meerdere pc's en (her)installaties kunt u bij ons terecht
Kijk voor meer info op www.compusystem.nl

Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden

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

Streek Lochem

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

heeft een buitengewoon mooi,
gevarieerd, uitgebreid en betaal-
baar assortiment in sierbestrating.
Geef uw eigen kleur aan de tuin,
het terras, de oprit, de carport,
etc. Profiteer van de vakkundige
en praktische adviezen.
Wij leveren ook alle hulp-
materialen zoals, straatkolken,
riolering, vulzand, grind en
betonbanden.

TREND:
Natuursteen als sierbestrating.
Bekijk bij ons de mogelijkheden.

• tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm
• metselstenen

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

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

Bridgeclinics
In samenwerking met de Nederlandse
Bridge Bond worden er dit voorjaar
weer Bridgeclinics voor de gevorderde
bridgers georganiseerd. De clinics wor-
den gegeven op vrijdagavond in café
restaurant 'De Boggelaar', Vordense-
weg te Warnsveld, op deze manier kan
men het bied- en speeltechniek verbe-
teren. De clinics voor het voorjaar 2005
zijn: op 22 april 'Het reserve bieden' en
op 6 mei 'Afspel van SA-contracten'.
Doelgroep: De clinics zijn bedoeld voor
de clubspeler met bridgeniveau van Ie
klas en lager. Ook thuisbridgers kun-
nen hun kennis verrijken.

DOCENTEN
Nicolette Loven, Bridgedocent van de
Nederlandse Bridge Bond en Harry
Garsen, Bridgedocent, regioconsulent,
en arbiter van de Nederlandse Bridge
Bond. Aanmelden per email:
harry@garsen-l.tmfweb.nl
of per tel. (0575) 52 22 75.

Concours Hippique
Binnen de nieuwe gemeente Bronck-
horst is Vorden een van de gebieden
waar paardensport sterk in de belang-
stelling staat. De LR & PC de Graaf-
schap organiseert in het komende
weekend een groots opgezet concours
hippique, dat zich afspeelt op de feest-
weide met Kasteel Vorden als achter-
grond.
De vele vrijwilligers zijn al maanden
in touw om de ruiters en amazones
uit de verre omtrek te ontvangen. Za-
terdag 16 april staat in het teken van
de pony's en B-springen paarden, zon-
dag 17 april zullen de paarden om de
eer gaan strijden. In totaal zijn voor
deze wedstrijden 14 dressuurringen
en l springring uitgezet, waar ook het
publiek beide dagen van harte wel-
kom is.

Eendagsbestuur N.B.V.P.
Woensdagavond 20 april a.s. verzorgd
het eendagsbestuur dat bestaat uit 9
dames die met een trucje tot bestuur

Jochen Miller en DJ Dazzle
in City Lido
Zaterdag 16 april a.s. heeft
City Lido te Groenlo twee
gast DJ's in de DJ boot.

Als eerste opent DJ Dazzle EX-
CITYNG. Dazzle is een upco-
ming DJ die inmiddels behoor-
lijk aan de weg timmert en in-
middels op diverse grote events Jochem Miller
gedraaid heeft. Vervolgens is
het de beurt aan DJ Jochen Miller. Lan-
delijke bekendheid kreeg Jochen toen
hij in 2000 als resident maandelijks in
de Lexion Westzaan ging draaien,
waarna in 2001 the Matrixx volgde.

door. Eén van de hoogtepunten
van afgelopen winter was zijn
optreden tijdens de Winter Mu-
sic conference in Miami tijdens
een Kremlin event in de Space.
Jaarlijks terugkerend heeft Jo-
chen zijn optredens tijdens de
Nijmeegse vierdaagse feesten
en een eigen truck op de FFWD
te Rotterdam. Resident in de

Achterhoeks Museum
1940-1945 exposeert
in het Isendoorn College

Dat resulteerde in optredens door heel
Nederland op Trance Energy, Mystery-
land, Impulz Outdoor en Decibel Out-

Dance Hall is DJ Milo. Visuele onder-
steuning van de beats wordt verzorgd
door twee professionele danseressen.
Verder laat in dub de Reau Daniël de
beste Urban en Latin horen en is het
feestcafé Barrio Basso domein voor
Mark. Herkenbare en dansbare 70s/80s
en 90s ervaar je in The Soulkitchen ge-
mixed door DJ Oliver.

zijn benoemd de maandelijkse avond.
Vanaf de opening door de voorzitster
voor die avond tpt het einde, wordt
voor alle leden een verrassing.
Het eendagsbestuur krijgt een be-
paald budget en daarmee mogen ze
doen wat ze willen, iemand uitnodi-
gen om de avond te verzorgen of zelf
wat op de planken te brengen. Het
eendagsbestuur verwacht die avond
veel leden die nieuwsgierig zijn wat
het dit jaar geworden is.

Contactavond FNV
Bouw afdeling IJssel-
vallei
De afdeling IJsselvallei van FNV Bouw
houdt vrijdag 15 april a.s. de jaarlijkse
contactavond.

De bijeenkomst in in zaal De Herberg
in Vorden en begint om 19.30 uur.
Tot de afdeling IJsselvallei behoren
Vorden, Vierakker, Wichmond, Warns-
veld, Zutphen, Kranenburg en Brum-
men. Tijdens de contactavond worden
ondermeer leden gehuldigd welke al
meer dan 50 jaar lid zijn.

Passage

Vanaf donderdag 14 april expo-
seert het Achterhoeks Museum
1940-1945 in het Isendoorn Colle-
ge, gebouwen West- en Oostkaap.

In het kader van 60 jaar Bevrijding
hebben de vakken maatschappijleer
en geschiedenis een gezamenlijk pro-
ject over de Bevrijding van Nederland.
Het Kunstplatform van het Isendoorn
College heeft het Achterhoeks Muse-
um uit Hengelo (Gld.) gevraagd een
tentoonstelling in richten over de Be-
vrijding van de Achterhoek.
Leerlingen en bezoekers kunnen ken-
nisnemen wat er zich tijdens de oor-
logs- en bevrijdingsjaren in de Achter-
hoek heeft afgespeeld

Te zien zijn gebruiksvoorwerpen,
pamfletten en foto's over de gebeurte-
nissen in de Achterhoek. Al deze voor-
werpen zijn te zien in de vitrines van
de 2 gebouwen van het Isendoorn Col-
lege, Lage Weide l te Warnsveld. De
openingstijden zijn op werkdagen van
9.00 tot 16.00 uur.
De collectie van het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 is gedurende tiental-
len jaren verzameld door Jean Kreu-
nen. Weliswaar na de oorlog geboren,
maar door het verzamelen raakte hij
gefascineerd door de verhalen achter
de objecten. Dankzij provinciale en
gemeentelijke subsidie kreeg de col-
lectie van Jean Kreunen haar eigen
museum in Hengelo (Gld.).

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

Voetbal

WVORDEN
Programma woensdag 13 april
Zutphania BI - Vorden BI
Programma donderdag 14 april
Grol 4 - Vorden 2

Programma zaterdag 16 april
Deventer AID - Vorden Al
Vorden BI - Voorwaarts T B2
Vorden Cl - Excelsior'31 C2
Eerbeekse Boys C4 - Vorden C2
Vorden D1D - Witkampers Dl
Vorden D2 - MvR Dl
Stokkum Dl - Vorden D3
Vorden El - DZC '68 E3
Vorden E2 - Brummen E2
HC'03 E2-Vorden E3
WHCZE6-Vorden E4
Vorden E5 - Halle E2
Warnsveldse Boys Fl -Vorden Fl
Vorden F2 - Steenderen Fl
HC'03 F3-Vorden F3
Concordia-W F4 - Vorden F4
Vorden F5 - Doesburg SC F5
Doesburg SC F4 - Vorden F6
Vorden F7 - Zelos F6

Programma zondag 17 april
Vordenl-VIODl
Vorden 3 - Pax 3
Klein Dochteren 3 - Vorden 5
Oeken 4 - Vorden 6

Bridge n

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 4 april:
Groep A:
1) Mw. v. Burk/Mw. Hendriks 58,3%
2) Dhr. Weijers/Dhr. Thalen 57,8%
3) Mw. Warringa/Dhr. Jansen 55,2%
Groep B:
1) Dhr./Mw. Oldenhave 62,8%
2) Mw.Veenhuis/Mw. Doorn 62,5%
3) Dhr. Vreeman/Mw. Vreeman 58,0%

Woensdag 6 april:
Groep A:
1) Mw. Simonis/Dhr. Bergman 59,58%
2) Mw. Rossel/Dhr. Busscher 57,08%
3) Dhr. Holtslag/Wagenvoorde 56,25%
Groep B:
1) Mw. Thalen/Dhr. Thalen 69,65%
2) Mw. de Bruin/Mw. Kriek 52,99%
3) Mw. Bouman/Mw. v. Manen 52,78%
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unit 3tanicH)orft
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefte of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 10 10, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

e'ti uut Snmcflprft
Hendrik en Riek met hun caravan
staot op 't erf van Gert en Genie.
Genie was d'r ja opgewonden van.
Zon groot geval en hoe zet iej dat
ding, zodat de morgen zunne oew
kan vinden?

Maor het is goed gekomn. En no
zit Genie met Gert veur de earste
keare, in zon huus op wielen, an de
koffie. Het is toch wel behelpen,
dech Gert. Ze zit achter de taofel
stief tegen mekaar. Op zien mooiste
kunt er zes man zitten en dan is 't
op. Natuurlijk, d'r bunt er groter.
Maor dat wol Hendrik neet. He
dech datte alle landen van Europa
nog geet zien.

En dan moi ok bergen en dalen
bereizen. En daorveur heb iej dan
een stark paerd neudig. Een groten
auto die dat ding kan trekken.
Hendrik was boekholder an de
Zelhemse coöperatie en is dus van
het veurzichtege soort, gin groten
auto. Maor no hef Riek de koffie
klaor veur de-naoste buurleu. Veur
alle vier is dit wat niejs. Genie en
Gert nog nooit in zo'n vakantie
huus te gast en Hendrik wil irut-
probeern veurdatte ne grote reis
begint. Dat is mooi umme zo no en
dan is wat niejs an te vatten. Het is
wel lekker knus in zonne mooien

caravan. Ze hebt het ding van alle
kanten, van binnen en d'r umme
hen, bewonderd. Stiekum kik Ger-
rie regelmaotig naor eurn Gert hoe
of den reageert. Of hij ok zo iets zol
durven? Gert richting Hendrik:
"Mag dat no van de gemeente
Bronckhorst? Mag ik oew maor zo
hier op 't erf laoten logeren? Kan ik
daor last met kriegen? Iej magt ja
tegenswoardig helemalols niks
mear. Earste allerhande formuliern
invullen en dat in drievoud op-
stuurn. Steet er misschien volgende
wekke ne ambtenaar van de ge-
meente Bronckhorst en den gelast
mien op straffe van ne dwangsom
dat iej vertrekt? Hoe was dat gere-
geld in de olde gemeenten?" Hen-
drik dech dat het wel met zal val-
len. De gemeente maakt zik neet
druk veur enen caravan. Wanneer
hij d'r ne helen winter bleef staon,
ja dan. En wanneer d'r twee of drie
staot. En ok stao caravans dat is een
heel ander verhaal. Dat sprek veur
zich. En ok neet ieder mag maor zo
ne boern camping beginnen. Vuile
vieven en zessen en dat ok zeker in
het nieje Bronckhorst. Het maakt
nogal verschil of iej iets begint in de
kale vlakte van Steendern of in 't
bos van Hengel of Zelhem. As regel,
ai wat wilt, d'r gaot jaorn met hen.
Alles steeds ingewikkelder. "Genie:

"Ik leazen in de krante dat ze in
Berkeiland minder ambtenaarn
kriegt. Ze komt daor vuile geld te
kort en van zelf, dan dooi een stel
van die dure jonges van hand. Ok is
daor het anvraogen van kapver-
guningen binnen kort neet mear
neudig. Tenminste veur berken en
andre beume. Het is toch ok te gek
om los te lopen. Ai zonne berke in
oewn tuin heb den te groot wordt,
dan mot er earst ne anvraog komn
en dan ne ambtenaar die kump
kieken en dan mot dat in de krante
zodat oewn buurman kan protes-
teern en dan mag iej betalen en
dan mag iej zagen. Van onze ge
meente Bronckhorst op heden nog
neet vuile nare berichten in de
krante. Berkelland is vaker in het
niejs."

Hendrik: "Ik denke dat wiej d'r wat
better veur staot. Het gemeente
huus van Vorden en Steendern is
goed verkocht en met de andre
plaatsen zit ze neet in de mage.
Ze hebt het in Hengel mooi an de
gange. At ze maor neet wear com-
puters komt jatten. Wie weet is er
neet eens een nieuw gemeente
huus neudig. Met wat anpassen en
biej bouwen red wiej ons best"

De Baron van Bronckhorst

Bronckorstconcert 23 april

Top concert bij Erve Kots
Americana, Country en Folk

De stichting Stone Valley orga-
niseert op zondag 24 april een mid-
dagconcert met Amerikaanse top-
artiesten.

Op het programma staan optredens
gepland van Caroline Herring, Chip
Dolan & Suzanne Smith en de Lori
McKenna Band, stuk voor stuk toppers
uit de hedendaagse USA music scène
(zie ook de recensies in De Telegraaf,
AD en vakbladen). Caroline Herring
schrijft schitterende liedjes en is bo-
vendien gezegend met een prachtige
stem die doet denken aan een krui-
sing tussen Emmylou Harris en Joan
Baez in hun beste dagen, sereen en
helder met soms een onverwacht vi-
brato, verslavend mooi.

Multi-instrumentalist Chip Dolan (ac-
cordeon/piano, etc.) is een grote naam
in de Texaanse muziekwereld. Hij
werkte mee aan talrijke CD producties
van bekende artiesten. De samenwer-
king met Suzanne Smith, een der
meest talentvolle singer/songwriters
in de Americana scène levert een won-

derbaarlijk mooie combinatie op. Lori
McKenna is geboren en getogen in
Stoughton, Massachusetts. Haar moe
der stierf toen Lori nog maar zes jaar
oud was.

Om deze ingrijpende ervaring te kun-
nen verwerken ging ze haar gevoelens
in dichtvorm opschrijven. Voor
McKenna, zelf moeder van vier kinde
ren leek het niet meer dan natuurlijk
om aan de keukentafel deze gedich-
ten op muziek te zetten.

Haar liedjes zijn oprecht, ongekun-
steld en verhalen over het leven in een
kleine Amerikaanse gemeenschap. Ze
bleef in haar oude buurt wonen en
klinkt daarom misschien ook zo na-
tuurlijk als die aardige buurvrouw
van hiernaast. Haar stem wordt vaak
vergeleken met die van Melanie, Lu-
cinda Williams en Natalie Maines
(Dixie Chicks).

Maar... pas op! Er zijn ook momenten
waarop ze stevig uitpakt en de verge
lijking met Bruce Springsteen ver-

klaarbaar wordt. Ruim baan dus voor
deze rockende moeder! Het concert
vindt plaats in de grote zaal van Erve
Kots te Lievelde. Voor het reserveren
van kaarten/plaats zie advertentie.

Indien nog voorradig zijn kaarten op
zondagmiddag 24 april ook verkrijg-
baar aan de zaal.

Op l januari 2005 is de nieuwe ge-
meente Bronckhorst ontstaan. Dat
was voor het Vordens Mannenkoor
en het Chr. Mannenkoor Zelhem
reden om elkaar op te zoeken en
iets muzikaals te gaan organiseren
om zo te laten horen dat zang en
muziek "verbroedert".

Dit heeft er toe geleid dat op 23 april
a.s. het (eerste) Bronckhorstconcert zal
plaatsvinden. Daarbij is gezocht naar
een brede vertegenwoordiging uit de
gehele gemeente, maar ook naar een
breed aanbod in de verschillende mu-
zikale bijdragen. Het wordt een prach-
tig evenement waaraan uit alle voor-
malige gemeenten een koor of orkest
zal samenwerken.

Zo is uit Hummelo het jongerenkoor
The Humsingers' bereid gevonden mee
te werken, uit Steenderen zal het Chr.
Gemengd Koor 'Steenrewalt' een bijdra-
ge leveren en vanuit Hengelo is de Kon.
Harmonie 'Concordia' aanwezig.

Vanuit Vorden en Zelhem zijn dus de
mannenkoren vertegenwoordigd en
door deze gehele combinatie zal er
een prachtig gevarieerd programma
geboden kunnen worden.

Dit concert zal plaatsvinden op zater-
dag 23 april in sporthal "De Kamp" te
Hengelo. De aanvang is 20.00 uur en
de entree is gratis (wel zal er een col-
lecte worden gehouden). Een evene
ment dat u niet mag missen!

STICHTING
WELZIJN OUDEREN

WAT IS EN DOET SWO
Ouderen van nu willen zo lang moge
lijk zelfstandig blijven, zelf bepalen
hoe ze hun leven leiden en voor zich-
zelf en elkaar zorgen. Daarbij kunnen
ze soms wel steun gebruiken.
Een goede woning of adequate zorg is
dan van groot belang. Het is echter
minstens zo belangrijk dat ouderen
niet aan de kant blijven staan, maar
deel kunnen nemen aan de samenle-
ving. Stichting Welzijn Ouderen Hum-
melo & Keppel ondersteunt hen daar-
bij. Door ouderen te stimuleren om
van het leven te maken wat ze ervan
verwachten en daar waar nodig te zor-
gen voor aanvullende dienstverlening.
Zo kunnen wij behulpzaam zijn bij het
verkrijgen van een maaltijdvoorzie-
ning van TafeltjeDek-Je, dagverzor-
ging/opvang, computerassistentie en
houden wij u op de hoogte van cursus-
sen en uitgaansmogelijkheden. Voor
informatie en advies, maar ook met
ideeën voor nieuwe activiteiten kunt
u ons bereiken onder telefoonnr.
(0314) 38 02 32 en via ons E-mailadres:
swohummelokeppel@tiscali.nl

Tafeltje-Dek-Je
Dit is een maaltijdvoorziening be-
doeld voor ouderen en gehandicapten,
die wel zelfstandig wonen, maar voor
wie het dagelijks koken en boodschap-
pen doen een probleem is. De maal-
tijden kunnen 6 dagen per week thuis-
bezorgd worden en worden warm aan-
geleverd. Voor meer informatie hier-
over of aanmelden kunt u bellen met
SWO.

Personenalannering:
een veilig gevoel
Met behulp van personenalarmering
kunnen zelfstandig wonende ouderen
vanuit het hele huis direct contact ma-
ken met een alarmcentrale wanneer
met spoed hulp vereist is. De appara-
tuur wordt gekoppeld aan uw tele-
foonaansluiting. Zelf draagt u een zen-
der bij u waarmee u in geval van nood
de alarmcentrale een seintje geeft dat
er thuis iets mis gaat. De medewerker
van de alarmcentrale zorgt ervoor dat
er zo spoedig mogelijk iemand bij u
thuis is om de hulp te bieden die no-
dig is. De medewerker van de alarm-
centrale houdt met u contact tot het
moment dat de hulpverlener is gearri-
veerd. Personenalarmering kunt u
aanvragen bij Sensire: 0900-8856 (lo-
kaal tarief).

GGNet is een netwerk voor Geestelijke
Gezond-heidszorg en organiseert di-
verse cursussen in Oost-Gelderland en
Zutphen waaronder:

Cursus omgaan met dementeren-
den
Dementie veroorzaakt zowel bij de per-
soon zelf, als ook bij de omgeving veel
zorg, onbegrip en verdriet. Om u te
helpen in de omgang met de demente-
renden is er een cursus voor partners,
kinderen en verzorgenden, bestaande
uit 6 twee wekelijkse bijeenkomsten in

het voor- en najaar in Terborg. Herken-
ning, begrip en het uitwisselen van de
eigen ervaringen van de deelnemers
staan daarbij centraal. Kosten c 11,-. U
kunt een folder aanvragen bij SWO.

Cursus omgaan met depressie
Somberheid is niets bijzonders, maar
als alles kleurloos lijkt en het plezier
in veel dingen verdwijnt dan kunnen
gevoelens van waardeloosheid ont-
staan. U voelt zich steeds lustelozer,
kunt nergens meer toe komen en pie-
kert veel te veel. Herkent u zichzelf in
deze omschrijving, dan is de cursus
'Omgaan met depressie', misschien
iets voor u. U leert stapsgewijs hoe u
zelf uw stemmingen kunt verbeteren.
De cursus bestaat uit 10 bijeenkom-
sten van 2 uur. Kosten: € 34.-
U kunt een folder aanvragen bij SWO.

SMS is een Stichting voor Mens en Sa-
menleving en biedt vakantieweken
voor:

• Mantelzorgers en verzorgenden
Als mantelzorger hebt u vaak uw
handen vol aan het verzorgen van
een partner of vriend(in). Hebt u er
wel eens aan gedacht om samen op
vakantie te gaan? Gedurende deze
week wordt u als mantelzorger ge
heel ontlast van de zorgtaak. Uiter-
aard kunt u, samen met diegene
waar u voor zorgt, genieten van het
activiteitenprogramma dat het vrij-
willigersteam organiseert.

• U kunt rekenen op:
Begeleiding door ervaren vrijwilligers
Alarmsysteem op iedere kamer
Volpension, inclusief koffie/thee
Maaltijden met eventueel aangepas-
te diëten
Alles is geheel rolstoeltoegankelijk
Een folder met meer informatie
kunt u aanvragen bij SWO.

Gasten met een lichamelijke handi-
cap
Een lichamelijke handicap hoeft
geen belemmering te zijn om op va-
kantie te gaan. Tijdens onze vakan-
tieweken is een team van circa 15
vrijwilligers voor de gasten aan-
wezig waaronder minstens l ver-
pleegkundige. Een folder met meer
informatie kunt u aanvragen bij
SWO.

• Vakanties voor ouderen
Vakanties bedoeld voor ouderen die
verzorgd en/of begeleid willen wor-
den door een team ervaren en en-
thousiaste vrijwilligers. De zorg ver-
schilt van week te week. Het pro-
gramma is zeer wisselend. Er is een
week voor bezinning 'op adem ko-
men', dementerenden, hartweek, ge
handicapten en een week voor ver-
pleeghuisbewoners met hun partner.

U vindt accommodaties in Lunteren,
Ermelo, Elsloo, Luyksgestel, Wijk aan
Zee, Zeist en Zorgvliet. Vraag om meer
informatie de folder aan bij SWO.
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www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie

Motormaaierspecialist

BARENDSGN
Toro Husqvarna (R]

SPECIALE AANBIEDING

Husqvarna Rider 11 Bioclip

van € 3.299,00 voor € 2.750,00

Ook voor service en onderhoud
bent u bij ons aan het juiste adres.

Wordt gehaald en gebracht.

BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG15-VORDEN

TELEFOON (0575) 55 21 59

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415/06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte
www.gzgeveltechniek.nl

Bij DARTEL TRAMPOLINES:
ruim 40 verschillende trampoline;

uit voorraad leverbaar
Welkom: di. & wo..10.00-17.30 uur

vr: 10.00-20.00 uur
za.: 10.00-16.00 uur

Broekstraat 22, D'chem
(0314 39 16 87)

tedere week kijkt
men uit naar de
kerkdiensten en
doktersdienst in

weekblad Contact

jb

TIMMERFABRIEK

BESSELING B v
voor alle
machinale houtbewerkingen

Met spoed gevraagd:

oproepkracht
Flexibele meaewerker die div. malen per week
onze kozijnen, deuren enz. bij de klanten bezorgd.
Ook bereid zijn evt. andere voorkomende werk-
zaamheden te verrichten. Aantal uren per week
kan dus verschillend zijn.

Wilt U reageren dan uitsluitend schriftelijk en
richten aan:
Timmerfabriek Besseling
la.v. J. Besseling, Koekoekstraat 5,
7233 PB Vierakker.

Van 11.00-l 7.00 uur

V

VOOR MENSEN DIE VAN

voorjaar met veel

WONEN WETEN M E U B E L E N

WEHLSEWEG 4 KILDER - TEL. 0314 683041
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 18.00 uur

Vrijdag van 9.30 tot 21.00 uur. Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur
Al8 - afrit 2 VVeh/ / /G/der, richting Kilder. Na 500 meter... Bu/s/nk Meubelen

Zitgroepen - Overgordijnen

Salontafels - Vitrages

Wandmeubelen - Vloerbedekking

Fauteuils - Laminaat

Relaxfauteuils - Binnenzonwering

Slaapkamers

Boxsprings

Lattenbodems
Matrassen

Waterbedden

Linnenkasten
op maat

HOE GROOT IS JOUW WERELD ? n(o)vib \

Let op!
Grote opruimingsverkoop!

Vanaf zaterdag 19 maart

iedere zaterdag verkoop,

zolang de voorraad strekt

Alles gaat weg voor scherpe prijzen,

dus sla uw slag!

Bomen in srt, Bolcatalpa enz. Rhododen-

dron, Haagbeuk,

Heesters en vaste planten

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zütphenseweg 5a • Vonten

Tel. (0575) 55 14 64 of 08 54323048

FAILLISSEMENTSVERKOPING
van de winkelvoorraad van

Vivante de Lorijn
aan de Landbouwstraat nr. 4 te Winterswijk,

in opdracht van de curator,

op vrijdag 15 april 2005 van 13.00 uur tot 21.00 uur,

op zaterdag 16 april 2005 van 9.30 tot 17.00 uur,

op vrijdag 22 april 2005 van 13.00 uur tot 21.00 uur en

op zaterdag 23 april 2005 van 9.30 tot 17.00 uur.

Kortingen tot 50%
De winkelvoorraad omvat onder meer:

- Bedden

- Kasten

- Sfeerhaarden

- Matrassen

- etcetera
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In het bijzijn van notaris dhr. Pera, de leden van de stichting
Zelhems Erfgoed en leden van de Oudheidkundige
Vereniging Salehem ondertekende (oud- en huidig) burge-
meester van de Wende in de woonkamer van boerderij
Reuterink op woensdag 6 april de akte, waarmee de over-
dracht van de grond en gebouwen van de voormalige boer-
derij Reuterink in Zelhem een feit werd.
De Stichting Zelhems Erfgoed kreeg daarmee de accommo-
datie in erfpacht voor de symbolische prijs van één euro.
Elk jaar op 31 december moet de penningmeester verslag
doen van de vorderingen en die éne Euro komen betalen aan
de gemeente. Het recht op erfpacht komt te vervallen als de
stichting er niet in slaagt om voor 2008 één en ander te rea-
liseren, maar beide partijen gaan er van uit, dat van dat recht
geen gebruik hoeft te worden gemaakt
Met de ondeltekening wordt het startsein gegeven voor de
realisatie van het Zelhems Erfgoed Museum, een museum
dat zich bezig zal houden met het culturele erfgoed in de
breedste zin van het woord. Alles waarvan de mensen vinden
dat het voor de toekomst bewaard moet blijven, zal worden
bewaard.

Gemeente draagt gebouwen erfgoedmuseum over

Dat kunnen voorwerpen,
gebouwen of kunstwerken zijn,
die we zorgvuldig bewaren wil-
len, omdat zij iets zeggen over
de geschiedenis van het dorp en
de streek, of monumenten en
archeologische vondsten als
sporen uit het verleden, maar
ook archieven, foto's, verhalen,
tekeningen, prenten en schilde-
rijen.
Een mooi streven van de stich-
ting, maar er moet nog veel
gebeuren voordat het werkelijk
zover is. Aan de gebouwen moet
het nodige onderhoud worden
gepleegd en dat kost veel geld.
Gelukkig werd vorige maand
bekend dat de Rabobank
100.000 euro sponsort en ook de
gemeente Zelhem gaf de stich-
ting een halve ton mee als
bruidsschat. Daarnaast zal er
een beroep worden gedaan op
de her en der verspreide subsi-
diepotten. Ook voor particulie-

ren is het mogelijk om een
steentje bij te dragen, dat kan
met financiële ondersteuning
of in natura.
U kunt er meer over lezen op de
website van de stichting:
http://www.zelhemserfqoed.nl
Veel werk aan de winkel dus
voor de Stichting Zelhems
Erfgoed, maar er is gelukkig
een brede steun uit de samenle-
ving en een actieve oudheid-
kundige vereniging.

De eerste stappen zijn dan ook
inmiddels gezet, want bij de
ondertekening kon de stichting
al de eerste plannen tot ver-
bouw en renovatie ontvouwen
en gelet op de plannen die de
gemeente heeft met het
industrieterrein bij het erfgoed-
museum, kan het een prima
plek worden, waar de geschie-
denis van Zelhem levend blijft.

Metamorfose
voor

winnares
Beautyworks

Karen Witteveen mocht zich, als
winnares van de beauty-workshop
bij salon Krabben & Krabben, zater-
dag 9 april heerlijk laten verwen-
nen en een metamorfose onder-
gaan.
Een huidbehandeling, het haar in
een ander model, nagels verzorgd
en voorzien van mooie sjabloontjes,
opgemaakt ging ze met een deel
van het metamorfoseteam naar
Fashioncorner, waar ze, tegen een
sterk gereduceerde prijs, kleding
mocht uitzoeken.

Op de foto is Karen het stralende
middelpunt tussen het metamorfo-
seteam en op de foto-inzetjes kunt
u het resultaat van de metamorfose
zien.
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Bevrijding jaar Bevrijding

Drukkerij Weevers / Weekblad Contact biedt
de inwoners van de gemeente Bronckhorst een

GR
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ter gelegenheid van de viering van 60 jaar bevrijding.
Op het terrein de Hietmaat in Hengelo GId zal dit, na de toespraak van de

burgemeester van de Gemeente Bronckhorst, de heer van der Wende,
om 21,45 uur worden ontstoken.

Alle oranjeverenigingen uit de gemeente hebben een uitnodiging ontvangen
om met de kinderen deel te nemen aan de lampionoptocht,•j «
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Modeshow gezamenlijke ondernemers groot succes
wordt er weer gestart met skeelerles-
sen voor jong en oud. Iedereen kan
71 rVl H Tl Tl v»r>r- r*"C5 oj»gj«».'«»*«..

Huishoud en Kadoshop Sueters heeft
haar steentje bijgedragen door het po-
dium om te toveren in een zonnige
buitenplaats. Het buitenspeelgoed
was zo aantrekkelijk dat sommige mo-
dellen even vergaten wat nu de bedoe-
ling was op de catwalk.

Een volmondig "ja" is watje hoort, als
je aan de initiatiefheemsters vraagt of
het er nog eens van komt. "Anders,

verbeterd maar zeker met evenveel
enthousiasme, kun je in september
, . • . _ « . » - «..c.». »-»;^v.T.V- , ) l iv /v» V\_J. WdV-llLCll.

Misschien met nog meer deelnemen-
de bedrijven en een totaal andere op-
zet, maar houd er maar vast rekening
mee."

"En, oh ja, niet vergeten te zeggen dat
de kinderen de echte sterren zijn van
de show zijn. Zonder hun kunnen we
alleen maar lappen stof tonen. Zij zijn
het mooiste van de show."aldus Yvon-
ne en Joanne.

Vol enthousiasme showden de kinderen de nieuwe voorjaarscollectie

In een afgeladen Herberg vond vrij-
dagavond l april de modeshow
plaats waar zes verschillende be-
drijven hun artikelen en diensten
presenteerden. Karin Hey, gaf als
ladyspeaker uitleg over de collec-
ties.

Yvonne van Yvonne Jeugdmode en
Joanne Hendriksen, initiatiefneem-
sters van deze show, spreken van een
zeer geslaagde avond voor het publiek,
alleen achter de schermen, moet er
nog veel geschrapt, verbeterd en ge-
communiceerd worden.
Yvonne Jeugdmode, Shoezz, Free-
wheel, Martine Hair and Beauty uit

Hengelo (Gld.) en de nieuwe winkel
Okido die eind van deze maand haar
deuren gaat openen op de Burg. Gal-
leestr. 3 gaven acte de presence. Het
was voor het eerst dat deze vijf
ondernemers hun krachten hadden
gebundeld en dat is absoluut voor her-
haling vatbaar.

Dertig modellen in alle leeftijden lie-
ten de nieuwe voorjaarscollectie zien
op zowel kleding, schoenen, bijoute-
rie, kapsels en make-up gebied. Het
was voor iedereen duidelijk,

je gaat heel veel kleur dit voorjaar en
deze zomer in het straatbeeld zien.

Grote armbanden, en kettingen die
blote armen en hals opsieren. Vrolijk,
uitbundig en stijlvol, dat zijn de uit-
gangspunten van zowel de kleding,
schoenen als de haardracht en acces-
soires. Voor de echte outdoor mens
zijn er straks volop wandelschoenen
en bijpassende kleding te krijgen bij
Okido. Daarnaast presenteerde Free-
wheel zich met de allernieuwste ska-
tes, waarvan zij de grootste collectie
kunnen aanbieden. Niet alleen skates
en skeelers maar ook allerlei arrange-
menten op sportief gebied kunnen bij
Free-wheel geregeld worden. Groeps-
arrangementen voor bedrijven en
vriendenclubs, het kan allemaal. Ook

Regionale vrij wüligersdag druk bezocht
Vrijwilligers Terminale Zorg "Dood gewoon?"
Als vrijwilliger terminale zorg
word je regelmatig geconfronteerd
met de dood. De vrijwilliger onder-
steunt terminaal zieken en hun
naasten en praat met hen over het
naderende einde. Op donderdag 31
maart organiseerde de Vrijwilli-
gers Terminale Zorg Oost-Gelder-
land een regionale vrij wüligersdag
met het thema: Dood gewoon?!

Op de regionale vrijwilligersdag in
Ons Huis in Hengelo werden VTZ-vrij-
willigers in het zonnetje gezet. "Veel
vrijwilligers hebben een houding van:
dat doe je toch gewoon! Maar uiteinde
lijk is het toch heel bijzonder wat ze
doen. We willen met deze dag die
waardering ook terug geven aan hun",
zegt Liesbeth Hilderink, regio coördi-
nator Vrijwilligers Terminale Zorg
Oost-Gelderland.
Het werk van de vrijwilliger terminale
zorg houdt ondermeer in om de man-
telzorg te ondersteunen. Dit is vooral
wanneer een zieke niet meer te gene-
zen is en de verwachting is dat een zie
ke nog maar kort te leven heeft. "Dat
is de terminale fase. Vandaar ook de
naam Terminale Zorg", verduidelijkt
Hilderink. "De vrijwilliger geeft prak-
tische ondersteuning. Soms is het ge
woon waken 's nachts of het helpen
met in en uit het bed. Wat erg belang-
rijk is, om er gewoon te zijn voor de
zieke maar ook voor de familie. Want
dat wordt soms nog wel eens verge
ten", weet Liesbeth. "De aandacht is zo
erg gericht op de patiënt. Maar voor de
familie en de mantelzorgers noemen
wij dat dan, is het ook vaak heel zwaar
en kan de zorg heel veel opeisen. De
vrijwilligers kunnen dan een steun in

Regio coördinator Liesbeth Hilderink (rechts) overhandigd het boekje Vrouw in rouw' aan de jongste aanwezige vrijwilliger Mariëtte Sid-
ler (36) midden en links de oudste Tod Kappers (77).

de rug zijn om even tot rust te ko-
men".
hi heel Oost-Gelderland zijn er vrijwil-
ligers. Niet in iedere plaats is er een or-
ganisatie. Soms gaat een organisatie
ook hulp geven aan omliggende dor-
pen. "In Hengelo bijvoorbeeld, is er
een Hulpdienst. Die hebben meerdere
soorten van vrijwilligershulp onder-
meer is dat terminale zorg".
De regio Oost-Gelderland is een groot
gebied. Het is de hele Achterhoek, dat

zich uitstrekt van Doetinchem tot
Winterswijk en van Lochem tot Steen-
deren. Hilderink: "Zeven organisaties
werken lokaal. Per organisatie is het
nog wel goed te doen en we werken
veel samen". In totaal werken er 145
vrijwilligers in de regio.
Hoe gewoon is het om Vrijwilliger Ter-
minale Zorg te zijn? En hoe gewoon is
het om te worden geconfronteerd met
de dood? VTZ in Oost-Gelderland
maakte deze en andere vragen be

spreekbaar voor vrijwilligers en overig
geïnteresseerden. Er kwamen ruim
150 geïnteresseerde vrijwilligers en
gasten. De reacties waren zeer positief:
'dicht bij de mensen', 'een schot in de
roos', 'heel herkenbaar'.
Journaliste en schrijfster Trix Broek-
mans vertelde boeiend over haar erva-
ring met het ziek zijn en overlijden
van haar man, de schrijver Wim Wen-
nekes. Nadat er kanker bij hem was ge
constateerd heeft hij nog drie jaar ge

leefd, waarbij ze samen van iedere dag
een feest probeerden te maken. Hun
motto was: 'het is zoals het is'. Vooral
de humor waarmee ze het serieuze
onderwerp ter sprake bracht, sprak
veel vrijwilligers aan.
Het boekje Vrouw in rouw' dat haar
ervaringen in de vorm van korte ver-
haaltjes beschrijft, werd aan alle vrij-
willigers cadeau gedaan. Symbolisch
kregen de oudste (Tad Kappers, 77
jaar) en de jongste aanwezige vrijwilli-
ger (Mariëtte Sidler, 36 jaar) een exem-
plaar uitgereikt. Behalve informatie
kregen de vrijwilligers ook ruim de
tijd om samen bij te praten onder bij-
voorbeeld de aangeboden lunch.

's Middags ontving gastvrouw (arties-
te) Daniëlle Verbeeten vijf gasten: Lies-
beth Hilderink (regio coördinator van
VTZ), Wouda de Goey (vrijwilligster),
Joyce Schepdael (mantelzorger), Carla
Schotman (oncologie verpleegkundi-
ge) en Ineke Bruin, (huisarts te Zel-
hem). Vrijwillige zorg en de reguliere
hulp vult elkaar aan. Belangrijk is het
te luisteren naar de zieke, maar ook
degenen die er direct omheen staan
verdienen aandacht. Daniëlle werd ge
assisteerd door kok en zanger Edwim
Jansen. Edwim maakte 'troosthapjes*.
Na afloop werden de 'troosthapjes'
uitgedeeld.
De informatiemarkt bood nog meer
interessante informatie, waardoor de
bezoekers verzadigd naar huis konden
gaan. Doodgaan, een gewoon onder-
werp, dat nooit gewoon wordt!
Voor meer informatie: Federatie VTZ
Oost-Gelderland in Doetinchem. Tele
foon: (0314) 35 40 54, email: info®
vtzoostgelderland.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w. griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

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

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

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

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

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

Wethouder Peter Glasbergen
: Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en
vervoeren Regiozaken

Afspraak maken?
j Als u wilt, kunt u een afspraak maken
i met één van de collegeleden, via het

directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:

j Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

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

Provinciale brandweerwedstrijden 16 april Hoe komt het
Hengelo kleurt brandweerrood-met-zwaailichten J0tot stand?

Het kleurt rood en blauw op 16 april.'

U las het vorige maand al: op 16
april staat Hengelo Gld. vol met
brandweerrood: vanwege een wed-
strijd! Brandweerpost Hengelo Gld.
organiseert dan brandweerwedstrij-
den op provinciaal niveau. 22 teams
uit de gecombineerde provincies
Gelderland en Flevoland komen
hierheen om hun krachten te meten
op een inzetoefening met brand. Een
jury uit twee provincies beoordeelt
die inzet. Die gebeurt zoveel moge-
lijk op de manier zoals dat binnen
het eigen korps is aangeleerd en ge-
oefend. Oftewel veilig, efficiënt en
effectief.

In het hart van het dorp
U kunt komen kijken in het hart van
het dorp.Tussen 7.00 en 17.00 uur
geldt een parkeerverbod aan beide

Burgerinitiatief
Vindt u dat er iets aan een ver-
keerssituatie moet worden gedaan
of dat er een speelveldje bij u in de
buurt moet komen? Als inwoner
van de gemeente Bronckhorst kunt
u dat soort onderwerpen op de
agenda van de raad zetten. De raad
heeft hiervoor enkele spelregels
opgesteld die opgenomen zijn in de
'Verordening burgerinitiatief ge-
meente Bronckhorst'.
Een burgerinitiatief kan door inwo-
ners van de gemeente Bronckhorst
van zestien jaar en ouder worden
ingediend. Het kan bijvoorbeeld
een concreet uitgewerkt voorstel
zijn. Ook kan het gaan om een
onderwerp waarvan u vindt dat het
in de raadsvergadering besproken
moet worden. Een burgerinitiatief
moet schriftelijk bij de voorzitter
van de raad (de burgemeester)
worden ingediend en moet onder-
steund worden door 25 handteke-
ningen van inwoners van zestien
jaar of ouder.

Uitzonderingen
Enkele specifieke onderwerpen zijn
van het burgerinitiatief uitgezon-
derd. Uitzonderingen zijn

kanten van de Steintjesweide, de
Beukenlaan en het lekink (tussen de
Spalstraat en de Rozenstraat). Vanaf
8.00 uur 's morgens treedt elke 40
minuten een nieuwe ploeg aan bij de
Bleijke aan de Beukenlaan. De orga-
nisatie Markenheem heeft bereid-
willig de ruimte beschikbaar ge-
steld!

Letterlijk hoge druk
De teams staan letterlijk onder 'ho-
ge druk', want de wedstrijdklassen
zijn: 'hoge druk'en '112'. In vakjar-
gon hebben we het hier over TAS Hd
en TAS Hd 112. TAS betekent hier
Tankautospuit. Voor iedere klasse is
een aparte baan. 'Hoge druk' beeldt
hier de inzet uit bij een calamiteit in
een brandend gebouw. En daar
hoort ook een bepaalde lengte slang

bijvoorbeeld: onderwerpen die over
privé-belangen gaan, vragen over
het gemeentelijk beleid en over
onderwerpen waarover tijdens de
raadsperiode - waarin indiening
van het voorstel plaatsvindt - de
raad een besluit heeft genomen.

Na indiening van een burger-
initiatief toetst de burgemeester
het voorstel of het onderwerp aan
de spelregels en agendeert het
voor de eerstvolgende raadsver-
gadering. Het burgerinitiatief moet
dan wel minstens twee weken voor
de eerstvolgende raadsvergade-
ring zijn ingediend. De indiener
wordt voor die raadsvergadering
uitgenodigd en krijgt de gelegen-
heid zijn voorstel toe te lichten.
De indiener blijft uiteraard op de
hoogte van de besluitvorming.

Meer info?
Voor informatie over het burgerini-
tiatief en formulieren kunt u con-
tact op nemen met de griffie tel.
(0575) 75 05 42 of griffie@bronck-
horst.nl. De verordening en de for-
mulieren kunt u ook via de website
www.bronckhorst.nl downloaden.

bij en daarmee moet ook weer de
chauffeur/pompbediende rekening
houden. De bevelvoerder moet voor-
al oog hebben voor de veiligheid van
de mensen. En '112'wil zeggen dat
er naast brand ook nog met hydrau-
lisch redgereedschap gewerkt moet
worden, want de taak van de brand-
weerman wordt steeds veelzijdiger.
Het gaat tegenwoordig om hulpver-
lening in brede zin. Natuurlijk zijn
ook politie en GGD bij de wedstrijd
betrokken.

Letten op van alles
De jury let op van alles. Dat begint al
bij de kleding en alles wat daarbij
hoort. De bevelvoerder wordt beke-
ken op de 'bevelsuitgifte' en de man-
schappen op hun reacties. Wanneer
benutten ze die adembescherming
bijvoorbeeld: te vroeg, dan komen ze
later in de problemen en omgekeerd.
Hoe gaat iedereen om met slacht-
offers. Hoe reageren de mensen als
koppel op elkaar: elke aanvalsploeg
werkt altijd als koppel, al is het maar
om elkaar in de gaten te houden! Kan
de waterploeg goed bij het water ko-
men en dat soort dingen.

Belang
Brandweercommandant Jeroen
Wesselink wijst nog op het belang
van de wedstrijd: "Het is niet alleen
voor de leiding een prima manier om
de kwaliteit van inzetten nog hoger
te krijgen, ook voor het zelfvertrou-
wen van de brandweerman zelf is
zo'n competitie belangrijk.
Vaak oefenen dus, met verschillende
scenario's. Het belangrijkste doel is
echter voor iedereen gelijk: Veilig-
heid voor de burgers."

Sinds 1 januari jl. behandelt de ra-
yonarchitect van de welstandcom-
missie iedere dinsdag de bij de
gemeente Bronckhorst ingediende
bouwplannen op het gemeentekan-
toor. De behandelend ambtenaar
voor alle welstandsplannen is de
heer J. Plekkenpol van de afdeling
Bouwen en milieu. Een groot deel
van de plannen wordt door de ra-
yonarchitect namens de commissie
afgehandeld. Plannen voor de grote
bouwprojecten of plannen waarbij
niet direct duidelijk is hoe geadvi-
seerd moet worden, worden mee-
genomen voor behandeling in de
welstandscommissie. Deze com-
missie vergadert in de regel iedere
donderdag in de even weken ook op
het gemeentekantoor.

Inzage
De agenda van de te behandelen
plannen liggen voor een ieder,
iedere vrijdag voorafgaand aan de
behandeling ter inzage op het
gemeentekantoor bij de afdeling
Bouwen en milieu, ook kunt u de
plannen inzien via de website
www.bronckhorst.nl.

Vergadering
Programmaraad
Gelderland Oost
De Programmaraad Gelderland
Oost vergadert op 21 april a.s. over
het definitieve televisieadvies voor
de periode 2005-2006. De vergade-
ring vindt plaats in het gemeente-
huis van Doetinchem. Aanvang 19.15
uur. U bent van harte welkom.

Reconstructiecommissie Achterhoek
en Liemers vergadert
De Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers vergadert op
28 april a.s. van 9.30 tot 12.30 uur in
het gemeentehuis van Bronckhorst.
De vergadering is openbaar.
Op de agenda staat onder andere:
• Reconstructieplan Achterhoek en

Liemers: terugmelding goedkeu-
ring Rijk en vervolg
Uitvoeringsprogramma Achter-
hoek en Liemers 2005 - 2006
Voortgang ILG (Investeringsbud-
get Landelijk Gebied)
Inlichtingen: tel. (026) 359 95 93.

Voorverkoop Burg. Kruyff zwembad
Steenderen
Op 13 april 2005 is de laatste keer dat u in de voorverkoop (tegen een gun-
stiger tarief!) een zwemabonnement voor het buitenbad van Steenderen
aan kunt schaffen. Dit kan in de sporthal 't Hooge Wessel in Steenderen
van 12.00 -16.00 uur. De inschrijfformulieren voor de aanvraag van een
abonnement liggen in de sporthal.

Abonnementsoort voorverkoop normaal
Gezinsabonnement
(inclusief kinderen tot 18 jaar) € 82.- €102,50
Persoonlijk abonnement
voor volwassenen (18 jaar en ouder) € 44.- € 53,30
Persoonlijk abonnement
voor jeugdigen (tot 18jaar) € 28.70 € 35,90



Bronckhorst sluit aan bij Project
Huiselijk Geweld Achterhoek
De gemeente Bronckhorst heeft be-
sloten zich aan te sluiten bij het
Project Huiselijk Geweld
Achterhoek (HGA). Huiselijk geweld
is een omvangrijk probleem in de sa-
menleving. Het is de meest voorko-
mende vorm van geweld en nergens
vallen zoveel slachtoffers. Onder
huiselijk geweld verstaan we:
'Geweld dat door iemand uit de
huiselijke kring van het slachtoffer
wordt gepleegd, bijvoorbeeld door
een (ex)partner, gezins- of familielid
of huisvriend. Het gaat om de relatie
en niet om de locatie (het eigen huis).
Bij de aanpak van huiselijk geweld
spelen veel partijen een rol; politie
en justitie, de zorg- en hulpverle-
ningsinstanties en gemeenten. Een
goede samenwerking tussen alle be-
trokkenen blijkt in de praktijk de eni-
ge manier om een integrale aanpak

te bewerkstelligen. In de Achterhoek
hebben instellingen en gemeenten
de handen ineengeslagen om huise-
lijk geweld aan te pakken door deel
te nemen in het project HGA. De ge-
meente Bronckhorst sluit zich hier
nu dus ook bij aan. Vanuit het project
HGA worden maatregelen ontwik-
keld voor een verbeterde samenwer-
king en aanpak van huiselijk geweld.
Ook heeft de gemeente ingestemd
met het voorstel van de gemeente
Arnhem om een advies- en steun-
punt huiselijk geweld op te zetten
per 1 januari 2006. Arnhem heeft als
centrumgemeente hiervoor een sti-
muleringssubsidie aangevraagd bij
het rijk en toegekend gekregen. De
regio Achterhoek valt onder cen-
trumgemeente Arnhem en kan ook
gebruik maken van dit advies- en
steunpunt huiselijk geweld.

Langs een deel van de Zevenweg in
Zelhem staat een dubbele rij platanen.
Door de optimale groeiomstandighe-
den groeien deze bomen erg snel. De
afdeling Openbare werken acht de
kans groot dat de rij bomen die het
dichtst bij de woningen staan in de

toekomst overmatige hinder gaan
veroorzaken. Om die reden is besloten
deze bomen te verplaatsen. Op 5 april
jl zijn de bomen iets verderop in nieu-
we plantvakken langs de Zevenweg
herplant.

R A A D S V E R G A D E R I N G

Commissievergaderingen
De raadscommissie evaluatie en
controle vergadert op 13 april en
de raadscommissie beleidsont-
wikkeling op 14 april. De vergade-
ringen beginnen om 20.00 en zijn
in de raadszaal van het gemeente-
huis. U bent van harte welkom de
vergaderingen bij te wonen.

Commissie evaluatie en controle
De commissie evaluatie en contro-
le vergadert over de instelling van
een rekenkamer en over de res-
tauratie van de kerktoren van de
Nederlands Hervormde kerk in
Hengelo Gld.. Het college van b en
w vraagt de gemeenteraad om
hiervoor een extra bedrag van
€ 182.000 beschikbaar te stellen.
De subsidie voor de restauratie
door de Rijksdienst voor monu-
mentenzorg is namelijk € 182.000
lager dan het bedrag waarop de
voormalige gemeente Hengelo in
2003 heeft gerekend. Dit onder-
werp is geagendeerd voor de
commissie evaluatie en controle
omdat de gemeente van de
gemaakte fout wil leren, zodat dit
in de toekomst niet meer gebeurt.

Het tweede agendapunt voor de

commissie evaluatie en controle is
de actieve informatieverstrekking
van het college van b en w aan de
gemeenteraad en aan de inwoners
van Bronckhorst. De wettelijke
basis hiervoor is te vinden in de
Gemeentewet en de Wet Open-
baarheid van Bestuur. Het college
van b en w doet de gemeenteraad
een voorstel voor de praktische in-
vulling van deze wettelijke plich-
ten.

Commissie beleidsontwikkeling
Aan het begin van de vergadering
van de commissie beleidsontwik-
keling wordt het 'Landschapsont-
wikkelingsplan Zelhem; een
moderne marke' gepresenteerd
en toegelicht door de opsteller van
het plan. Voorts staat op de agen-
da een voorstel van het college van
b en w om de eerder geplande
Multi Functionele Accommodatie
(MFA) in Vorden te faseren. Tot
slot een voorstel voor integrale
herziening van het bestemmings-
plan buurtschappen (voormalige
gemeente Zelhem), een verzoek
tot wijziging van het bestem-
mingsplan Hengelo Gld. in ver-
band met de uitbreiding van GOMA
BV en het verzoek om heroverwe-

ging van het raadsbesluit over het
bestemmingsplan Michelstraat 7
(voormalige gemeente Zelhem).

De eerstvolgende gemeente-
raadsvergadering is op donderdag
28 april.

Spreekrecht
U kunt tijdens de commissies ge-
bruikt maken van het spreekrecht.
U kunt uw mening geven over een
onderwerp dat op de agenda staat.
Een ander onderwerp aan de orde
stellen, mag echter ook. U kunt
zich hiervoor tot 24 uur voor de
vergadering aanmelden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of per
e-mail griffie@bronckhorst.nl.
Vermeld daarbij het agendapunt
waarover u het woord wilt voeren,
uw naam, adres en telefoonnum-
mer.

Declaratieverordening
De gemeenteraad van de gemeente
Bronckhorst heeft op 24 maart jl. de
Declaratieverordening 2005 defini-
tief vastgesteld. De verordening ligt
vanaf 12 april gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Werk, inko-
men en zorg in het gemeentehuis.
Alle minimaregelingen (reductie-
regelingen/kwijtscheldingsverorde-
ningen) van de gemeenten Vorden,
Hengelo, Zelhem, Hummelo en Kep-

pel en steenderen zijn per 1 januari
2005 ingetrokken. Daarvoor in de
plaats is nieuw minimabeleid
ontwikkeld in Bronckhorst. Het
gemeentelijke minimabeleid van
Bronckhorst kent twee onderdelen,
de Declaratieregeling en de Bijzon-
dere bijstand. Aanvragen voor de
Declaratieregeling, waarover wij
vorige week uitgebreid berichtten,
kunnen worden ingediend, nadat de

aanslag gemeentelijke belastingen
is ontvangen. Iedereen die een
uitkering heeft, ontvangt van de
gemeente automatisch een aan-
vraagformulier voor de Declaratie-
regeling. Binnenkort staat ook een
aanvraagformulier op deze gemeen-
tepagina. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen de consulenten
van de afdeling Werk Inkomen en
Zorg in het gemeentehuis.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwvergunningen
Steenderen, Nijverheidsweg 13, voor het verhogen en gedeeltelijk vergroten van de woning
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 25, voor het geheel vernieuwen van een berging
Drempt, Dreef 2, voor het gedeeltelijk vergroten van een berging
Zelhem, Michelstraat 15, voor het herbouwen van de woning
Zelhem, Doetinchemseweg 73, voor het gedeeltelijk veranderen van de gevels van de woning
Vorden, Weppel 6, voor het gedeeltelijk vergroten van de woonkamer
Hengelo Gld., Middenweg 29 en 31, voor het uitbreiden van de dubbele woning
Toldijk, Kruisbrinkseweg 16, voor het bouwen van een woning met bijgebouwen
Hengelo Gld., Kervelseweg 16, voor het plaatsen van een tuinhuis
Vierakker, Koekoekstraat 7, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning
Zelhem, Stikkenweg 10, voor het bouwen van een garage/berging
Zelhem, Stikkenweg 12, voor het bouwen van een garage/berging
Vorden, Christinalaan 13, voor het plaatsen van een tuinhuisje

Aanvragen Monumentenvergunning
• Steenderen, Oltmanstraat 18, voor de verbouw van het woonhuis (gemeentelijk monument)

Van 14 t/m 27 april ligt het bouwplan tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een ieder schriftelijk
zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w.

Vierakker-Wichmond, 21 mei 2005, wielerronde
Hengelo Gld, 12 juni 2005, recreatieve triatlon
Hengelo Gld., 23 april 2005, Bronckhorst-concert, Multifunctioneel Centrum De Kamp
Vorden, 5 mei 2005, feestavond, tent aan de Dorpsstraat
Zelhem, 14 mei 2005, schenken koffie/thee, Smidstraat 3
Zelhem, 22 mei 2005, vertrek en terugkeer van de te houden fietstocht en korte samenkomst
na afloop, Meindert Hobbemastraat
Steenderen 6 t/m 10 juni, zwemvierdaagse, zwembad
Hengelo Gld., 18 juni 2005, buurtfeest, in de bocht ter hoogte van Vloed 45/47

Vorden, 25 juni 2005, buurtfeest, De Stroet tussen 10 en 26
Vorden, 17 juli 2005, braderie Wichmond. Dorpsstraat, Hacforterweg en Vogelzang
Vorden, 21 t/m 24 juli 2005, feest in tent, parkeerplaats Hotel Bakker
Hengelo Gld., 22 t/m 31 juli 2005, campmeeting, Het Kervel
Steenderen, 24 juli 2005, marktpop, Burg. Buddingh-plein
Vorden, 7 augustus 2005, openluchtdienst, nabij kasteel Vorden
Wichmond, 20 augustus 2005, hardloopwedstrijd, diverse wegen
Hoog-Laag-Keppel en Eldrik, 27, 28 en 31 augustus en 2 en 3 september, volksfeest, diverse
lokaties

Aanvragen vuurwerk
• Laag-Keppel, 2 september, 22.00 uur, kasteeltuin
• Zelhem, 15 september, 21.30 uur, sportcomplex de Pol

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester c.q. b en w. Voor meer
informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid in het
gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 24/29 of de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in
het gemeentekantoor, tel. (0575) 75 03 67

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 12a, voor het gedeeltelijk vergroten van de achterzijde van de

woning, verzonden op 6 april 2005
• Zelhem, Schooltinkweg 5, voor het plaatsen van een nachthok voor dieren, verzonden op 7 april

2005
• Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 2, voor het bouwen van een carport, verzonden op 7 april

2005

Reguliere bouwvergunningen
• Steenderen, Covikseweg 13, voor het plaatsen van een bewaarplaats t.b.v. akkerbouw,

verzonden op 4 april 2005
• Hengelo Gld., lekink 2a, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning, verzonden op 6 april

2005
• Halle, Landstraat 4, voor het bouwen van een schuur (wijzigingsvergunning), verzonden op

7 april 2005
• Hengelo Gld., Kerkstraat 2 t/m 40, voor het oprichten van winkels/appartementen, het betreft

het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor reeds een bouwvergunning is afgegeven
op 16 september 2004, verzonden op 7 april 2005

• Zelhem, Jolinkdijk 4, voor het gedeeltelijk vernieuwen van een schuur, verzonden op 6 april
2005
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• Baak, Pastoor Teubnerstraat 3, voor het geheel vernieuwen van een nachtverblijf voor klein-
vee, verzonden op 7 april 2005

• Drempt, Gientjesweg 2, voor het gedeeltelijk veranderen van de woning, verzonden op 7 april
2005

• Baak, Bakermarksedijk 6, voor de verbouw van 1 naar 2 woningen, verzonden op 7 april 2005
• Drempt, Hoefkensestraat 14, voor het restaureren/verbouwen van een monumentale schuur

tot woning, de vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, het betreft een gemeentelijk monument; naast de verleende
bouwvergunning is hiervoor tevens de vereiste monumentenvergunning op grond van de mo-
numentenverordening verleend, verzonden op 7 april 2005

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
• Drempt, Kerkstraat 4a, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning, verzonden op 6 april

2005
• Vorden, de Horst 3, voor het verbouwen van de woonboerderij, de vergunning is verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 7 april
2005

Reguliere bouwvergunning 2e fase
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 12-14, voor het geheel plaatsen van 10 appartementen en

commerciële ruimte, verzonden op 6 april 2005

Sloopvergunningen
• Vorden, Lankampwegl, voor het geheel slopen van een schuur
• Zelhem, Michelstraat 15, voor het slopen van de woning
• Halle, Dorpsstraat 21 en Kerkstraat 50, voor het slopen van een gebouw
• Halle, Bielemansdijk 9, voor het slopen van een hooiberg en een kapschuur
• Drempt, Roomstraat 31, voor het slopen van een gedeelte van de verdiepingsvloer, interne

wanden en dakbeschot
• Zelhem, Möldershofken 8 t/m 12, voor het slopen van balkon tussenschotten
• Hoog-Keppel. Burg. Vrijlandweg 40, voor het slopen van de woning met garage
Alle sloopvergunningen zijn verzonden op 6 april 2005

Kapvergunningen
• Steenderen, Burgemeester Heersinkstraat 1, voor het vellen van vier beuken
• Toldijk, Lamstraat 6 voor het vellen van één berk, één beuk en één veldesdoorn
Beide kapvergunningen zijn verzonden op 31 maart 2005 en hebben geen herplantplicht.

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm, art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
• Vierakker, Heerlerweg 6. voor verbranding nabij de Uselweg 20
• Keijenborg, Kerkstraat 4a, voor verbranding nabij de Kerkstraat 4a
• Kranenborg, Bergkappeweg 2, voor verbranding nabij de Bergkappeweg
• Toldijk, Wuusweg 2, voor verbranding nabij de Wuusweg
• Zelhem, Keijenborgseweg 31, voor verbranding nabij de Keijenborgseweg
Deze ontheffingen zijn op 12 april 2005 verzonden.

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep
Tegen de hiervoor verleende besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden, binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendma-
king), een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openings-
tijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu.
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
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.

Aanwijzing rijksmonument
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 1 april 2005, de historische
buitenplaats Baak, Wichmondseweg 19 in Baak aangewezen als beschermd complex als bedoeld
in de Monumentenwet 1988. Het besluit ligt van 14 april t/m 25 mei 2005 tijdens de openings-
tijden voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Op
grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks
bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt (1 april 2005), een bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Het bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cfi/FJZ t.a.v. de commissie voor de bezwaarschriften,
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Monumentenvergunningen
• Vorden, Mosselseweg 2, voor de verbouw en restauratie van de boerderij (rijksmonument),

verzonden op 4 april 2005

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Bronkhorst. 22 en 23 april, afsluiting van de Bovenstraat bij de kerk. Reden: Nederlandse

kampioenschap Jachthoornblazen

Bestemmingsplannen

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Wassinkbrinkweg-hoek Kruisbergseweg, voor het oprichten van een groenrecycling-

bedrijf door Groenrecycling Wassink BV (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz.
2-1988'. van de gemeente Zelhem)

Het verzoek met bijbehorende stukken ligt van 14 april t/m 11 mei 2005 tijdens openingstijden ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u 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 burgemeester en wethouders.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, het Schapenmeer 1, voor het plaatsen van een speeltoestel. het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 3, lid 3 van het bestemmingsplan 'Het Schapenmeer 1976';
• Vorden, Vennemansweg 2, voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van een woning, het

betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 6, lid 7, sub b van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982';

• Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 1, voor het bouwen van een carport, het betreft een vrij-
stelling met toepassing van artikel*5, lid 5.8, sub d van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum
en Oost 1994';

• Zelhem, Stikkenweg 10, voor het bouwen van een woning met garage, het betreft een vrijstel-
ling met toepassing van artikel 5 van het bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp';

• Zelhem, Stikkenweg 12, voor het bouwen van een woning met garage, het betreft een vrijstel-
ling met toepassing van artikel 5 van het bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp';

• Vorden, Kerkstraat 7, 9 en 11, voor het vergroten van een winkel en renovatie van appartemen-
ten, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 4, lid 2 van het bestemmingsplan
'Vorden Centrum en Oost 1994';

• Wichmond. Baron van der Heijdenlaan 1, voor het bouwen van een woning, het betreft een vrij-
stelling met toepassing van artikel 5, lid 5.7, sub a van het bestemmingsplan 'Wichmond 1994'.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kruisbergseweg 13, voor het realiseren van een tweede woning in een bestaande

stalruimte die hiervoor gedeeltelijk wordt veranderd, het betreft een vrijstelling van de voor-
schriften van het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Kastanjelaan (ong.) kavel 66, voor het bouwen van een woning met een grotere

goothoogte dan in de bestemmingsplanvoorschriften van het bestemmingsplan 'Steenderen
't Paradijs, fase III 2003' is opgenomen.

De bouwplannen liggen met ingang van 14 april t/m 11 mei 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) 75 02 50.

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

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

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 15, voor het bouwen van een 'Ruimte-voor-ruimte'-woning

met berging ter vervanging van gesloopte stalruimten (geldend bestemmingsplan 'Vorden
Buitengebied 1994')

• Hummelo, Groeneweg 6, voor het splitsen van de woning (geldend bestemmingsplan
'Hummelo1997')

• Achter-Drempt, Roomstraat 31, voor het vergroten van de woning, een gemeentelijk
monument (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998')

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., hoek Spalstraat/Tramstraat, voor het realiseren van 3 grondgebonden woningen

en 6 appartementen (geldend bestemmingsplan 'Hengelo-Kom 1983')

De stukken liggen van 14 april 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 afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Gedurende genoemde termijn(en) kan een ieder schriftelijk een zienswijze over de voorgenomen
vrijstelling(en) kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

Ontwerpbestemmingsplan
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Keijenborg Noord 2004 Eijkelkamp', met bijbehorende stukken,

Ter voorkoming van zwerfafval, vanaf nu:

Klep dicht!, m
Inspraak vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben een verzoek om vrijstelling van het
bestemmingsplan ontvangen voor:

Uw container wordt ALLEEN geleegd
wanneer de deksel gesloten is!

gemeente Bronckhorst

u een



Openbare bekendmakingen - vervolg

ligt van U april 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 afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Dit plan legt de planologische basis voor de bouw van twee woningen op percelen gelegen tussen
de Koldeweiweg en de Hengelosestraat. Het plangebied maakt momenteel deel uit van de tuin,
behorende bij het perceel Koldeweiweg 6 in Keijenborg.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze op het ontwerp-bestem-
mingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Goedgekeurd bestemmingsplan
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 23 maart 2005 het bestemmingsplan
'Buitengebied herziening 2003-02 observatiepost Aaltenseweg' goedgekeurd. Dit besluit ligt, met
het goedgekeurde bestemmingsplan van 14 april t/m 25 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 medewerkers van deze afdeling tel. (0575) 75 02 50.

Dit plan legt de planologische basis voor het realiseren van een obervatiepost aan de
Aaltenseweg in Zelhem van maximaal 50 m2, met een berging en toegangsruimte van maximaal
25 m2.

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten kan gedurende de inzagetermijn beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE
Den Haag, door degene die bedenkingen heeft ingebracht bij Gedeputeerde Staten en verder
door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
schriftelijk hun bedenkingen bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken. De goedkeuringsbe-
sluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn

"een verzoek 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
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 14 april t/m 25 mei 2005
tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Drempt, Veenweg 2, voor het oprichten van een timmerwerkplaats met machinale houtbewer-

king, melding overeenkomstig het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer
• Hummelo, Korte Broekstraat 4, voor het oprichten van een wagenberging op de locatie van de

voormalige varkensstal, melding overeenkomstig het Besluit melkrundveehouderijen milieu-
beheer

• Steenderen, Covikseweg 1a, voor de uitbreiding/wijziging/verandering van de werking van de
melkrundveehouderij, melding overeenkomstig het Besluit melkrundveehouderijen milieube-
heer

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
splicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften
betreffende de Besluiten bouw- en houtbedrijven milieubeheer en melkrundveehouderijen
milieubeheer.

Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 14 april t/m 11 mei 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Zelhem, Handelsweg 4, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een machinefabriek met accent op onderdelenfabricage.
• Vorden, Deldenseweg 3, voor: een veranderingsvergunning voor een opslagdepot voor

materiaal, onderhoudsspecie en maaisel met machineberging.

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

k

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 11 mei 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afde-
ling Bouwen en milieu tel. (0575) 75 02 87. Uitsluitend degene die nu bedenkingen indienen of

aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen
tegen de definitieve beschikking.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 14 april t/m 25 mei 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Holterveldseweg 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende,,

vergunning voor het bedrijfsmatig houden van jongvee.
• Zelhem, Michelstraat 26a, voor: een oprichtingsvergunning voor een veehouderij.

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de 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.

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

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

bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet 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 26 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.

Verordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 maart 2005 de volgende verordeningen vastge-
steld:

• Kinderopvang
de 'Verordeningen tegemoetkoming kosten kinderopvang' van Hengelo Gld., Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem ingetrokken. De raad heeft in dezelfde vergadering de
'Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Bronckhorst 2005' vastgesteld. De
Verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling. De Verordening treedt in werking met ingang van 21 april
2005.

• Burgerinitiatief
de 'Verordening burgerinitiatief gemeente Bronckhorst' vastgesteld. In deze verordening is *
geregeld hoe inwoners van de gemeente Bronckhorst een onderwerp of een voorstel op de
agenda van de gemeenteraad kunnen plaatsen. De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter
inzage bij de griffie in het gemeentehuis. De verordening treedt vanaf heden in werking.

• Declaratieverordening
de declaratieverordening minima opnieuw vastgesteld. De verordening ligt vanaf 12 april 2005
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Werk, inkomen en zorg in het gemeentehuis.

Van de verordeningen is tegen betaling van de kosten een afschrift bij de betreffende afdeling
verkrijgbaar.

Ondermandaat
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat het afdelingshoofd van de
afdeling Facilitaire ondersteuning bij besluit van 4 april 2005 het ondermandaatbesluit voor de
afdeling Facilitaire ondersteuning heeft vastgesteld. Met dit besluit heeft het afdelingshoofd een
reeks aan hem gemandateerde bevoegdheden ondergemandateerd aan de onder zijn verant-
woordelijkheid werkzame functionarissen. Het ondermandaat besluit voor de afdeling Facilitaire
ondersteuning treedt in werking op de dag na publicatie.

Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit liggen voor een ieder kosteloos ter inzage
bij de afdeling Bestuurs en- managementondersteuning in het gemeentekantoor en zijn
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt
u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Bestuurs- en management-
ondersteuning.

FAMILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?
VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575)55 10 86
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

SUETERS

Weevers druk
Halseweg 3', 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax(0314)65 06 43

Acquisiteur: FELIX TAKKENKAMP
Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3. Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98



U-K*' Ldïe'
ZWAAR SCHERM GEÏMPREGNEERD
RECHT OF TOOG
RVS GESCHROEFD

180X180 CM € 29,95

WILDVERBAND ONGETROMMELD
leverbaar in verschillende kleuren

VANAF€15,50/M2

10% KORTING
OPHILLHOUT
EN LUOARDE
TUINHUI8JE8

SPEELZAND, METSELZAND
OF OPHOOGZAND 25 KG

€1,70/ZAK

CEMENT 25 KG
BETONMORTEL 40 KG

GETROMMELDE WAALFORMAAT,
DIKFORMAAT OF RIJNFORMAAT
VEEL VERSCHILLENDE KLEUREN

VANAF € 16,50/11112
TUINWERKBANKJE

€9,95
€3,50
€4,75

BEKAERT GAAS
GROEN GEPLASTIFICEERD
0,60x25 meter € 37,90
0,80x25 meter €41,15
1,00x25 meter € 46,60

1,20x25 meter €55,60

BLOEMBAK GREEN ROSE

€ 39.95

ZANDBAK MET ZITDEKSEL
115x115x30 cm

€ 49,95

CARPORT 252X320X480 CM
INRIJBREEDTE 284 CM

AANBIEDING
OP-OP

€ 349,=

«L»

KLEUTERHUISJE
Bouwpakket door kinderen zelf op
te bouwen.

€ 179,=

PAAL VIERKANT GEÏMPREG.
7X7X1 80 CM
7X7X270 CM
7X7X290 CM
9X9X1 80 CM
9X9X270 CM
9X9X290 CM

€3,75/STUK
€ 5,75/STUK
€ 6,75/STUK
€6,95/STUK
€ 10,75/STUK
€11,95/STUK

PLANK GEÏMPREGNEERD
1 ,6x14x360 cm € 3,60/STUK
1 ,6x14x400 cm £ 4 =/STUK

V

WEULEN KR

PUNTDRAAD 500 METER

€ 49,50/ROL
GOLFPLATEN

GEGALVANISEERD
183X81 CM
213X81 CM
244X81 CM
275X81 CM
305X81 CM
335X81 CM

€15,25
€17,75
€ 20,35
€25,25
€ 25,45
€ 27,95

groen metaal, plastic en onduline golfplaten
ook op voorraad

WEIDEPALEN
160X8GEWOLMANISEERD €2,65
250X7 GECREOSOTEERD €3,15

250X7 GEWOLMANISEERD € 2,95
250X7 ONBEHANDELD € 2,40
250X9 GEWOLMANISEERD € 4,25

ANDERE SOORTEN EN MATEN OOK OP
VOORRAAD

HARDHOUTEN PALEN RUW
6X6X275 CM € 7,80
6X6X305 CM € 8^50

Ruurloseweg 45° Vorden
Telefon (0575) 55 12 17
internet.weulenkranenbarg.nl

BETONNEN BAfeBEQUES - SIERBESTfcAm» - TUINVERIICHTIN6
WBL«EH, HEIDE» BAMBOE * INfeIJFOOfeTEN * TUINHOUT - BLOKHUTTEN * BIELZEN
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Kennis maken met metaal en tech-
niek. Daar gaat het om voor leerlin-
gen van groep 8 van alle Hengelose
basisscholen. Het leerproject is een
uitvloeisel van het convenant dat
vorig jaar door het plaatselijke me-
taalbedrijf Goma en de basisscho-
len is gesloten. De overeenkomst is
bedoeld om een betere aansluiting
te krijgen van het onderwijs op de
plaatselijke arbeidsmarkt.

"In de jaren negentig ging het in de
metaal wat minder. Nu zie je dat er
weer belangstelling ontstaat bij de
jeugd voor techniek. De metaal had
een beetje het imago van zwaar en
vies werk", zei toen directeur Foppe
Atema van Goma vorig jaar bij de on-
dertekening van het convenant in de
Ds. Piersonschool.

Een van de onderdelen van het conve-
nant is dat leerlingen van de groepen
8 jaarlijks kennismaken met de be-
drijfsactiviteiten van Goma. De scho-
lieren krijgen niet alleen een excursie
door het bedrijf, maar ook lessen over
de metaalsector aan de hand van les-
kisten die speciaal zijn samengesteld.

Afgelopen week brachten leerlingen
weer een bezoek aan het metaalbe-
drijf in het buitengebied van Hengelo.
"Met deze excursie willen we de tech-
niek onder de aandacht brengen. Be-
langrijk is daarbij ook het imago van
metaal en techniek te verbeteren",
zegt Astrid Roozegaarde van Goma. Er
heerst nog steeds een beeld dat metaal
een 'stoffige' manier van werken is en
zwaar werk is. Met deze excursie zien
de leerlingen dat dit niet meer zo isö,
legt Astrid uit die de rondleiding coör-
dineert. "De juffen en meesters heb-
ben op school aandacht besteed aan
techniek. Maar de praktijk is natuur-
lijk extra leuk voor de kinderen. Ze
maken kennis met het hele bedrijf en
krijgen daardoor een goede indruk".
Deze keer waren het de leerlingen van
de openbare basisschool Rozengaard-

sweide die op bezoek waren bij Goma
die de slogan gebruikt 'Maatwerk in
Plaatwerk'. Andere scholen waren er
al geweest of volgen nog. De kinderen
worden ontvangen in de vergader-
ruimte. Daar krijgen ze uitleg wat de
bedrijfsactiviteiten zijn van Goma en
de bedoeling van de excursie. Astrid
Roozegaarde (afdeling inkoop) en Ed-
win Harkink (systeembeheer) leggen
uit wie Goma is, wat het bedrijf maakt
en wie de klanten zijn.
Vervolgens gaan de kinderen in groep-
jes door de fabriek. Alle bewerkingen
die Goma doet krijgen ze te zien.Al
snel wordt duidelijk dat er bij de be-
werking van staal veel automatisering
aan te pas komt en dat het zware werk
echt niet meer door mensenhanden
gedaan hoeft te worden.
Op dit moment werken er ongeveer
honderd mensen in het bedrijf dat 43
jaar geleden is begonnen in een klein
kippenhok.

Goma is een gespecialiseerd toeleve
ringsbedrijf van kwalitatief hoogwaar-
dig metaalproducten. Het bedrijf is
ISO 9001 gecertificeerd. Goma levert
halffabrikaten en eindproducten voor
klimaatbeheersing, magazijninrich-
ting, parkeer- en verkeersinstallaties,
elektronica, winkelinrichting en voor
een aantal andere markten.
Op de engineerafdeling wordt alles ge
tekend en ontworpen op de computer.
Vanaf het begin tot het eindproduct
kunnen de engineers de hele ontwik-
keling laten zien. Arno heeft een
groep kinderen om zich heen en geeft
uitleg waar hij mee bezig is. Arno laat
zien hoe een standaard voor een mo-
biele telefoon, die de leerlingen gaan
maken, ontworpen wordt. Collega Rob
programmeert de producten voor de
machines.

Aangekomen in de showroom kun-
nen de scholieren de vele onderdelen
die het bedrijf maakt zien en voelen.
Roosters voor verwarming, elementen
voor koelkasten, schappen voor inrich-
ting van winkels, onderdelen voor
zonnebanken zijn enkele van de vele
producten die door het Hengelose me-
taalbedrijf worden gemaakt.
De basisplaat voor het mobieltje heb-
ben de kinderen nog steeds bij zich. El-
ke keer krijgt het meer vorm zoals bij
de stansmachine. Met behulp van Ger-
rit wordt het logo Goma in het mid-
den gestanst.
In het magazijn wijst 'rondleidster'
Astrid naar de staalplaten die ruw bin-
nen komen en gestapeld worden.
Henk laat zien, hoe bewerkte produc-
ten en metaalplaten geautomatiseerd
worden opgeslagen. Een machine
snijdt de platen af. Aan de andere kant
wordt met een robot de plaat van de
stapel gehaald om het te bewerken.

Even verderop doet een grote ponsma-
chine zijn werk op een grote metalen
plaat van drie millimeter dik. Het zwa-
re geluid boemm, boemm adreunt
door de fabriek. De staalplaat wordt
gebruikt voor koelautomaten.

Bijna geen menskracht komt eraan te
pas bij het kanten. Een robot doet zijn
werk kanten van metaal onderdelen.
Met zuigers pakt de robot het onder-
deel vast en doet veel handelingen.
Medewerker Frits is verderop bezig bij
de kantbank. Hier worden de laatste
kanten gemaakt van de mobiel stan-
daard. "Nu is de standaard helemaal
af", inclusief het logo van Goma. De
kinderen hebben een uniek product
gemaakt. Want het logo komt nooit
op de productie te staan.
Er is nog veel meer te zien bij het me
taaibedrij f. Naast Astrid en Edwin wor-
den de groepjes rondgeleid door Jo-
han en Marcel. Af en toe moet een
groepje wachten op een groepje die
voor hun is. Met spanning kijken de
leerlingen naar een lasrobot die zijn
werk met precisie doet. Henk neemt
de kinderen mee opzij waar het las-
werk van de robot beter is te zien door
het donker glas. "Kijk", zegt Henk.

"Dit onderdeel wordt gebruikt voor
schappen in een supermarkt".
Ook heeft Goma een afdeling waar
hun eigen machines onderhouden en
gerepareerd worden. De gereedschaps-
makerij is het oudste gedeelte van de
fabriek. Daarmee is Goma ruim veer-
tig jaar geleden begonnen. Hier wordt
gereedschap gemaakt voor de eigen
machines van Goma. "Met gereed-
schap wordt hier bedoeld onderde
len", verduidelijkt Astrid. Uit ruwe
staalblokken worden verschillende
soorten stempels gemaakt. Veel in-
druk maakt een machine die met een
kracht van 250 ton in één keer een se
rie stanst van vestigingshoeken voor
liggers van stellingen.
In de afdeling lakkerij worden produc-
ten voorzien van poedercoating. De
lakstraat is zo'n vijfjaar in gebruik.
In de montageafdeling worden de pro-
ducten in elkaar gezet en is alles klaar.
"En dan doen wij er niets meer aan",
zegt Astrid tegen de kinderen. "Zo,
dan gaan we nu terug naar de kanti-
ne".

Naast de excursie hoort bij het project
ook een leskist. De kist werd uitgereikt
aan meester Roy Schipper. Astrid Rooz-
egaarde: "De kist hebben we zelf ont-
worpen. We hebben er ook een thema
aan verbonden: bevestigingstech-
nien". In de kist zitten allerlei bevesti-
gingsmaterialen en opdrachten. Daar
kunnen kinderen zelf in groepjes mee
aan de slag. Aan de hand van tekenin-
gen moeten ze opdrachten uitvoeren.
"Dat is eigenlijk heel reëel, want dat is
zoals wij ook de productie maken". Er
zijn twee kisten gemaakt die elke twee
weken rouleren naar een andere
school.
Na de excursie kregen kinderen drin-
ken aangeboden.Voor de leerlingen
was het natuurlijk allemaal erg span-
nend om al die robots en machines te
zien die het werk doen. En ... ze had-
den allemaal een standaard gemaakt
voor een mobieltje met de naam
Goma. Een uniek aandenken!
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Yarden is een jonge, snelgroeiende organisatie die uitvaartverzekeringen

en uitvaartverzorging aanbiedt. Zij doet dat in een vorm die een eigentijdse en persoonlijke

benadering van de dood mogelijk maakt. Zorgvuldigheid, aandacht en respect zijn de kenmerken

van het handelen van Yarden. Yarden in cijfers: 860.000 verzekerden, 47 uitvaartcentra,

15 crematoria, betrokken bij circa 30.000 crematies/uitvaarten per jaar.

Medewerker Restauratieve Dienst m/v

YA IDEN

INFORMATIE &. REACTIE

Inlichtingen bij:

de heer R.}, Frankvoort

Teamleider Uitvaartzorg

Gelderland

t 055 521 3459

Uw sollicitatiebrief met

actueel cv en o. v. v

vacaturenr, 75/05/02

kunt u sturen aan:

Yarden, afdeling P&O

t.a. v. mevrouw W.L). Brei)
Postbus 1159

7940 KD Meppel

Sluitingsdatum

29 april 2005

www.yarden.

FUNCTIE-OMSCHRIJVING

U:
• verricht onder andere werk-

zaamheden ter voorbereiding
van auladiensten, respectieve-
lijk ter voorbereiding van de
ontvangst en begeleiding van
familie en belangstellenden;

• bereidt consumpties voor en
verstrekt deze in de
condoleanceruimte;

• verricht diverse voorkomende
werkzaamheden zoals het aan-
vullen van de voorraden en
schoonmaakwerkzaamheden.

FUNCTIE-EISEN

• LBO-niveau, bij voorkeur met
horeca opleiding en/of
-ervaring;

• opleiding HACCP;
• flexibele werktijden: in relatie

tot de plechtigheden (ook
tijdens de avonduren en
weekenden);

• éénmaal per drie weken bent
u 7 dagen beschikbaar van
13.00 uur tot 20.00 uur;

• organisatorisch inzicht;
• stressbestendig;
• inlevingsvermogen en een

dienstverlenende instelling.

Opruiming!!!
zolang de voorraad strekt

20% korting
vanaf 16 april

Hoogstam fruitbomen
Bloeiende magnolia's rood - wit - roze
Leilinden en leiplatanen
Bolbomen esdoorn, prunus, catalpa, acacia
Dakplatanen
Groene beuk voor hagen van 50-175 cm
Bosplantsoenen
Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.
Rhododendrons en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht
BOOMKWEKERIJ «TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

ALF
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

Voordeel!.
TV .-7 f, vV&Cr^"

Klik laminaat
Right Groove klik laminaat
met groef.
Keuze uit 4 dessins.

OP=OP

meubelenr VORDEN M///4f f l êlm fSI im EIBERGEI
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Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax(0575)557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net
Weevers

ARBEIDSVOORWAARDEN

• salaris conform schaal 3 van
de CAO voor de Crematoria;

• aanstelling geschiedt in eerste
instantie voor de duur van
1 jaar met de intentie tot aan-
stelling voor onbepaalde tijd;

• standplaats Uitvaart-
centrum Berkeloord te
Warnsveld;

• het betreft een dienstverband
van minimaal 4 uur en
maximaal 15 uur per maand.

Acquisitie naar aanleiding van

deze advertentie wordt niet op

prijs gesteld.

Yarden
zorg voor een goede afloop

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

TUINAANLEG (RENOVATIE)
-:•:- TUINONDERHOUD
* (SIER)BESTRATING

T*

* 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

8 mei moederdag
Speciale moederdag bruifchbuffet

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

reserveer vroegtijdig

Stichting Veiling Commissie Vorden

Spectaculaire voorjaars
verkoop

gebruikte meubelen.
"Voor elk wat wils!"

zaterdag 16 april a.s. van 9.00 tot 16.00 uur.

locatie: "De Bonekamp", Schuttestraat 20, Vorden

De opbrengst is bestemd voor de

restauratie van de Dorpskerk.

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren,

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575)55 10 86

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

SUETERS
Rü&dhulsstrBflt 9a,

Hengelo (GW)
Telefoon (0575) 46 11 89

Acquisiteur:
FELJX TAKKENKAMP,

Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

Bouw aan je eigen toekomst

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!

BouwCenter HCI is een dynamische onderneming met vestigingen in Hengelo i

Ulft en Zevenaar. We houden ons bezig met de levering van een uiteenlopend assor-:}
A

timent producten aan de bouwsector. Bovendien hebben wij een breed aanbod
3

kens, badkamers, tegels, natuursteen en sierbestrating, voor zowel de professie
' \0y9- 4

zakelijke als de particuliere markt.
^^JKpf«f'

Voor onze vestiging in Hengelo (Gld) zijn wij momenteel op zoek naar een:

f Administratief commercieel medewerker (fulltime) m/v J

voor onze binnendienst

Uw werkzaamheden bestaan uit:
- het controleren van inkoopfacturen
- het opstellen van offertes en orders
- het invoeren van orders en inkoop-

bestellingen
- het omgaan met een volledig geautoma-

tiseerd offerte- en ordersysteem en een
tekenprogramma

Wij vragen van u:

- minimaal MBO niveau
- overzichtelijk en accuraat kunnen werken
- zelfstandig en in teamverband kunnen

functioneren
- kennis van de Duitse taal in woord en geschrift
- affiniteit en belangstelling voor de bouwbranche
- een flexibele instelling

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige, informele werksfeer. Salaris en o
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen en afhankelijk van
leeftijd en ervaring.

Indien u meer wilt weten over deze vacature kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de
heer P. van Mourik, telefoon 0575 46 81 81. Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kunt
u binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie sturen naar: BouwCenter HCI, t.a.v. de
heer P. van Mourik, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld). E-mail: p.vanmourik@bouwcenterhoiui

f HCI. Helemaal mijn idee.

•uOUwCenter»HCI www.bouwcenterhci.nl



Jan van Hal wint Gelderlander
'Mooie kleuren, vrij grove streep
maar niet lomp, eenvoud en trefze-
ker. Schept direct zijn eigen sfeer.'
Lovende woorden uit het juryrap-
port voor het schilderij Insect van
Jan van Hal uit Toldijk. Hij ontving
vrijdagmiddag 8 april de Gelder-
lander Kunstprijs 2005.

Jan van Hal heeft een eigen atelier.
Hier schildert hij vanaf een uur of half
negen 's ochtends tot bij tienen in de
avond. Hij neemt wel uitgebreid de
tijd voor koffie en om te eten. Maar
eenmaal bezig vergeet hij alles om
zich heen.
Hij laat zien dat hij met meerdere wer-
ken tegelijk bezig is. Hij stopt met wer-
ken aan een schilderij omdat het moet
drogen, of omdat hij het niet meer
ziet zitten. Zijn atelier is onderver-
deeld in meerdere hoeken. In de ene
hoek schildert hij met acrylverf, in
een andere met olieverf.
Op de lambrisering staan diverse schil-
derijen die nog niet af zijn. Aan een
aantal is Jan van Hal tijdens de cursus
begonnen. Hij heeft sinds twee jaar
schilderles van Gruitpoort docent Jos
Klaver. Op die avonden worden schil-
derijen niet altijd afgemaakt. Dat doet
hij dan thuis. Er staan bijvoorbeeld
twee schilderijen van naakte vrouwen,
die tijdens een cursusavond hebben
geposeerd. Na een half uur gaan de
modellen weg en werken de cursisten
naar eigen inzicht verder.
Hij gebruikt meerdere technieken, bij-
voorbeeld pastei, aquarel of hout-
skool, schildert verschillende onder-
werpen en probeert diverse materia-
len. "Ik ben aan het experimenteren,
ben nog zoekende" zegt hij zelf.
Jan van Hal kan niet echt aangeven
waarmee hij het fijnst werkt. "Acryl-
verf stinkt niet en droogt snel, maar
met olieverf kun je langer werken en

Jan van Hal in zijn atelier omringt door enkek van zijn schilderijen: een Schotse Hooglander en een abstract schilderij uit de rode serie.
Titels hebben zijn schilderijen niet.

het vloeit mooier uit."
Op de vraag waarom hij juist het schil-
derij Insect heeft gekozen om in te
zenden was zijn antwoord kort en dui-
delijk: "hier stond ik zelf helemaal
achter".

Hij had een programma gezien over
insecten en insectenogen en vond
vooral die ogen zo fascinerend. Daar
wilde hij iets mee doen. Veel later is hij
er, zonder voorschets, meteen aan be-
gonnen. Eerst schilderde hij de ogen,

later bedacht hij het lichaam erbij. Dit
semi-abstracte schilderij is niet-realis-
tisch. Terwijl andere schilderijen rond
de zes weken op de ezel staan is dit
schilderij goed gelukt in een snel tem-
po. "Eenvoud is kenmerk van het wa-

js 2005
re" aldus de kunstschilder. De jury
vond het ook origineel, er worden wei-
nig insecten geschilderd.
"Schilderen is zwaar werk, maar wel
leuk. Het komt niet zo maar. Het be-
staat voor 80% uit transpiratie en 20%
uit inspiratie," zegt Jan van Hal la-
chend. Het moeilijke van het werk is
om op tijd op te houden, om te bepa-
len wanneer een schilderij af is. Er is
verschil tussen realistisch en abstract
schilderen: bij abstracte schilderijen is
het minder duidelijk wanneer het af
is.
Jan van Hal schildert al vanaf zijn ze
ventiende jaar. Het begon met schilde-
rijen voor boeren van hun boerderij-
en, of het beschilderen van melkbus-
sen en kruiken. Er waren leerkrachten
die vonden dat hij naar de kunstacade
mie moest gaan. Dat ging niet door,
maar hij werd wel schilder! Dat beroep
trok hem vooral door de creatieve as-
pecten. Hij had voorkeur voor reclame-
schilderwerk, zoals reclameborden
voor voetbalvelden. Ook deed hij hout-
en marmerimitaties en dergelijke en
schilderde in kerken.
Jan van Hal heeft een eigen bedrijf ge
had, maar heeft dit een aantal jaren
geleden verkocht. Toen kreeg hij meer
tijd voor zijn hobby, kunst schilderen.
Het is de eerste keer dat hij met een
wedstrijd meedeed. En dan al meteen
een eerste prijs winnen was geweldig.
Hij is erg blij de eerste prijs van de vak-
jury te hebben gewonnen. Het is een
aanmoediging om door te gaan en
geeft heel veel inspiratie!
De prijsuitreiking werd gehouden in
de Catharinakerk in Doetinchem en
de prijzen werden uitgereikt door Gel-
derlander-directeur René van Zanten.
De tien genomineerde werken zijn
van 11 tot 29 april 2005 te zien in cul-
tureel centrum De Gruitpoort aan de
Hofstraat in Doetinchem.

Veel belangstelling open dag AeroFitt
De open dag die op 3 april werd ge-
houden bij Sportcentrum AeroFitt
aan de Winkelskamp in Hengelo,
werd druk bezocht.

Al vroeg op de dag waren er bezoekers
maar ook in de middag liep het in en
uit bij het sportcentrum. Tijdens de
open dag konden mensen kennissen
maken met een aantal sportactivitei-

ten en natuurlijk ook zelf mee doen.
Ook voor eigen leden was de dag inte
ressant omdat niet bij iedereen be
kend is wat AeroFitt allemaal te bie
den heeft.
Er was een herlancering van de Les
Mills programma's Body Pump, Body
Attack en Body Step. Tijdens iedere les
werden er leuke prijzen verloot. Ook
werd Spinning in de spotlights gezet

en wie dat wilde kon mee fietsen.
Verder konden de bezoekers onder
meer de longinhoud en vetpercentage
laten testen maar ook de bloeddruk,
lenigheid en conditie. De hele dag was
er kinderopvang aanwezig.
Voor alle genoemde lessen en activitei-
ten kunt u zich nog inschrijven. Voor
meer informatie: Sportcentrum Aero-
Fitt Hengelo. Telefoon: 0575465001.

Voor velen was de open dag een mooie gelegenheid om kennis te maken met sportactiviteiten.



ffengf^lo-L
Hengelose Hengel

Enkele kinderen proberen hier vanaf de steiger een vis aan de haak te slaan (1993)

waarde dat de vereniging 's winters de
ijsbaan zou exploiteren. In het ver-
leden gebeurde dit door de heer Die
perink, die in een boerderijtje aan de
Dijenborgsestraat woonde, maar deze
hield het in de jaren vijftig voor ge-
zien. Nadat de vereniging dit een
aantal jaren naar ieders tevredenheid
had voortgezet, kwam er een kink in
de kabel. In de nabijheid van de Stein-
tjesweide werd namelijk een water-
pompstation gebouwd. De combinatie
van droge zomers en het waterpomp-
station zorgde er voor dat gedurende
meerdere jaren de ijsbaan geheel
droog stond en er van vissen geen
sprake meer kon zijn. De laatste jaren
wordt het water, indien nodig, op peil
gehouden door middel van een centri-
fugaalpomp.

Ook zocht men het wel verderop, o.a.
de Baakse Beek, de IJssel, de Slinge of
het Twentekanaal. in 1979 kwam de
H.H.V., samen met Z.H.V. uit Zelhem,
in het bezit van een prachtige visloka-
tie, de Markepias. Door een huurover-
eenkomst aan te gaan met Koninklijke
Wegenbouw Stevin B.V., die in die tijd
eigenaar was van de plas, werd een ja-
renlange droom verwezenlijkt.

Momenteel is de Markepias eigendom
van proefboerderij De Marke. Het is
alom bekend dat er in de plas veel,
maar ook zeer grote vissen (waaron-
der snoek en karper) zwemmen. Eén
van de leden heeft al eens gepresteerd

Dat onder de Hengelose bevolking
de behoefte bestond om een hen-
gelaarsvereniging op te richten,
bleek wel een feit. Vanaf de oprich-
ting, op 5 september 1950, was er
namelijk veel animo voor de ver-
eniging zodat die al snel een flink
aantal leden telde. Het was vooral
opvallend, dat onder de familie
Bruggink veel liefhebberij bestond
voor de hengelsport. Maar liefst
5 broers waren lid van de H.H.V.
Mede door de zeer goede harmonie
onder elkaar groeide het ledenaan-
tal door de jaren heen gestaag.

Vanaf de oprichting werd er veel gevist
in de dorpsbleek. Enkele jaren later
kreeg de vereniging toestemming van
de heer Klem, die in die tijd eigenaar
was van ijsbaan de Steintjesweide, om
er een visvijver van te maken, op voor-

Dezefoto is vermoedelijk in 1955 bij de ijsbaan gemaakt. Zittend v.l.n.r. M. Klein Winkel,
J. Sueters, H. Hulstijn, A. Bakker (veldwachter), D. Jansen. Staand v.l.n.r. H. Bruggink, H.
Ehringfeld (?), G. Bruggink, B. Prins, J. Bruggink, G. Bruggink (onder de vlag), J. Onstenk,
H. Bruggink, M. Voskamp, A. AdelerhofenJ. Hulstijn

meter meestal in het niet. Eens had
een visser gehengeld in de Bleek en hij
vertelde bij thuiskomst: 'Daor zat zo
volle vis in de Bleijke, ik mos de vis

Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van de ingebruikname van de Steintjesweide, die in die tijd voor het symbolische bedrag van één
gulden verjaar werd gehuurd van de heer Klem. Enkele bestuursleden zijn: Th. Veenhuis, B. Prins, J. Antink, D. Jansen en H. Grootbod

een snoek van 1.23 meter naar de kant
te halen. Er wordt door sommige vis-
sers ook nog wel eens op een leuke

manier overdreven. Als de lengte van
een vis met de handen wordt aange
duid, dan valt een duimstok van een

eerst an de kante schoeven veurdat ik
de dobber in kon gooien'. Weer een
andere visser wist te vertellen; 'De

grootste vis die ik vandage e'zien heb,
din kon zich nauweluks umdraajen in
de Bleijke en mos de hele tied veur- of
achteruut zwemmen'. Op dit moment
kent de verenigng maar liefst 300 seni-
or- en 100 juniorleden. Het bestuur
heeft altijd veel tijd gestoken in de be-
geleiding van de jeugd. Onderlinge
wedstrijden, waarbij ook de jeugd zeer
fanatiek is, hebben altijd hoog in het
vaandel gestaan. Voorts wordt er deel-
genomen aan wedstrijden met henge-
laarsverenigingen uit omliggende
plaatsen.

Ook wordt er 12 keer per jaar nog stijd
geleverd door 55+ leden om een vis aan
de haak te slaan. Dit vindt overigens al-
tijd op een woensdagmiddag plaats.
Tijdens de jaarlijkse kermis worden er
ook altijd viswedstrijden georgani-
seerd. Aan het eind van het seizoe^Bl
wordt de jaarlijkse feestavond gevierd.

Vanaf de oprichting gebeurde dit ach-
tereenvolgens bij café/zaal Bruggink,
Boerman en de laatste jaren Wolbrink.
Tijdens deze avond worden ook de be-
kers van de dames- en herenwedstrijd
uitgereikt. Tevens wordt er een verlo- '
ting gehouden. Deze jaarlijks terugke-
rende avond is zeker geliefd bij de le-
den met aanhang en wordt dan ook al-
tijd zeer goed bezocht.

In haar 55-jarig bestaan heeft de
H.H.V. de volgende voorzitters gekend:
de heren J. Sueters, Mulder, Veenhuis,
Oosterink, Hulstijn en sedert 1992 de
heer J. Kei.

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

De mooiste tuin van Nederland

De donderdagrondleidingen be-
ginnen dit jaar op 14 april a.s. Een
goede gelegenheid om vroege
bloeiers te zien: verwilderde bol-
len, zoals Narcissus poeticus en
pseudonarcissus en de prachtig
gevlekte kievietsbloemen, die
zich uitbreiden langs de beek,
zijn een hoogtepunt van de vroe-
ge maanden van het seizoen.

Onder de berken in de voormalige
ezelswei bloeien talrijke narcissen,
o.a. de witte Thalia', alsmede bosa-
nemonen, boshyacinten en de intri-
gerende hondstand soorten. Het
vormt een sprookjesachtig geheel.

De lage tuin komt weer tot leven -
vrolijke en elegante tulpen groeien
tussen vergeet-mij-nieties en vroege
vaste planten. De lindetuin is met de
primaire kleuren van kleine wilde
tulpen, anemonen en scilla's be-
plant.

De tuinen, die men vindt aan de weg
van Ruurlo naar Vorden, met hun
verrassende doorkijkjes en intieme
plekjes wisselen elkaar af. Sinds
1678 worden de tuinen door de fami-
lie vernieuwd.

Het landschapspark van 32 ha is
geïnspireerd door landgoederen van

Ierse voorouders. Een geheimzinni-
ge tunnel van beuken leidt vanaf de
moestuin langs beelden en fontei-
nen. Wilde planten en varens in de
romantische 'wilde tuin' vormen
een verrassend contrast met de
kleurrijke borders van de verdiepte
'lage tuin'.

Tuinrondleidingen vinden elke don-
derdag plaats van 14 april (t/m 15
september) om 10.30 uur, € 6,50 p.p.

De open dagen in 2005 vinden plaats
op: zondag 15 mei en maandag 16
mei (Pinksteren - voorjaarsbloei) zon-
dag 29 mei (rododendrons op zijn
mooist) en op drie zondagen in juli
achter elkaar: 10, 17 en 24 juli (de
pracht van moestuin, borders en
pergola); zondag 23 oktober (herfst-
kleuren) 10.00 -17.00 uur € 5,50 p.p.

Kinderen tot 9 jaar (en parkeren) gra-
tis. Honden worden niet toegelaten.
Lachte maaltijden worden op open
dagen geserveerd.

Voor meer inlichtingen en voor een
afspraak voor een speciale rondlei-
ding (evt. met lunch of thee) in geval
bezoekers met een groep buiten de
open dagen willen komen, tel. (0573)
45 14 09, fax (0575) 55 62 40, e-mail:
wiersse@xs4all.nl
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Theater De Brink sleutelt aan
breder programma nieuwe seizoen

Theater De Brink in Zelhem breidt het programma volgend seizoen uit. Op dit moment wordt gewerkt aan een pro-
gramma 2005/2006 met opnieuw caharetvoorstellingen van bekende namen. Daarnaast komen er ook meer muziek-
en toneeluitvoeringen.

Het eerste .theaterjaar
Het eerste theaterjaar in De Brink kan met recht een experi-
menteel jaar genoemd worden. Nooit eerder waren er profes-
sionele voorstellingen in De Brink. Het publiek in Zelhem en
omgeving moest nog wennen aan het theater aan De Brink.
Hoewel... vanaf de eerste voorstelling in december met
Ernesto&Marcellino kwam de loop er aardig in. Het Zelhemse
theater heeft in het eerste seizoen tot nog toe twee cabaret-
optredens gehad. Ernesto & Marcellino trokken ongeveer 150
bezoekers, terwijl de voorstelling van De Enge Buren een volle
bak opleverde. De twee uitvoeringen samen trokken 346
bezoekers naar het nieuwe theater. Het seizoen zit er nog niet
op. Op zaterdag 21 mei sluit Zusje Voogd (bekend van de
Essent-reclames) het eerste seizoen af.

Ookjeugd
De Brink wil volgend jaar de naams-bekendheid verder uit-
bouwen. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan boven-
genoemde cabaret-, muziek- en toneeluitvoeringen. De jeugd
krijgt ook ruimschoots de gelegenheid om kennis te maken
met theater. Er wordt op dit moment een jeugdprogramma
ontwikkeld.

Abonnementen
De Brink is druk bezig om de naamsbekendheid op alle fron-
ten te vergroten. Zo wil het theater volgend seizoen de loop
naar de voorstellingen erin houden via een abonnement,
woordoor meerdere voorstellingen met korting bezocht kun-
nen worden.

De website
De Brink heeft ook een website: www.centrumdebrink.nl. De
bekendheid daarvan moet groter worden, want het bezoek
van vijf gemiddeld per dag ligt nog te laag. De informatie op
de website wordt steeds verder uitgebreid. Naast informatie
over het theater en zwembad (vakantierooster voor de
komende meivakantie), hebben ook de lokale verenigingen
een platform om hun programma's en mededelingen te pub-
liceren. Theater De Brink maakt deel uit van het cultureel
centrum en het gelijknamige zwembad. In het theater zijn
afgelopen maanden ook veel activiteiten geweest van lokale
verenigingen, zoals de Harmonie Prinses Juliana en het
Mannenkoor. Het zwembad trok vorig jaar ruim 120.000
bezoekers. Dat zijn er 15.000 meer dan het jaar ervoor.

M.C.M. Motorweekend
De motorclub Mariënvelde
houdt op vrijdag 22, zaterdag
23 en zondag 24 april voor de
twaalfde keer een motor-
weekend op het terrein aan
de Tulnersweg buiten het
dorp van Mariënvelde. Op het
terrein staat een feesttent en
in en om deze tent spelen
zich diverse activiteiten af.
Vrijdag 22 april is het terrein
vanaf ca. 18.00 uur geopend
voor bezoekers. Men kan een
kijkje komen nemen of met
tent blijven kamperen voor l
of 2 nachten. Elk jaar blijven
diverse men-sen het gehele
weekend kamperen. Deze
mogelijkheid bestaat ook
voor lokale bezoekers. Velen
genieten ervan de motoren
binnen te zien rijden, 's
Avonds is er live-muziek in de
feesttent. De band " Fizzcus"
zal dan spelen.
De zaterdag is het
hoogtepunt van het week-
end, 's Morgens wordt er een
toerrit verreden. De toerrit

wordt verreden in groepen
van ca. 15 rijders. De eerste
groep zal rond de klok van
11.00 uur vertrekken. Er
wordt een mooie rit door de
Achterhoek en Duitsland
gereden. Onderweg wordt
een pauze gehouden om een
kopje koffie te drinken.
Daarna wordt de tocht voort-
gezet. De toerrijders komen
weer binnen rijden vanaf ca.
14.30 uur. Als alle rijders bin-
nen zijn is het gezellig verto-
even op het terrein rondom
het kampvuur. Het avondpro-
gramma in de tent begint om
± 18.00 uur met het optreden
een de regionale band. Vanaf
21.00 uur volgt een optreden
van 'The Marshalls'.
Zondag 24 april vertrekken
veel mo-torrijders weer naar
huis, maar het feest gaat nog
uren door. Vanaf 14.00 uur is
de feesttent geopend. Ook de
inwoners van Mariënvelde
worden speciaal uitgenodigd.

Dodenherdenking in Zelhem
De data 4 en 5 mei staan voor "herdenken en
vieren". Ondanks het feit dat delen van het
Koninkrijk der Nederlanden eerder of later
werden bevrijd, is de vijfde mei - onderteken-
ing capitulatie Duitsland - de nationale dag
geworden waarop jaarlijks de bevrijding van
Nederland in 1945 van de Duitse én Japans
bezetter wordt herdacht en gevierd.
Direct na het einde van de tweede wereldoor-

log werden op initiatief van burgers op
diverse plaatsen in het land herdenkingen
georganiseerd aan de vooravond van de his-
torische datum 5 mei. Zo kreeg ook 4 mei een
nationale betekenis.
De afgelopen 55 jaar is de herdenking ver-
breed als gevolg van de betrokkenheid van
Nederland bij oorlogen, gewapende con-
flicten en vredesoperaties na de tweede

wereldoorlog waarbij doden te betreuren
waren.
De functie van herdenken is ook gewijzigd.
Van de Nederlandse bevolking is 25% in of
voor 1945 geboren. Herdenken uit eigen
ervaring of herinnering van de tweede
wereld oorlog zal steeds verder afnemen.
Toch blijkt uit onderzoek, dat ook bij naoor-
logse generaties een grote betrokkenheid bij,
en een breed draagvlak voor, herdenken en
vieren te bestaan.
In Zelhem, dat ook z'n 'portie' meekreeg van

het nazi-regime, trachten wij daarom met
jong en oud gestalte te geven aan de her-
denking.
Het programma van de Nationale
Herdenking te Zelhem is als volgt:
De herdenkingsdienst in de Lambertikerk
met een passend programma, aanvang 19.25
uur. Aansluitend is er een kranslegging bij
het monument om 20.00 uur en de 'Stille
tocht' over het kerkhof langs de graven van
de vliegeniers en andere oorlogsslachtoffers.

Motorcrossweekeinde op 'Kappenbulten'
Zaterdag 16 en Zondag 17 april wordt op circuit 'De Kappenbulten' in Halle een regionaal motorcross weekeinde gehouden. Zaterdag worden de zogenaamde
'Streekwedstrijden' verreden, een onderlinge competitie van de motorclubs uit Halle, Lichtenvoorde, Varsseveld, Doetm-chem en Winterswijk. Deze in de regio zeer populaire
serie, ook wel het Achterhoekse kampioenschap ge-noemd, trekt tijdens de wedstrijden veel regionale rijders. Een uniek evenement, want naast de echte amateurs kan het
maar zo zijn dat een wereldkampioen als Daniël Willemsen aan de start staat.

Zondag is het de beurt aan de nationale jeugd. Deze klasse is
de kweekvijver van nieuw talent. Gereden wordt er met mini
motoren van 50 cc tot en met 85 cc wedstrijdmachines. Wie
weet ziet u zondagmiddag wel de Gerrit Wolsink van de

toekomst rondrijden op het Grand Prix circuit van Halle.
Naast de jeugd worden er zondag ook wedstrijden verreden
in de Regioklasse. Daarin komen rijders aan de start uit Oost-
en Noord-Nederland.

De Halmac in Halle bestaat dit jaar 50 jaar en daarom zijn er
in de loop van het seizoen nog veel meer evenementen op en
rond circuit 'De Kappenbulten". Op zaterdag 28 en zondag 29
mei komen, tijdens de zijspan Grand Prix van Nederland,

's werelds beste zij span-
combinaties naar
Halle. Een week later
op zaterdag 4 juni
wordt 'Halmac on
Wheels' georganiseerd.
Een dag waarin vooral
de jeugd de
mogelijkheid krijgt
kennis te maken met
alle facetten van de
motorsport.
Zaterdag 16 en zondag
17 april is voor de
Halmac dus de gen-
erale repetitie voor het
grote zijspanspektakel
op 28 en 29 mei. Op
beide dagen beginnen
de trainingen om 9.30
uur. Zaterdag beginnen
de wedstrijden om
12.00 uur. Zondag mor-
gen start de 50 cc mini
klasse om 11.30 uur. De
entree is op zowel
zaterdag als zondag
gratis.
Voor nadere informatie
kunt u de website
www.halmac.nl raad-
plegen.
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(Gld.) Bericht
Inspraak ontwerp-spreidingsplan
ambulancezorg 2005-2009 Gelderland

Hoeveel ambulances staan er paraat in mijn
omgeving?
Alle mensen in Gelderland die ambulancezorg nodig
hebben, moeten deze binnen 15 minuten krijgen.
Zo stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland hun
ambities. Een bereik van 100% is alleen in theorie
haalbaar, maar GS vinden dat 97% bereik in een streef-
tijd van 15 minuten haalbaar moet zijn. De burger
moet merken dat de ziekenauto op tijd ter plaatse is.
Om dit te kunnen bereiken, is het nodig om het
spreidingsplan van ambulances op grond van de Wet
Ambulancevervoer te actualiseren. Met een nieuw
spreidingsplan kunnen we de knelpunten oplossen die
nu bestaan. In het spreidingsplan legt de provincie
vast, op welke plaatsen en in welke aantallen in
Gelderland ambulances moeten staan. Het opstellen
van dit spreidingsplan is een wettelijke taak van
Gedeputeerde Staten, volgens artikel 4 van de Wet
Ambulancevervoer.

Wijzigingen
Ten opzichte van het vorige spreidingsplan, uit 1994
wijzigt het volgende:
- Er komen 6 nieuwe standplaatsen:

7141 Groenlo, 8075 Elspeet, 7241 Lochem, 6953
Dieren, 6602 Wijchen, 4101 Culemborg

- Er komen 4 nieuwe uitrukpunten:
7573 Beek-Ubbergen, 6537 Nijmegen Dukenburg,
6644 Ewijk, 4181 Waardenburg.

- 6 standplaatsen worden verplaatst:
Eist naar 6662 Eist De Aam, Barneveld naar 3771
Barneveld, Wageningen naar 6871 Renkum,
Harderwijk, Ermelo en Nunspeet naar 3843
Harderwijk

- Er komen 5 extra ambulances, één per standplaats:
6524 Nijmegen, 4191 Geldermalsen, 7241 Lochem,
8075 Elspeet, 7311 Apeldoorn

Taakverdeling in ambulancezorg
De provincie verzorgt de planning van ambulance-
zorg, de zorgverzekeraar de financiering en de
ambulancedienst de paraatheid, als onderdeel van de
zorg voor kwaliteit. De provincie heeft dit ontwerp-
spreidingsplan opgesteld in goed overleg met de
ambulancediensten en de zorgverzekeraars.

*•*

De analyse van de knelpunten in het ambulanceaan-
bod en de nodige maatregelen uit het spreidingsplan
worden weliswaar onderschreven door de zorgverze-
keraars in de regio's Gelderland-Zuid en Gelderland-
Midden, maar hun algemene standpunt is toch dat zij
zich willen beperken tot inzet van het door het Rijk
beschikbare budget. Dat budget is op dit moment
toereikend voor een bereikbaarheid van 92%.
De zorgverzekeraars in Noord- en Oost Gelderland
lijken zich vooralsnog niet te kunnen vinden in de
onderdelen van het nieuwe spreidingsplan die op hun
regio betrekking hebben.
Het gaat dan om de extra voorzieningen in de ge-
meenten Apeldoorn, Lochem en Nunspeet. Deze
zorgverzekeraars vinden het huidige ambulance-aan-
bod afdoende en zijn niet overtuigd van nut en nood-
zaak van een verbetering daarvan.

Ter inzage
Op 29 maart 2005 hebben Gedeputeerde Staten het
ontwerp-spreidingsplan ambulancezorg 2005 - 2009
vastgesteld. Dit is een plan, zoals bedoeld in artikel 4
van de Wet Ambulancevervoer. Gedeputeerde Staten
willen op 7 juni het ontwerp-plan omzetten in een
definitief plan.

Tot en met 17 mei ligt het ontwerp-plan ter inzage
in de bibliotheek van de provincie Gelderland, in het
Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. De biblio-
theek is voor publiek geopend van maandag tot en
met donderdag van 8.00 tot 17.00 en op vrijdag van
8.00 tot 16.30. Het ontwerp-plan is ook te vinden op
www.gelderland.nl/actueel/bekendmakingen.

Bedenkingen en opmerkingen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan
iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar ziens-
wijze op het ontwerp-spreidingsplan ambulancezorg
2005 - 2009 indienen bij de provincie.
Uw geschreven visie kunt u zenden aan:
Provinciale Staten van Gelderland
Ta.v. secretariaat onderafdeling Zorg
Antwoordnummer 411
6800 GX Arnhem

Meer informatie en mondeling indienen van
zienswijzen
Voor informatie kunt u terecht bij drs. Dick Brethouwer,
onderafdeling Welzijn, Zorg en Cultuur,
tel. 026 359 86 57 (maandag 10.00 - 16.30 uur,
dinsdag, woensdag en donderdag 8.30 - 16.30 uur).
E-mail: d.brethouwer@prv.gelderland.nl Bij hem kunt
u ook uw zienswijze mondeling kenbaar maken.
Ten behoeve van de procedure zal daarvan een
schriftelijk verslag worden gemaakt.

Dichterbij dan je denkt

Internationale Week van de Homeopathie
door Frans Quinjnen, klassiek homeopaat U Warnsveld

Met dit artikel wil ik een pleidooi
houden voor de homeopathie in
het algemeen. Aanleiding hiervoor
is de Internationale Week van
de Homeopathie die wereldwijd
gehouden wordt in de week van
10 - 16 april. Dit in verband met
de 250e geboortedag van Samuel
Hahnemann, grondlegger van de
klassieke homeopathie.

In 1796 ontdekte de Duitse arts Samu-
el Hahnemann een andere benade-
ring om ziekten te genezen en hij
noemde deze homeopathie. Zoals Hip-
pocrates tweeduizend jaar eerder, rea-
liseerde hij zich dat er twee manieren
zijn om ziekte te genezen, via het te-
gengestelde en via de gelijksoortig-
heid, zeg maar 'met de stroom mee'.
Neem bijvoorbeeld slapeloosheid. De
tegengestelde manier (reguliere ge-
neeskunde) is om dit te genezen door
een medicijn te geven dat een kunst-
matige slaap geeft. Dit vraagt vaak het
gebruik van hoge en regelmatige dose-
ringen, die soms bijwerkingen geven
of verslaving. De genezende weg via de
homeopathie (gelijksoortigheid) zal
de slapeloosheid genezen doordat het
menselijk lichaam gestimuleerd
wordt om zelf blijvend een beter even-
wicht te vinden. Homeopathie is een

veilige, diephelende en wetenschappe-
lijk bewezen geneeswijze die het zelf-
genezend vermogen van de mens sti-
muleert. Homeopathische geneesmid-
delen geven geen bijwerkingen en zijn
probleemloos in te nemen. Homeopa-
thie helpt niet alleen bij pijn en ziek-
te, maar ook bijv. bij verdriet, arbeids-
problemen, EHBO of ziekteverschijn-
selen na inenting. Homeopathie kan
altijd voor iedereen, jong en oud, ge
bruikt worden. Het is een zeer krachti-
ge geneeswijze die niet alleen ziekten
bestrijdt maar ze ook voorkomt door
de weerbaarheid van de mens op alle
gebieden te versterken. Lichaam en
geest worden weer in balans gebracht.
Helaas zie je nu nog al te vaak dat er
bijvoorbeeld bij een blaasontsteking
in eerste instantie 'automatisch' een
antibiotica-kuur wordt gegeven. Doet
deze z'n werk niet naar behoren dan
mag een bezoek aan de homeopaat
volgen. Juist kan homeopathie ook in
éérste instantie aangewend worden
voor genezing van een dergelijke
kwaal. Het lichaam wordt dan niet be-
last met antibiotica en de bijwerkin-
gen die dit vaak heeft. In Nederland is
het niet zo bekend, maar het gebruik
van homeopathie wordt aangeraden
door de Wereld Gezondheidsraad. In
bijvoorbeeld Groot-Brittannië verwijst

42% van de artsen door naar een
homeopaat. Er zijn over de hele we
reld homeopathische ziekenhuizen,
psychiatrische inrichtingen, verlos-
kundeklinieken, consultatiebureaus,
etc. Nog enkele grote voordelen van de
homeopathie: de geneesmiddelen (uit
het planten-, dieren- of mineralenrijk)
zijn niet op dieren getest; ze zijn mi-
lieu-vriendelijk; ze zijn goedkoop; er
bestaat geen manipulatie vanuit de
vanuit de farmaceutische industrie,
en vooral.... er is veel tijd en aandacht
voor de patiënt. Om een geneesmiddel
te vinden dat precies past bij uw indi-
viduele klachten heeft een homeopaat
specifieke informatie over u nodig.
Een eerste consult duurt dan ook al
gauw anderhalfuur. Wilt u weten wat
klassieke homeopathie voor u kan
doen of heeft u andere vragen, loop
dan woensdagochtend 13 april of vrij-
dagochtend 15 april eens bij mij bin-
nen tussen 10 en 12.30 uur in gezond-
heidscentrum 'De Gaikhorst'.

Frans Quinjnen
Klassiek Homeopaat NVKH geregistreerd,
vergoeding door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
e-mail: quinjnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

Vrouwenwerkgroep Steenderen over Slachtofferhulp
De vrouwenwerkgroep Steenderen
nodigt samen met ZijActief Olbur-
gen/Rha alle vrouwen van Baak,
Bronkhorst, Olburgeii, Rha, Steen-
deren en Toldijk uit voor een avond
over slachtofferhulp. Deze avond
vindt plaats in Zaal Steinrjes in Ol-
burgen op dinsdag 19 april 2005.

Stel: u bent slachtoffer van een ver-

keersongeval, een misdrijf of een over-
treding, bijvoorbeeld inbraak, mishan-
deling, seksueel geweld, vernieling,
diefstal, beroving enzovoorts. Het zal
u, uw partner of uw kinderen maar
overkomen. Dergelijke nare ervarin-
gen kunnen een diepe indruk achterla-
ten en een ieder zal tijd nodig hebben
om dat te verwerken. Deze mensen
worden opgevangen door slachtoffer-

hulp, nadat ze een nare ervaring heb-
ben gehad.Maar wat doen de mensen
van slachtofferhulp nu eigenlijk? Deze
avond vertelt de heer Aart van de Els-
kamp ons over het werk van slachtof-
ferhulp in deze regio. Er wordt een vi-
deofilm vertoond en er is ruim gele
genheid om veel vragen te stellen. De
avond begint om 19.30 uur in Zaal
Steinrjes in Olburgen.

Struik) es, coniferen en vaste
planten stelen al vroeg de show

Struikjes, coni/ï
terracotta bak

1 planten stelen al vroeg de show in een warm oranje gekleurde

In april, wanneer het nog te vroeg
lijkt om de bloembakken al te vul-
len, geven kleine struikjes, conife-
ren en vroegbloeiende vaste plan-
ten een fleurige aanblik aan het
balkon of terras. Groen in een nisje
of verborgen hoekje schept sfeer.

Omdat het voor de IJsheiligen 's
nachts nog kan vriezen, is het belang-
rijk om voor planten te kiezen die te
gen een beetje vorst kunnen. Kleine
conifeertjes bijvoorbeeld, zoals de Ju-
niperus, kunnen goed tegen strenge
winterkou. Er zijn Juniperus-soorten
die uit kunnen groeien tot middelgro-
te bomen, maar ook die zo klein blij-
ven dat ze er heel aardig uitzien voor
in een bloembak. Ze zijn er in vrolijk
geel, stemmig grijs, blauw of levendig
groen.

BLOEI
De Spiraea is een rijkbloeiend heester-

rje, dat net als de Juniperus goed te
gen kou kan. Weliswaar verliezen ze 's
winters hun blad, maar in het voor-
jaar zijn ze des te mooier als ze weer
fris in het jonge blad zitten en gevuld
zijn met mooie roze of witte scher-
men. Er zijn soorten die al in april
bloeien. De Saxifraga of steenbreek is
een echt rotstuinplantje. De fijne wit-
te of roze bloemetjes verschijnen van
dit bodembedekkende plantje ver-
schijnen vooral in de maand mei.

TERRACOTTA
Een combinatie is pas af met een goe
de pot of bak. Kies voor deze planten
een robuuste bak, zodat ze de ruimte
hebben om uit te kunnen dijen.

Terracotta verveelt nooit. Zeker in
combinatie met de roze bloemetjes
van de steenbreek en Spiraea straalt
de diepwarme oranje kleur al een
beetje zomer uit.



CONTACT
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

\ i\ / APK Keuringsstation

i/l/OLVETANG
Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77 Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

.M Autobedrijf
M Melgers

- <;toonHoron tJ /n^7^'Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

Hyundai Coupe
2.0 FX

rood 1996

€ 5.250,-

VW Polo 1.9D 5-drs. rood met.
Toyota Avensis 1.6 4-drs. groen met.
Opel Astra TDS 1.7 zwart met.
Suzuki Baleno 4 drs. groen met.
VW Passat 1.8 sedan rood met.

2000
1998
1997
1995
1992

Volvo 440 blauw bj. 1992
Rover 214 16v rood bj. 1992
Subaru Legacy antraciet
VW Golf TDI station groen bj. 1995

Diverse goedkope auto's vanaf 400 euro

Nissan Sunny clair bj. 1995

Mercedes C180 classic blauw bj. 1998

Peugeot 206 1.6 XS zwart bj. 1999

Opel Corsa 1.4 Sport groen bj. 2001

€ 3.250

€12.950

€ 8.750

€ 9.250

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond (0575) 44 16 21

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
in Brinke

'AUTO-ENRIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Daewoo Kalo Style 1.4i 5-drs. benzine 24.000 km
Ford Focus Wagon 1.6i 5-drs. benzine 108.000 km
Hyundia Matrix 1,6 16v 5-drs. benzine 62.879 km
Nissan Almera Sport+ 1.8 5-drs. benzine 40.000 km
Opel Astra Station 1,6 16v 5-drs. benzine 79.000 km
Peugeot 205 1,4 3-drs. benzine 140.000 km
Renault Megane Coupe 1.6 2-drs. benzine 107.000 km
Seat Inca (gr. kent.) 1.9D 3-drs. diesel 102.000 km
Smart Jubile 0,6 2-drs. benzine 62.000 km

2003
2000
2001
2002
1999
1998
1998
1998
1999

OPEL ASTRA 2000-16V CLUB STATION1999 62000 KM 9.950
OPEL ASTRA 1600 PEARL STATION 2001 48000 KM 12.250
OPEL ASTRA 1700 TDI CLUB STATION 2000 121000 KM 9.950
OPEL FRONTERA 2200-16V WAGON LIMITED 2002 21000 KM 23.950
OPEL AGILA 1200-16V N-JOY 2003 20000 KM 10.500

f! KEUZE UIT 40 VOORRAAD AUTO'S
IN ALLE PRIJSKLASSES

Peugeot
Partner 1.6 XT

bj. 2004, geel met.
Airco, 11.500 km

Peugeot 206 1.4 16v Quicksilver, 01-2005, Zilver, Airco, S.OOOkm

Peugeot 206 1.1 XR, 10-1999, Groen met, 57.000km

Peugeot 206 1.9 Diesel XT, 5 drs, 7-1999, Blauw met, 168.000km

Peugeot 205 1.1 Forever, 5 drs, 5-1994, Grijs, 101.000km

Mazda 323 1.5 GLX, 1995, Blauw met, Lm-velgen 160.000km

Daewoo Tacuma

16 style,

03-2004 9700 km,

zwart, airco, elektr. ramen,

centr. vergr ABS

17.500

Daewoo Lacetti 1,6 style
03-2004 6600 km blauw met, airco,
lm velgen, elektr ramen etc 1 g 950

Daewoo Kalos 1,4 spirit,
03-2004 8700 km zilver met, elektr.

ramen, radio cass, centr verg. 11.250

Daewoo Matiz 0,8 style,
09-2003 23000 km zilver met, open

dak elektr. ramen stuurbekr. 8950

Seat Toledo 1,6,
01-1999 87.000 km zilver met,

stuurbekrachtiging 5 deurs 5 950

Peugeot 406 1,9 turbo diesel,
07-1998 131.000 km rood met, airco,

stuurbekr. Elek ramen etc 7.750

Nissan Primera 1,6 GX
03-1999 75.000 km blauw met, airco,

elektr ramen centr. Vergr etc 7950

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Al onze occasions met foto op: www.grootjebbink.nl

Rondweg 2, 7251 RV Vorden

Tel. 0575 - 55 22 22

voor een goed occasionaanbod!
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Modeshow
7 mei

Loop mee in
onze modeshow met

uw zelfgemaakte kleding,
zowel jongens, meisjes,

dames en heren
met stoffen van
de Regenboo;

Voor informatie en toegangskaarten
Stoffenzaak "de Regenboog"

Stationsstraat 30 Zelhem
0314-620720

n E HOGE VOORT
Q 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 eri

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en
de diverse acties belt u 0314-620471.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma 'de Muzikale
Ontmoeting' bij Radio Ideaal kunt u op maandag
18 april luisteren naar een gesprek dat Gerrie
Spekkink had met enkele leden uit de bezoekers-
groep van de parochie Hengelo (G). De week erop
gaat Gerrie Bossenbroek in gesprek met de
nieuwe Hengelose predikant ds. Aleida Blanken
en ds. Jan Bos uit Doetinchem zal in de uitzend-
ing van 2 mei een overdenking houden.
Het programma 'de Muzikale Ontmoeting' wordt
iedere maandag tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden via Radio Ideaal. Van 20.00 tot 20.30 uur
kunnen muzikale verzoekjes voor het program-
ma worden aangevraagd via tel. 0314-624002.

Paddentrek
Nijmansedijk

Voor de 4e maal op rij zijn een aantal mensen
actief geweest om paddentrek over de
Nijmansedijk te verzorgen. De gemeente
Bronckhorst (Zelhem) hielp door een aantal bor-
den 'Paddentrek' te plaatsen en door het laten
graven van een sleuf langs de rand van een wei-
land om het plaatsen van de zeilen te verge-
makkelijken. Een agrariër hielp door zijn wei-
land beschikbaar te stellen om één en ander uit
te voeren. Een tiental IVN-ers en omwonenden
hielpen door gedurende een drietal weken, in
een avonddienst of in een ochtenddienst de inge-
graven emmers te controleren en de padden + bij-
vangst veilig over te zetten en een buurtbewoner
hielp door een schuur beschikbaar te stellen voor
de formu-lieren en het materiaal.

Via het NME-centrum te Doetinchem werden
twee basisscholen uit Zelhem, de Jan
Ligthartschool en de Meene-school, benaderd om
hun leerlingen uit groep 8 te laten helpen bij het
overzetten. Dit had tot resultaat dat een 4-tal
meisjes ook op hun vrije dag 's morgens ook weer
present waren om te helpen en na afloop een
beetje kikkerdril en paddensnoeren mee namen.

Gedurende de laatste drie weken van maart
moest de 'trek' plaatsvinden. Na de eerste week,
die te koud was en een dik pak sneeuw gaf, kwam
de eerste uitschieter na regen en een tem-peratu-
ur van 10 9C in de avond en nacht van 16 op 17
maart met in totaal bijna 400 dieren. Daarna
waren er dagelijks tussen de 20 en 100 dieren en
de laatste piek in de nacht van 23 op 24 maart
met in totaal 200 dieren. In totaal werden 982
padden (waarvan al 243 paartjes gevormd
waren), 98 salamanders, 61 bruine kikkers, 11
groene kikkers en 4 boomkikkers overgezet. In
totaal dus 1156 dieren.

Sinds de start in 2002 (onverwachts aan het eind
van de trek toen de bruine kikker en de sala-
mander al vertrokken waren) is het aantal
overgezette dieren stijgende:

Jaar Padden Kikkers S'mander Boomkikkers
2002 94
2003 668 92 123 l
2004 719 118 21 3
2005 982 72 98 4

Wy V 7 Handelsweg 11 Zelhem 5̂k
\ k^J Tel. 0314-622839 ^&P

WILLEMSEN ^03,4^23244
AUTOSCHADE & TRucKSTYLiNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de reeio

All In Shapo speclaflct In nat sfiapora van uw lichaam

B.V. Slank het voorjaar in met de VACUSTEP!
DE vetverbrander voor

BILLEN, BUIK EN BENEN.
De unieke combinatie van bewegen in een

vacuümruimte, zorgt voor een optimale vetverbranding
bij billen, buik en benen.

Ook dé behandelmethode tegen CELLULITIS!

Tevens hebben wij een:
ZONNEBANKSTUDIO en NAGELSTUDIO

En niet te vergeten de
POWERPLATE NEXT GENERATION

April aktie
Een zonnebank kuur voor slechts €

Nieuwe set nagels voor maar € 35

All in Sh;i[V is re vinden

het industrieterrein
Zelhem

Ni.p . 4,
7021 BX Zcl l i i

Td. 0314-625763

Mobiel: 06-51981150

Waardebon

H. W! KLANDERMAN
BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBEDRIJF Quali
Bijzondere bomen in vele maten
ook vakkundig geplant of verzorgt

Aanleg en onderhoud van tuin en groenvoorziening

Aanleg en onderhoud van bos en natuurontwikkeling

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

vmmging
van horailcn ra
grorn voorziener*

V particuliere verkoop
| vrijdagmiddagen

zaterdag

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

Open Dag Manege
Zandewierde

Op 17 april as houdt de zelfstandige Manege Zandewierde te Nieuw-
Wehl van 10.00 tot 16.00 uur een open dag voor een ieder die paardrij-
den voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
een warm hart toedraagt. Wekelijks zijn veel vrijwilligers bezig om de
ca 190 ruiters te begeleiden bij het berijden van een paard of bij het
gebruikmaken van het huifbed. Het huifbedrijden is speciaal
ontwikkeld als alternatief voor mensen die niet zelfstandig kunnen
paardrijden. Tijdens deze dag kunt u kennismaken met de wijze
waarop men kan genieten van de voor deze doelgroep specifieke^
mogelijkheden van de ruitersport.

Het thema van deze dag is:
'Paardrijden is een kunst'. Om dit
thema letterlijk inhoud te geven, is
er ook een kunstmarkt.waarop
diverse standhouders hun eigen
vorm van kunst zullen tonen. Naast
het tonen van het paardrijden en
huifbedrijden zijn er op deze dag vele
andere demonstraties, verzorgd door
rijverenigingen, ruiterclubs en
diverse teams.
Een heel bijzondere act zal worden
gegeven door de landelijk bekende
Jolanda Adelaar met haar paard
Guusje. Deze amazone zal een spec-
taculaire show geven met diverse
hoogstandjes van de Spaanse
rijschool.
Naast de bovenstaand genoemde, zijn
er diverse activiteiten waarbij u als

bezoeker zelf de 'teugels' ter hand
kunt nemen. Kinderen kunnen een
ritje te paard te maken, of zich door
een clown laten vermaken.
U bent van harte welkom op zondag
17 april op de manege aan de Oude
Doesburgseweg 7 tussen 10.00 uur en
16.00 uur.
17 april is tevens de startdatum voor
de col-lecteweek van het Nationaal
Fonds Sport Gehandicapten.
Collectanten van de manege zullen,
in de daarop volgende week in
Doetinchem, Wehl, Nieuw Wehl en
Humrnelo collecteren voor het NFSG.
De opbrengst van de collecte komt
deels direct ten goede aan de
manege.
Nadere informatie kunt u vinden op
www.manegezandewierde.nl.
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Warmte uit eigen streek
Open dag 13 april 2005

Politie

Rijden onder
invloed
Zaterdagavond 9 en zondag 10
april - Gemeente Bronckhorst
De politie heeft tijdens een rijdende
alcoholcontrole twee bestuurders be-
trapt op het rijden onder invloed. Op
diverse locaties in de gemeente
Bronckhorst werden 23 automobilis-
ten gecontroleerd. Op de Schooltink-
weg in Zelhem werd een 47-jarige
man uit die plaats betrapt op het rij-

den onder invloed. Op het politiebu-
reau wees de ademanalyse 1,3 promil-
le uit. Het rijbewijs van de man is inge
vorderd en de man kan een proces ver-
baal tegemoet zien.
Op de Kostedeweg in Vorden liep een
45-jarige man uit Keijenborg tegen de
lamp. De man bleek na het blazen op
het ademanalyseapparaat 1,5 promille
alcohol in zijn uitgeademde lucht te
hebben. Ook zijn rijbewijs werd inge-
vorderd en ook hij krijgt een proces-
verbaal.

OUD PAPIER BASISSCHOOL VELDHOEK
Van woensdag 13 tot en met maandag 18 april kan er weer oud papier in de
container worden gedeponeerd die dan bij de school aan de Kapersweg staat.
De container voor oud ijzer staat tegenwoordig permanent in het weiland van
de fam. Bretveld aan de Boskapelweg in de Veldhoek.

"In de houtgestookte CV-ketel op het bedrijf van Wilfried Berendsen, kan per keer ongeveer 0,2 m3 hout verstookt worden"

Verbranding van hak- en snoeihout op agrarische bedrijven is een
'^Huurzame energiebron en kan een nieuwe functie aan het coulisse-

landschap in De Graafschap geven. Drie elementen versterken elkaar:
behoud van de natuur, extra inkomsten en een positief effect op het milieu.

Op het bedrijf van Wilfried Berendsen
kunt u hierover meer zien en horen:

-adRformatie over de houtgestookte CV-
ketel, gegevens over de besparingen

die tot nu al gerealiseerd zijn, demon-
straties houtverwerking, de nieuwe
mogelijkheden voor agrarisch natuur-
beheer.

Iedereen is van harte welkop op
Woensdag 13 april tussen 10.00 en
16.00 uur aan de Dollemansstraat 11
te Baak, tel. (0575) 44 19 38 of (06) 53
26 90 77.

Over dit project is een folder gemaakt.
Men kan deze folder aanvragen bij
't Onderholt, Enzerinckweg 10, 7251
KA Vorden, telefoon (0575) 55 05 93,
info@onderholt.nl, www.onderholt.nl

WffK-
BLAD
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Zorgeloos verzorgd
Het credo van Zorgvilla Huize Dahme staat model voor de hedendaagse particuliere woonzorgvoorziening.

De laatste jaren staat de particulie-
re woonzorgvoorziening in ons
land sterk in de belangstelling,
fieen wonder, want de vraag naar
hoogkwalitatieve verzorging in
een dito woonsituatie neemt snel
toe en daarmee ook het aantal aan-
bieders. De Nederlandse Vereni-
ging voor Particuliere Woon- en/of
Zorgvoorzieningen (NeVeP) groeit
aan ook voorspoedig. Toch blijft de

vereniging uiterst alert bij de toe-
treding van nieuwe leden, want het
is niet altijd even eenvoudig om
het kaf van het koren te scheiden.
En dat is uiteraard wél van het
grootste belang, juist waar de kwa-
liteit van leven in het geding is. Een
particuliere woonzorgvoorziening
moet dus heel wat in zijn mars heb-
ben voordat de NeVeP hem toelaat
binnen haar gelederen.

NATUURLIJKE OVERGANG NAAR
NIEUWE WOONSITUATIE
Dat laatste gaat zeker op voor één van
de jongste leden van de vereniging:
Zorgvilla Huize Dahme in het Gelder-
se Lochem. Wie de monumentale villa
betreedt, krijgt al direct een goed
beeld van wat deze voorziening voor
ogen staat. Een kleinschalige opzet,
volop persoonlijke aandacht en zorg,
een ambiance met allure en een roy-

aal servicepakket maken Huize Dah-
me tot een gewilde huisvesting voor
bewoners die altijd volop in het leven
hebben gestaan en dat vooral ook wil-
len blijven doen. Maar dan wél in stijl.
Het credo van Zorgvilla Huize Dahme
('zorgeloos verzorgd') wordt dan ook
op vele niveaus ingevuld. Van de fraaie
locatie tot de onmiskenbare uitstra-
ling van het karakteristieke pand, van
de optimale persoonlijke zorg voor de
bewoners tot een diepgeworteld res-
pect voor het leven: in Huize Dahme
zijn werkelijk alle condities geschapen
om de overgang vanuit de thuissitua-
tie zo natuurlijk en aangenaam moge
lijk te maken.

RESPECT VOOR HET LEVEN
Volgens Afke en Peter Jansen - de jeug-
dige initiatiefnemers voor Huize Dah-
me die tevens de dagelijkse leiding in
handen hebben - is het allemaal een
kwestie van de juiste balans. "Vanzelf-
sprekend moet de hele accommodatie
technisch gesproken voldoen aan de
allerhoogste eisen," vertelt Afke,
"maar voor ons telt het immateriële
aspect eigenlijk veel zwaarder. We zijn
ervan overtuigd dat iedereen zijn Ie
ven op een volstrekt eigen wijze leeft
en dat de waardevolle invulling ervan
vaak in de details schuilt. Daar moetje
niet alleen respect, maar ook gevoel
voor hebben. Vervolgens moetje die vi-
sie een prominente plaats geven in de
dagelijkse praktijk. En dat uit zich dan
vooral in de persoonlijke en professio-
nele zorg en aandacht die je aan iede
re individuele bewoner geeft."
24 uur per dag het echte 'thuisgevoel'
"Dat klopt," knikt echtgenoot Peter in-
stemmend. "Het is absoluut de speer-

punt van ons beleid om de bewoners
een volkomen 'thuisgevoel' te geven.
In een omgeving die een hoge mate
van privacy koppelt aan optimale per-
soonlijke zorg. We hebben kosten
noch moeite gespaard om die ambian-
ce te creëren en zelf zijn we uitermate
tevreden over het resultaat. We heb-
ben Huize Dahme, een gemeentelijk
monument uit 1910, de laatste maan-
den grondig gerestaureerd en volledig
aangepast aan de modernste eisen. De
11 luxe een- en tweepersoonsapparte
menten verschillen allemaal qua stijl,
ligging, grootte en afwerking. Maar de
basisvoorzieningen zijn voor alle ap-
partementen van hetzelfde compro-
misloze niveau, 24 uur per dag."

BEZOEK DE DRIE OPEN
HUISDAGEN IN APRIL
Hoewel Huize Dahme pas volgende
maand officieel zijn deuren opent, is
de belangstelling voor deze unieke
particuliere woonzorgvoorziening
groot. Nu al komen er reserveringen
binnen, al zijn er op dit moment nog
uitstekende mogelijkheden. Wie
graag een goede indruk wil krijgen
van een particuliere woonzorgvoorzie
ning, die voldoet aan de eisen van de
NeVeP, kan binnenkort terecht bij Hui-
ze Dahme tijdens drie Open Huisda-
gen. Data: 22/23/24 april van 12.00 -
16.00 uur.

Huize Dahme, Nieuweweg 5, 7241 EP
Lochem. Telefoon: 06-51242976. E-
mail: www.huizedahme.nl

Vanaf 25 april is zorgvilla Huize Dah-
me te bereiken via telefoonnummer:
0575- 45 84 20 .



Geboortekaarten

drukker i j We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL. (0575) 5123 06

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

RU U RLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 4512 86

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 4618 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL (0575)557310
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Beeldhouwen in Vorden Nieuwe aanwinsten in de Bibliobus

Op een prachtige locatie tussen
oude bomen en bij een paardenstal,
is het mogelijk op verschillende
zaterdagen, onder begeleiding, een
dag te beeldhouwen.

Doordat er wordt gewerkt met zach-
tere steensoorten zoals speksteen, ser-
pentine en albast is het mogelijk in
kortere tijd het proces van: vorm zoe
ken, hakken, schuren en polijsten te
ervaren. In overleg kan ook met har-
dere stenen gewerkt worden. Zowel

voor diegenen die er kennis mee wil-
len maken als voor gevorderden.

Werkmateriaal is aanwezig. Voor ver-
dere info, data, kosten, opgave en het
aanschaffen van de steen graag bellen
naar Antoinet Jacobs (0575) 56 53 86.

Voorjaars Expositie

Op zondag 17 april a.s. sluiten de
cursisten van de schilder- en teken-
groep Creatief Vorden/Vierakker/
Zutphen het seizoen af met de tra-
ditionele lente-expositie.

In afwijking tot andere jaren is de ex-
positie dit jaar uitsluitend op de zon-
dag te bekijken. De cursisten laten in
het Ludgerusgebouw te Vierakker hun
werk zien dat in de afgelopen winter-
periode gemaakt is. Er zijn aquarellen,
acrylschilderijen, pentekeningen, pas-

telkrijttekeningen en olieverfschilde
rijen te bewonderen. De deelnemende
cursisten zijn aanwezig om u tekst en
uitleg over hun werk te geven en om
eventuele vragen te beantwoorden.

De meeste cursisten tekenen en schil-
deren al enkele jaren, maar er is ook
werk te zien van enkele beginnende
deelnemers. De groep uit Vorden is
ontstaan door het initiatief van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden en
de groep uit Vierakker en Zutphen is

door een plaatselijk initiatief zo'n tien
jaar geleden ontstaan.

Verder is tijdens de expositie de kaar-
senmakerij 'Balsemientje' aanwezig
die kaarsen verkoopt met afbeeldin-
gen van kerken en molens uit de wijde
omgeving.
Ook is er de mogelijkheid enkele van
de tentoongestelde schilderijen te kopen.
De expositie in het Ludgerusgebouw
te Vierakker is geopend van 11.00 tot
17.00 uur.

Faillissementsverkoping
Op 25 november 2004 is door de

^ ( Rechtbank te Zutphen het faillisse-
ment uitgesproken van BAAJ. de
Lorijn. Onder meer werd door de
heer de Lorijn een winkel in (luxe)
woon- en slaapartikelen gevoerd.

De winkel is al sinds jaar en dag ge
"> vestigd te Winterswijk aan de Land-

bouwstraat 4, op loopafstand van het

centraal station van Winterswijk. In
vervand met het ontbreken van finan-
ciële middelen en het uitblijven van
geschikte overnamekandidaten, heeft
de curator, mr. N.G. Cornelissen, ver-^
bonden aan het advocatenkantoor De
Jonge Peters Remmelink te Groenlo,
besloten om de winkel te sluiten. De
aanwezige winkelvoorraad, bestaan-
de uit bedden, kasten, matrassen,

sfeerhaarden en toebehoren en tevens
een aanzienlijke hoeveelheid acces-
soires zullen worden verkocht tijdens
een algehele faillissementsverkoping.
De verkoping zal plaatsvinden op vrij-
dag 15 en zaterdag 16 april, alsmede
op vrijdag 22 en zaterdag 23 april a.s.
De aanwezige voorraad zal tegen fikse
kortingen tussen 25% en 50% worden
verkocht.

Steeds zullen er nieuwe boeken
worden geschreven en uitgegeven.
De bibliobus houdt deze nieuwe
uitgaven bij en zorgt er zo voor dat
steeds nieuwe aanwinsten in de
bus te lenen zijn. Drie nieuwe
boeken worden deze keer onder
de aandacht gebracht: Cramer, W.
Dale - "Breuklijn", Grisham, John -
"De deal" en Niehe, Ivo - "Wereld-
vrouwen".

CRAMER, W. DALE - "BREUKLIJN"
Jeremy Prine staat op de grens van vol-
wassenheid wanneer zijn moeder
overlijdt. Haar laatste wens is datJere
my zijn oom Aiden opzoekt, die van
hen vervreemd is geraakt na een onge-
luk waarbij Jeremy's vader om het le-
ven kwam en Aiden zelf ernstig ver-
minkt werd. "Jij hebt iets wat ik hem
niet geven kon" zei zijn moeder tegen
Jeremy en "hij heeft iets wat ik jou
niet geven kon". Dus pakt hij zijn scha-
mele bezittingen bij elkaar, verlaat de
beschermde omgeving van zijn jeugd
en komt terecht in de ruige wereld
van de mijnbouw.

Aidens werk onder de grond is zwaar
en levensgevaarlijk. Wanneer hij bo-
vengronds is, sluit hij zich op in zijn
huis. Vanwege de vele brandwonden
in zijn gezicht wil hij geen andere
mensen onder ogen komen. Hij is dan
ook niet blij met het bezoek van zijn
neef. De herinnering aan Jeremy's va-
der en aan z'n schuld aan diens dood
is te pijnlijk. Maar iedere mijnwerker
weet dat juist op de gevaarlijkste plaat-
sen de mooiste kristallen worden ge-
vonden. Langzaam groeit er een band
tussen Jeremy en Aiden en ontdekken
ze wat zij elkaar te geven hebben. Een
fijnzinnige roman over vader-zoon-re
laties, vergeving en hoop.

GRISHAM, JOHN - "DE DEAL"
Op het hoogtepunt van zijn roem en
rijkdom wordt Joel Backman, topadvo-
caat voor goede en kwade zaken, gear-
resteerd wegens bezit van staatsgehei-
men. Hij bekent ogenblikkelijk schuld,

zonder verdere openheid van zaken te
geven, en wordt tot twintig jaar cel-
straf veroordeeld. Zijn compagnon
sleept hij mee in zijn val, maar zelfs na
zes jaar eenzame opsluiting onder
steeds zwaardere omstandigheden,
blijft hij zwijgen als het graf.

President Arthur Morgan van de VS
heeft bij de verkiezingen een verplet-
terende nederlaag geleden. Voordat
hij het veld ruimt voor zijn opvolger,
stelt hij een daad die vriend en vijand
versteld doen staan: hij verleent am-
nestie aan Joel Backman, op voorwaar-
de dat hij het land verlaat en elders
onder een andere identiteit de rest
van zijn leven slijt.

Omringd door een onzichtbaar net-
werk van informanten, observanten
en high-tech camera- en afluisterappa-
ratuur wordt Backman ondergebracht
in een klein appartement in Bologna,
waar hij in de veronderstelling leeft
dat hij weer een vrij man is en een
nieuw bestaan kan opbouwen. Hij kan
niet vermoeden dat overal ter wereld
onzichtbare ogen hem gadeslaan.

NIEHE, IVO -
"WERELDVROUWEN"
"Toen wereldberoemde vrouwen. Gro-
te persoonlijkheden, die in een op-
zicht zo frappant op elkaar lijken. Te
rugdenkend aan mijn gesprek met
bijv. Koningin Noor, Isabel Allende,
Mia Ferrow, Hillary Clinton kwam ik
tot een opvallende conclusie: een ont-
moeting, een gebeurtenis, een vaak
onbewuste keuze is er aanwijsbaar
oorzaak van dat hun levenspad een
haarspeldbocht maakte vanuit de ano-
nimiteit naar wereldroem. Van een
nauwelijks opgemerkt bestaan, naar
een leven datje kunt omschrijven als
groots en meeslepend."

De tien interviews zijn met: .Hillery
Clinton, Kim Phuc, Audrey Hepburn,
Oprah Winfrey, Jane Goodall, Donna
Tartt, Moeder Theresa, Isabel Allende,
Mia Farrow en Koningin Noor.

Spreekuur CDA Bronckhorst
De CDA-fractie wil de burgers van
Bronckhorst uitnodigen om, als
daar behoefte aan is, op woensdag
20 april tussen 19.00 tot 20.00 uur
op het spreekuur te komen en daar
hun mening kenbaar te maken
over zaken die de gemeente betref-
fen.

Dit kunnen onderwerpen zijn, die op
de raadsagenda staan, maar het kan

ook gaan over z iken die nog niet op de
agenda voorkomen.

Belangstellenden graag een afspraak
maken bij de fractiesecretaris, zodat
in elk geval de fractieleden aanwezig
zijn die wat meer specialistisch op het
onderwerp in kunnen gaan.

Fractiesecretaris: Jannie Rexwinkel,
tel. 46 34 76.

Wildzoekers helpen op Hackfort
Wildzoekers is dé nieuwe, lande-
lijke natuurdub voor iedereen van
8 tot 16 jaar. Je bent van harte uit-
genodigd om aanwezig te zijn bij
de allereerste Wildactiviteit geor-
ganiseerd door Natuurmonumen-
ten in de Graafschap op 13 april.

Zeven natuurorganisaties (wildzoekers
is de nieuwe club van Natuurmonu-
menten, Vogelbescherming Nederland,
De Vlinderstichting, SOVON Vogelon-
derzoek Nederland, Zoogdiervereni-
ging VZZ, Jeugdbond voor Natuur- en
Milieustudie, Nederlandse Jeugdbond
voor Natuurstudie), hebben de krach-
ten gebundeld en zijn samen Wildzoe-
kers gestart. Het doel is om zoveel mo-
gelijk jongeren de natuur zelf te laten
ontdekken en daarmee een zo groot
mogelijk draagvlak voor de natuur in
Nederland te creëren onder de jeugd.
Op die manier wordt geïnvesteerd in
de toekomstige natuuronderzoekers
en -beschermers van Nederland.

Wildzoekers is dé nieuwe natuurclub
van Nederland voor echte natuurfans.
Voor iedereen die de bossen in wil
trekken of door de duinen wil strui-
nen organiseert Wildzoekers het hele
jaar door allerlei Wildactiviteiten.
...chte Wildzoekers gaan zoveel mo-
gelijk naar buiten en ontdekken de
natuur zelf. Alleen, met vrienden, of

mee met de boswachter. Van ontdek-
kingstocht in de eigen achtertuin tot
en met Wildkampen op de Wadden...

WWW.WILDZOEKERS.NL
De website is de centrale plek van de
club. Iedereen kan daar gratis een ei-
gen werkblad aanmaken. Via het
werkblad kunnen Wildzoekers zich
aanmelden voor activiteiten, doehet-
zelf-pakketten downloaden om zelfde
natuur te ontdekken, andere werkbla-
den van Wildzoekers bekijken, eigen
natuurfoto's uploaden, etc.

SPECIALE ACTIVITEIT:
Op woensdagmiddag 13 april van
14.00 tot 16.00 uur helpen Wildzoekers
vanaf 8 jaar de boswachter bij het na-
tuurbeheer rondom Kasteel Hackfort.
Dit is een bijzonder terrein waarover
veel te vertellen valt. Om het terrein
goed te onderhouden, moet er heel
wat gebeuren. De boswachter vertelt
over zijn werk en over hoe Natuur-
monumenten het gebied beheert.
Daarna steekje zelfde handen uit de
mouwen.

Deelname is gratis voor Wildzoekers.

Vooraf aanmelden is verplicht:
tel. (026) 497 91 00 (dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur) of via
www.wildzoekers.n
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BOXSPRING
ME

17 april 2005
17 april koop zondag van 11.00-17.00 uur

Actuele boxsprings tijdelijk in prijs verlaag

Lorgana
^H^̂ ^ o l «*^ s*ml/«•« m ̂ % r̂ *slaapkamers

LUBBERS
DoetInchem Woonboulevard
Telefoon (0314) 39 20 58

genieten met je ogen dicht
«rww.moiycma.com

Weevers Net b.v. is IT-bedrijf met 4 medewerkers, de be-
langrijkste diensten zijn systeembeheer (remote en op loca-
tie), software ontwikkeling (PHP/SQL) en webdesign. Zus-
terbedrijven van Weevers Net zijn Drukkerij Weevers in Vor-
den, Wevo-druk in Zutphen, Grafisch Bedrijf Weevers Elna in
Lichtenvoorde, Weevers Emaus in Groenlo en twee filialen:
Studio Contact in Ruurlo en Weevers Druk in Zelhem. Bij de
totale organisatie werken 60 vakmensen.

Bent u toe aan een nieuwe
uitdaging?
Als uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

webdesigner/programmeur m/v

Vacature omschrijving:

Uw hoofdtaken zijn:

Functie eisen:

Gewenst

voor 2 dagen per week,
later mogelijkheid tot meerdere dagen.

Gevoel voor verantwoordelijkheid en eigen initiatief is abso-
luut een vereiste. De kandidaat is een webdesigner / pro-
grammeur met veel ervaring op web-/intranet-applicatie ge-
bied.

- Bouwen van nieuwe websites en het onderhouden
van bestaande websites.

- Programmeren in PHP/SQL/Javascript
voor onze websites en software.

- Uitstekend grafisch inzicht.
- Uitstekende kennis van PHP en SQL, HTML Javascript

en CSS.
- Doelgericht kunnen werken en snel van begrip zijn.

Kennis van andere programmeer-/ scripting talen zoals
XML, ASP en PERL Ervaring met het besturingssysteem LJ-
nux en daarop draaiende server software.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer en houdt van openheid.
Ervaring in soortgelijke functies is vereist

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw CV en begeleidend schrijven ta.v.
de heer R.H. Hendriksen.
Wilt u eerst wat inhoudelijk informatie over de functie,
neem dan contact op met de heer R.H. Hendriksen, be-
drijfsleider. Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via
e-mail: vacatures@weevers.net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 557310 - Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet www.weevers.netWeevers Net

Vrijwilligers Terminale Zorg
'Dood gewoon?'
Op donderdag 31 maart jL organiseer-
de de Vrijwilligers Terminale Zorg
Oost-Gelderland een regionale vrij wil-
ligersdag met het thema 'Dood ge-
woon?!' De dag werd gehouden in
'Ons Huis', te Hengelo (Gld).

Hoe gewoon is het om Vrijwilliger Termi-
nale Zorg te zijn? En hoe gewoon is het
om te worden geconfronteerd met de
dood? VTZ in Oost-Gelderland maakte de
ze en andere vragen bespreekbaar voor
vrijwilligers en overig geïnteresseerden.
Er kwamen ruim 150 geïnteresseerde vrij-
willigers en gasten. De reacties waren
zeer positief: 'dicht bij de mensen', 'een
schot in de roos', 'heel herkenbaar'.

Journaliste en schrijfster Trix Broekmans
vertelde boeiend over haar ervaring met
het ziek zijn en overlijden van haar man,
de schrijver Wim Wennekes.

Nadat er kanker bij hem was geconsta-
teerd heeft hij nog driejaar geleefd, waar-
bij ze samen van iedere dag een feest pro-
beerden te maken. Hun motto was: 'het is
zoals het is'.

Vooral de humor waarmee ze het serieu-
ze onderwerp ter sprake bracht sprak veel
vrijwilligers aan.
Het boekje "Vrouw in rouw' dat haar erva-

ringen in de vorm van korte verhaaltjes
beschrijft, werd aan alle vrijwilligers ka-
do gedaan. Symbolisch kregen de oudste
(Tad Kappers, 77 jaar) en jongst aanwezi-
ge vrijwilliger (Mariëtte Sidler, 36 jaar)
een exemplaar uitgereikt. Behalve infor-
matie kregen de vrijwilligers ook ruim de
tijd om samen bij te praten onder bijvoor-
beeld de aangeboden lunch.

's Middags ontving gastvrouw (artieste)
Daniëlle Verbeeten 5 gasten: Üesbeth Hil-
derink (regio coördinator van VTZ), Wou-
da de Goey (vrijwilligster), Joyce Schepdael
(mantelzorger), Carla Schotman (oncolo-
gie verpleegkundige) en Ineke Bruin,
(huisarts te Zelhem).

Vrijwillige zorg en de reguliere hulp vult
elkaar aan. Belangrijk is het te luisteren
naar de zieke, maar ook degenen die er
direct omheen staan verdienen aandacht
Daniëlle werd geassisteerd door kok/zan-
ger Edwim Jansen. Edwim maakte 'troos-
thapjes'.

Na afloop werden de 'troosthapjes' uitge-
deeld. De informatiemarkt bood nog
meer interessante informatie, waardoor
de bezoekers verzadigd naar huis konden
gaan. Doodgaan, een gewoon onderwerp,
dat nooit gewoon wordt!

Uitnodiging Open Huis

PLAFONDSHOW
Vrijdag 15 april van 10.00-20.00 • Zaterdag 16 april van 10.00-16.00

Zondag 17 april van 11.00-16.00

In onze showroom aan de Kruisbergseweg 10 Hengelo (Gld).

Een nieuw plafond in 1 dag!
Geschikt voor elke ruimte.

Schone montage in één dag.
Zonder hakken en breken.

Oe meubels kunnen blijven staan.
Voor elke «nteneuntijl.
Brandveilig (TNO-gekeurd).
Uit één geheel op maat gemaakt

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten
voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke
en beproefde plafondsysteem. De koffie staat Waarl

_^b. :

Verlichting naar wens.

Geluïdsdempend.

Warmteisolerend

Onderhoudsvriendelijk.

Circa 100 kleuren en structuren.

PLAMECO
plafonds 'fis de Timmerije

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)
bezoek onze showroom of bel: 0575*463172



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
N VD-dierentuin bij jou in de buurt
(maximaal 10 personen)

2e prijs: prachtige WWF-orang oetan
knuffel

3e prijs: N VD-Dierentuinbon

nede r l andse veren ig ing van

dierentuinen

Naam

Adres

Postcode eri Plaats

f m • •Leeftn

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.



Gratis!
Cadeautjes

voor de
kinderen'

Gratis!
Ballonnen!

Gratis!
Koffie

en thee'

Gratis!
Frisdrank!

Gratis!
koffertjes
voorde

»efhebber!
l l» W

A U T O P A L A C E P R E S E N T E E R T :

WEGENS SUCCES VERLENGD!
Vorige week was de GROOT, GROTER, GROOTST SHOW
een enorm succes in Winterswijk. Daarom deze week

nog een keer deze gigantische auto-show in Doetinchem!

o O

QH

///

15 t/m 17 april
Normaal €21.092,-

19.500,-

AKTIEPRIJS
vanaf ^Kraker

7.950,- OTST

10250,-
Cfemmfet lUM f ,2

CAevrato* iMMtf

Chevrolet
.v. €600,-

DIT IS GEEN
GEWONE

\AUTO-SHOW!
DIT IS FEEST

Normaal €14.995,-

12.995,-

OPEL HALEN NIET BETALEN

0% RENTE
DIT DOET GEEN
BANK ONS NA!

Normaal €26.675,-

23 995 -^^m*J*J*Jm

GRATIS
Navigatiesysteem
t.w.v. € f.300,-

5 m .4ttMMhA* «C «i

DIT KAN ALLEEN
BIJ AUTO PALACE!

129 occasions v.a. 4.500,-
Op gebruikte auto's oplopend tot:

~*t

Showt i j den:
Vrijdag 8.00 - 20.00
Zaterdag 9.30 - 17.00
Zondag 9.30 -17.00

Extra inruilwaarde boven koerslijst!

Deze aanbiedingen zijn uitsluitend bij Auto Palace verkrijgbaar. Alle genoemde prijzen zijn exclusief afleverkosten, metallic lak, leges en verwijderingsbijdrage.

Auto Palace
Plakhorstweg 1-3 -7008 AS Doetinchem - Tel. 0314-341600

DÉ OPEL EN CHEVROLET DEALER VAN DE ACHTERHOEK



Heerlijk genieten
dit weekend!"

lletrollade
Kilo
ELDERS 11.69

Tip:
laat een rollade na het braden of grillen
zo'n 10 minuten rusten
voordat u hem aansnijdt.
Houdt de rollade warm onder
aluminiumfolie.

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

PLUS
Verse halve vlaaien*
Appelcitroenvlaai, Christoffelvlaai
of rijstevlaai met slagroom.
Geschikt voor 5-6 personen
NORMAAL 4.49/4.99

>99
Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

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

Ola
Cornetto

Classic.
Pak 6 stuks.

Of passion pannacotta.
Pak 4 stuks

ELDERS 3.15

ESTSELLER!
G O E D K O P E R

Sperziebonen
500 gram

S E L L E R l BESTSELLER ! m BESTSELLER
G O E D K O P E R

Fruity King
Juice

Multifruit, orange
of tropical fruit vitplus.

Ca n 2 liter
ELDERS 2.79

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

99

Mager
rundergehakt

Kilo

329 PLUS
Zalmmoten
Pak 500 gram
NORMAAL 8.18

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vrijdag 8 00-21 00 7242 EC Lochem
zaterdag 8.1 Te| Q573 . 251056

www.plussupermarkt.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

15/05 Aanbiedingen zijr wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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