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Opening GIBO kantoor

Op bijgaande foto ziet u beide heren met het personeel van de GIBO Groep vestiging Vorden

Afgelopen vrijdag 22 april is er een
open huis geweest van het nieuwe
kantoor in Vorden van GIBO Groep

Accountants & Adviseurs. Tijdens
het open huis, waar vele cliënten.
relaties en belangstellenden aan-

wezig waren, hebben Arjan Mom-
barg en Erik Hulzebosch de offi-
ciële opening verricht.

HERDENKING - 4 mei 2005
Op woensdag 4 mei 2005 vindt de jaarlijkse herden-
king plaats van hen die sinds de Tweede Wereldoorlog
in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.

Het comité 4 mei Vorden heeft in samenwerking
met de Raad van Kerken het programma voor deze
herdenking als volgt samengesteld.

18.30 -19.10 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden met
medewerking van het Vordens Mannenkoor.

19.10 uur Stille tocht vanaf de N.H. Kerk naar de algemene begraaf-
plaats Vorden.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats
te Vorden naar de graven van de geallieerden en het
symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Bronckhorst
- het comité 4 mei Vorden
- de gezamenlijke kerken van Vorden

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor een lied en zingen we ge
zamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus waarna iedereen een
persoonlijke bloemenhulde kan brengen.

Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden.
Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Burgemeester en wethouders hebben de horeca-ondernemers verzocht
om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking
uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan te hebben.

15 deelnemers
Vordens Songfestival
De inschrijving voor het Vordens
Songfestival is gesloten. Vijftien
nieuwe deelnemers hebben zich
opgegeven. Het songfestival wordt
georganiseerd door Kas Bendjen
en vindt plaats op zaterdag 23 juli.

Het songfestival is de afsluiter van de
Vordense Zomerfeesten. De afgelopen
twee edities waren bijzonder succes-
vol met telkens vele duizenden toe-
schouwers. Ook deze uitgave belooft
weer een groot spektakel te worden.
Twee weken na onze eerste oproep in
de krant zaten we al vol", zegt bassist
Ard Schouten van de Vordense band
Kas Bendjen die de deelnemers aan
het songfestival muzikaal begeleid.
Een afvaardiging van Kas Bendjen
heeft de vijftien deelnemers inmid-
dels thuis bezocht en er wordt al volop
gerepeteerd. Zo heeft oud-deelnemer
Wim Lenselink zo'n dertig agrariërs
uit Linde zo gek gekregen om dit jaar
ook mee te doen. Onder leiding van
Piet Piersma komen de Linde Zangers
regelmatig bij elkaar en bereiden ze
zich voor op een meerstemmige versie
van 'Het kleine café aan de haven.'
Ook Vordenaar Johan Stapper is dit
jaar van de partij en zingt iets heel an-
ders dan het bekende 'Marina Marina'
wat we van hem gewend zijn. Spraak-
makend wordt ongetwijfeld het optre-
den van Willem-Paul Bakker die op za-
terdagavond 23 juli in de huid kruipt
van niemand minder dan Elvis Pre-
sley. De avond voorafgaand aan het
Vordens Songfestival vindt de 2e editie
van de Grote Prijs van Vorden plaats.
Er hebben zich zes regionale bands
voor dit evenement opgegeven waar-
onder de Vordense band Justum.

Dagboottocht
'De Zonnebloem'
De gezamenlijke afdelingen van "De
Zonnebloem" van Steenderen, Henge-
lo, Keyenborg, Wichmond en Vorden
hebben vorige week een gezamenlijke
boottocht gemaakt.

In totaal 177 gasten en 33 vrijwilligers
vertrokken vanuit Zutphen richting
Doesburg. Vandaar werd via de Oude
Yssel koers gezet naar Doetinchem,
waarbij onderweg genoten werd van
het fraaie landschap.

Een hapje, een drankje, een warme
maaltijd en een muzikant die vrolijke
deuntjes op de accordeon speelde,
kortom het gezelschap vermaakte
zich uitstekend aan boord.
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Dodenherdenking Wichmond
Vrijheid delen is de kunst

Op 4 mei is het Nationale Dodenherdenking.
In navolging op de landelijke herdenking wordt er
ook in Wichmond een Dodenherdenking gehouden.

Om 19.30 uur vertrekken we vanaf de Hervormde Kerk voor een stille
tocht Op de begraafplaats is er een korte herdenking bij de graven van
de Britse en Canadese militairen die in Wichmond en de directe omge-
ving zijn gesneuveld.

Er worden kransen gelegd door een vertegenwoordiger van de gemeente
Bronckhorst en door het Oranjecomité. Sinds enige jaren nodigen we ook
leden van verenigingen en stichtingen uit Vierakker en Wichmond uit
om bloemen te leggen op de 13 oorlogsgraven. Wanneer u zelf bloemen
wilt leggen is dit natuurlijk ook mogelijk.

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema voor de
herdenkingen. Het thema van dit jaar is "Vrijheid delen is de kunst'.
Dit thema wordt uitgewerkt in de korte herdenkingsdienst die na de stille
tocht gehouden wordt in de Hervormde kerk. Na afloop van de dienst is
er koffiedrinken in de zaal.

Mocht u deel willen nemen aan de stille tocht en/of herdenkingsdienst
en heeft u vervoersproblemen, dan kan men via telefoonnr. 44 12 69 con-
tact opnemen met Ria Klein Kranenbarg.

Wij verzorgen dan graag voor vervoer. Dit geldt natuurlijk ook voor
belangstellenden die wonen op bijvoorbeeld 'De Wehme' of'Maria Poste!'.

C
Op 18 mei a.s. 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.

De Redactie van Weekblad Contact
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag l mei 10.00 uur ds. J. Kool, Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l mei 10.00 uur ds. R. Baauw.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l mei 10.00 uur ds. A.J. de Graaf, Beekbergen;
19.00 uur ds. B J. Heusinkveld, Daarle.

R.K, kerk Vorden
Zondag l mei 10.00 uur Viering .

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 april 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag l mei 10.00 uur woord-/communiedienst m.m.v.
herenkoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Hiusartsenpost Het Spittaal te Zutphen,
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden 20
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
30 april-1 mei PJ. Waart, Barchem, telefoon 0573 - 44 17 44.
5 mei Bevrijdmgsdag/Hemelvaartsdag J.H.H. de Lange, Lo-
chem, telefoon 0573 - 25 43 57.
7-8 mei J.H.H. de Lange, Lochem, telefoon 0573 - 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevalten 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 hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeüng 10.30-11.30,1530-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhern, 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. Hier-
voor kunt u een afspraak maken.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp TeL (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta 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 bi büotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 1330-1730 uur, donderdag
1330-1730 uur, vrgdag 10.00-12.00 uur en 1330-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewgzigd. 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 Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-1130 uur, Oude Bonihof
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, td. 553405, openingstij-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzynouderen-
vorden @hetnetnl, website www.welzgnouderenvordenjil
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel 0314-
357450 '
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VTT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel met i
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarievi >
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €;

bracht.

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

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

0 Stuntprijzen! Zonne-
hemels/banken vanaf € 125,-
nieuw in doos. Rechtstreeks
verkoop vanaf magazijn. 12
Modellen, kijken na telefoni-
sche afspraak (06) 53 31 77
90, Halle.

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

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

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

• Te koop: Komkommer,
tomaten en courgetteplanten.
Rode-, witte, broccoli, spits
en bloemkoolplanten. Sla,
andijvie, rode biet, peterselie
en selderijplanten. Aardap-
pelen en diverse soorten
groenten en fruit. Elke dag
verkoop aan huis en elke za-
terdagmorgen verkoop van
aardappelen, groenten en
fruit van 9.45 tot 12.00 uur op
de parkeerplaats van Pan-
nenkoeken Restaurant Kra-
nenburg. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden. Tel.
(0575) 55 68 76.

• Jachthondenclub "Ban-
ninkhof". Wij trainen op onze
hondenclub jachthonden om
mee op jacht te gaan of
jachtproeven / mapproeven
mee af te leggen. Elke zater-
dag geven wij vanaf 16.00
uur jachtcursus voor de
pups o.l.v. een gediplomeerd
instructeur. Adres Ban-
ninkstr. 28 te Hengelo (Gld).
Voor meer info Wim Groot
Nuelend, tel 0575 - 55 39 70
of 06- 13583267.

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

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

• Gratis een stoelmassage
en een voetreflexbehandeling
ervaren. Kom dan naar de
koopzondag 1 mei te Borculo.
Meer info: Tel. nr. (0575)
55 19 89 of (06) 51 786711.

• Te koop: 2V:> ha. kuilgras,
tel.(0575)552412.

f is Oranje
't blijft Oranje

\c\cerij üesse//.

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

Vlaai v/d week

Sinaasappelbavaroisevlaai
6-8 pers. € 6,5O

Dinsdag = Brooddag

3 bruine broden € 4,00

Koninginnedagaanbiedingen

Koninginneschnittje
met slag room €5,95

Kroontjesbrood € 3,50
gevuld met stukjes appel

ZATERDAG 30 APRIL ZIJN WIJ GEOPEND
VAN 8.00 TOT 12.0O UUR

• Te koop: op zaterdag 30
april verschillende soorten
kuikens, van Hussel, Lees-
ten, tel. (0575) 52 1237.

• Wilt u eens ervaren wat
Reiki voor u kan beteke-
nen? Neem voor een (kennis-
makings)behandeling contact
op met Rianne Leijten. Tel.
(0575) 55 35 28 (na 18.00
uur).

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

• Huishoudelijke en per-
soonlijke hulp, ook voor

P.G.B.-houders. Factuur ge-
accepteerd door uitkerende
instanties en belastingdienst.
Voor info: Tootas@wanadoo.nl

• De nieuwe zomercollec-
tie is binnen bij Wereldwin-
kel Vorden. Unieke handge-
maakte sjaals, kleden en
manden!

• Te huur: per direct ben.
woning voor rustige huur-
ders. Prijs € 550,00 excl.
G.W.E. Tel. 0575 - 46 32 88
na 18.00 uur.

• Vrij. 29 april 19u-21u ver-
koop Roos meisjeskle-
ding mt 92 t/m 140. Stati-
onsstr. 18 Ruurlo.

Peuterspeelzaal
Ot & Sien is op zoek

naar ervaren,
enthousiaste

LEIDSTER
liefst in bezit van

SPW-3 of vergelijkbaar
diploma.

Reacties voor 5 mei richten aan
Bestuur Peuterspeelzaal Ot & Sien,
Het Jebbink 13a, 7251 BH Vorden

Omdat het werkt!
©HERgALIFE.

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

Kunt u ook iets doen
voor de Zonnebloem7

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

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. u

Doneer uw bijdrage op giro 145.

www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl



Dankbaar en ontroerd geven wij kennis van de
geboorte van onze dochter

Helen
Gradinie

Zusje van Renske, Janouk en Wouter.
Helen is geboren op 23 april 2005.
Zij weegt 4290 gram en is 53 cm lang

Gerrit en Marieke Uilenreef-Hebbink

Kostedeweg 11
7251 MZ Vorden

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

geboren op 14 april 2005.
Annick is 50 cm lang en weegt 3030 gram.

Jos, Christine en Thijmen
van Dijk - Walgemoet

Biesterveld 14
7251 VS Vorden
0575 - 55 39 69

Wij gaan eindelijk trouwen!

André Wiïlems &
Edith Brinkman

En wel op 6 mei 2005 om 12.00 uur in Kasteel Vor
den te Vorden.

Wij nodigen u graag uit op onze trouwreceptie van
14.30 tot 16.30 uur bij Hotel-Restaurant Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres is en blijft:
Het Hoge 15, 7251 XT Vorden

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens.

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren, is na
een moedige strijd, vol wilskracht, veel te vroeg van
ons heengegaan mijn liefhebbende vriend en baas

Hennie Bijenhof

* 4 april 1946 118 april 2005

Cora
Rakker *

Correspondentieadres:
H. van Bramerenstraat 13
7251 XH Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels op vrijdag
22 april plaatsgevonden.

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat haar dier-
baar was, is na een kort ziekbed overleden onze
tante

Helena Johanna Uenk

* 22 december 1905 t 20 april 2005

Wij hebben haar in familiekring begraven op de
begraafplaats in Vorden.

Correspondentieadres:
Th.H. Lubbers-Uenk
Bergkampsweg 16
7231 CN Warnsveld.

Wij zijn zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die tante Leen mocht ontvangen van de medewer-
kers van 'de Wehme'.

Elke dag een stapje dichter naar het einde.
Elke dag een beetje van je kracht verkleind.
Rusten na een hard werkend leven.
Eindelijk rusten bij de bron.
Vanwaar, lang geleden
ook de weg begon.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg,
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft om-
ringd, delen wij u mede, dat vredig is ingeslapen
onze moeder en schoonmoeder

Ida Mombarg-Dijkstra
weduwe van Bemard Mombarg

op de leeftijd van 85 jaar.

Ma is met liefde verzorgd door de medewerkers
van 'de Leeuwerikweide', afdeling Jobstede.

Warnsveld: Ben en Mary
Vorden: Sjoerd en Bea

Zutphen, 22 april 2005.
Correspondentieadres:
Ramshof 14, 7232 DD Warnsveld

De avondwake wordt gehouden op dinsdag 26
april om 19.00 uur in de Christus Koning kerk, Het
Jebbink 6 te Vorden.
Na afloop is er gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren in het naastgelegen uitvaartcentrum
van Monuta, het Jebbink 4a.

De H. Uitvaartmis zal worden opgedragen op
woensdag 27 april om 10.30 uur in de St Anto-
niuskerk te Kranenburg, waarna aansluitend de
teraardebestelling zal plaatsvinden op de RK be-
graafplaats te Kranenburg.

Na afloop van de plechtigheid kunt u de familie
condoleren bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vor-
den.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze lieve schoonzuster en tante

Gerrrtje Jansen-Bloemendaal
weduwe van GA. Jansen

op de leeftijd van 95 jaar.

Wichmond: Z. Bloemendaal-Greutink
Vorden: H.J. Bloemendaal-Golstein

neven en nichten

Doetinchem, 22 april 2005

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

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

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettlnk.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

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

van di. 26 april t/m vr. 29 april

Keuze uit:
• Bami met roerbakgroenten
• Varkensfilet in zoetzure saus
• Roomdessert met aardbeien

Koninginnedagbuffet vanaf 16.00 u
Onbeperkt spare-ribs, schnitzels,
kipshoarma, salades, stokbrood,

enz. enz. € 12,50 p.p.

Tot ziens bij 't Olde Lettink

In memoriam

Toon

27-04-2000 27-04-2005

Hef was grote klasse watje ons gaf.
Bedankt-!

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dank-
bare herinnering aan de liefde die hij ons heeft
geschonken en met een bevrijdend gevoel dat
zijn lijden nu voorbij is, geven wij u kennis dat, ge-
sterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving,
is overleden, mijn lieve man, onze fantastische
vader en enthousiaste opa

Comelius Wilhelmus Eijkelkamp
Cor

op de leeftijd van 76 jaar.

M.E. Eijkelkamp-Stapelbroek

Wilko en Tiny Eijkelkamp-Bultman
Roy, Kevin

Marga en Edwin Bruinsma-Eijkelkamp
Torn, Paula

22 april 2005
Enkweg 6
7251 EW Vorden

Cor ligt opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar op woensdag 27
april van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid is tot af-
scheid nemen en condoleren.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donder-
dag 28 april om 11.00 uur in de R.-K. Christus
Koning kerk, Het Jebbink 6 te Vorden.
Voorafgaand is er van 10.30 tot 10.50 uur gele-
genheid tot afscheid nemen in het naastgelegen
uitvaartcentrum.

Aansluitend vindt om 13.15 uur de crematieplech-.
tigheid plaats in de Veluwezaal van het crematori-
um te Dieren, Imboslaan 6.

Na afloop kunt u de familie condoleren in de ont-
vangkamer van het crematorium.

Indien u geen kaart heeft ontvangen, gelieve u
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden
Postbus 22,
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

FAX (0575) 55 10 86



Jan Smit op Koninginnedag
in Witkamp

De populaire volkszanger Jan Smit
komt op Koninginnedag naar Dan-
cing/Discotheek Witkamp te Laren.
Momenteel scoort Jan een grote hit
met het nummer "Vrienden voor
het leven" en is hij elke week te
zien in de reality-soap 'Gewoon Jan
Smit'. Hij wordt live begeleidt door
de top-100 band Rendez Vous, die
ook de rest van de avond het live-
gedeelte op zich neemt.

De grote en sfeervolle Balustradezaal
is de plek waar Jan Smit al zijn grote
successen ten gehore zal brengen. Het
begon natuurlijk tien jaar geleden al-
lemaal met "Ik zing dit lied voor jou
alleen". De toenmalige Jantje Smit
scoorde met dit nummer een super
megahit. Maar Jantje is volwassen ge
worden en door de jaren heen blijkt
Jan een entertainer pur sang en een
blijver in de muziek. Ook Duitsland
ging de afgelopen jaren plat voor de
sympathieke Vblendammer en Jan
Smit geeft daarom ook veel optredens
bij onze oosterburen, zowel op het po-
dium als op TV. Nu is dan de reality-

soap 'Gewoon Jan Smit' te zien bij de
TROS. Door de ogen van de camera
kun je het leven volgen van Jan en
maak je deze ster mee achter de scher-
men. Maar op Koninginnedag is het
natuurlijk de muziek die telt. Jan zal
samen met het showorkest Rendez
Vous al zijn successen laten horen. Dat
belooft een prima feestje te worden!
Uiteraard zijn ook de andere zalen in
Witkamp geopend. In de Beachclub
draait de retepopulaire DJ D'Üght de
vetste feestkrakers en andere knallers.
DJ Jeronimo, ook al zo'n feestbeest,
draait de beste dance, trance en R&B
in de ultra moderne Dancekelder. De-
ze onlangs verbouwde zaal biedt het
beste wat geluid en licht momenteel
te bieden heeft. In het Rockcafé wor-
den de lekkerste plaatjes gedraaid met
voor ieder wat wils.

Ook op Koninginnedag is er normaal
busvervoer van en naar Witkamp.
Check de site voor meer informatie
www.witkamp.com. De entree is, zoals
gewoonlijk, 6 euro. Om 21.00 uur gaan
de deuren open.

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

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

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

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

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

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

Wisseling van
voorzittershamer
FNV Bouw
Vrijdagavond heeft FNV Bouw af-
deling IJsselvallei haar jaarlijkse
contactavond gehouden in de 'Her-
berg'in Vorden.

De avond werd geopend door Gerrit
Eggink welke een krappe 70 personen
welkom heette. Totaal waren er 31 ju-
bilarissen t.w. 10 van 12 '/z jaar, 4 van
25 jaar, 9 van 40 jaar, 3 van 50 jaar en
5 personen van 60 jaar. Na het felici-
teren en huldigen van de aanwezige
jubilarissen, heeft Gerrit de avond
overgedragen aan 'Reality Music' welke
voor de lle jaar aanwezig is.

Aan het eind van de avond heeft Ger-
rit alle aanwezigen bedankt en nam
hij afscheid als voorzitter van de afde-
ling IJsselvallei. De voorzittershamer
is overgedragen aan Patrick Nijenhuis,
welke tijdens de jaarvergadering op 15
maart 2005 tot nieuwe voorzitter is
gekozen. Al met al een oer gezellige
avond waar tijd was voor een praatje
en een dansje. Echt een contactavond
zoals deze hoort te zijn.

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 18 april:
Groep A:
1 Dhr. Enthoven/Dhr. Jansen 61,8%
2 Mw. Warringa/Mw. Rossel 57,6%
3 Dhr. Hissink/Dhr. den Elzen 56,6%

Groep B:
1 Dhr. Gr. Bramel/Mw. de Vries 64,9%
2 Mw. Westerhof/Mw. Veenhuis 57,6%
3 Mw. Gr. Bramel/Mw. Tigchelaar en

Mw. de Bruin/Mw. Lamers 55,2%

Woensdag 20 april:
Groep A:
1 Dhr. J. Duinkerken/J. Post 58,06%
2 Mw. A. Simonis/R. Webbink 57,15%
3 Dhr en Mw. Stertefeld 54,93%

Groep B:
1 Mw. M .H. Scholten/R. Waenink 63,54%
2 Mw. R. Ambtman/Dhr. LJ. Sprey 61,46%
3 Mw. CE. Smit/Dhr. H. Gr. Bramel 54,69%

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

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

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

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

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

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

materieel.

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

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

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

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

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

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

Drukkerij Weevers 5510 10
* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.
In de bibliotheek Hgt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Hennepkwekerij
reden voor woninguitzetting
Het kweken van hennep in de wo-
ning is een reden om de huurover-
eenkomst te ontbinden en de wo-
ning te ontruimen. Zo oordeelde
de kantonrechter in een rechts-
zaak tussen ProWonen en een
huurder, bij wie de politie vorig
jaar 155 hennepplanten aantrof.

ProWonen pakt huurders, bij wie een
hennepkwekerij wordt opgerold, hard
aan. Een hennepkwekerij geeft een
groot risico op brand- en waterschade
aan de woning. Bovendien levert het
ook gevaar en overlast op voor omwo-
nenden. Daarom staat in de Algemene
Huurvoorwaarden van ProWonen dat
hennepteelt reden is om de huurover-
eenkomst te ontbinden. Een professio-
nele hennepkwekerij veroorzaakt
schade aan de woning. Met name het
risico op brand is groot. De installatie
(lampen, pomp, afzuiging en ventila-
toren) vraagt meer elektriciteit dan de
groepenkast in de woning aankan.
Daarom wordt er vaak geknoeid aan
de elektrische installatie of illegaal
elektriciteit vóór de verbruiksmeter
afgetapt. Al met al is er een verhoogde
kans op kortsluiting. Ook kan brand

ontstaan door de stralingswarmte van
een omgevallen lamp. Het hoge vocht-
gehalte van een hennepkwekerij ver-
oorzaakt vochtschade en schimmel-
groei in de woning. Ook is er kans op
waterschade als de waterinstallatie
niet goed werkt. De kans op schade is
zo groot dat enkele brandverzekeraars
weigeren om de schade te vergoeden
als deze het gevolg is van een hennep-
kwekerij. Ook als er sprake is van een
huurwoning, en de verhuurder niet
wist dat er een hennepkwekerij aan-
wezig was in de woning! Een hennep-
kwekerij is niet alleen gevaarlijk voor
de bewoners zelf, maar ook voor om-
wonenden. Ook zij lopen een ver-
hoogd risico op brand, ontploffing,
waterschade, stank of beschadiging.
Als de politie in een woning van Pro-
Wonen een hennepkwekerij oprolt,
stelt de corporatie al het nodige in het
werk om de huurovereenkomst te beï-
indigen. Bovendien stellen zij de huur-
der aansprakelijk voor de schade aan
de woning. Daarnaast volgt er ook nog
een strafrechtelijk traject. Het bestaan
van hennepteelt kan men melden bij
de politie of doorgeven bij Meld Mis-
daad Anoniem, telefoon (0800) 70 00.

Feestelijke opening
zwembad 'In de Dennen'!
Op zondag l mei a.s. opent zwem-
bad 'In de Dennen' in Vorden haar
poorten weer voor jong en oud.

Het prachtig gelegen zwembad ziet
er weer fris en schoon uit en dat wil-
len we u graag laten zien: vanaf 12.00
uur bent u van harte welkom! Vanwe-
ge het 70 jarig bestaan van het bad,
beginnen we het zwemseizoen dit
jaar extra feestelijk. Er wordt een
luchtballonnenwedstrijd gehouden,
met voor de winnaar een gratis
zwemabonnement voor het seizoen
2006. Ieder heel uur (13.00, 14.00,
15.00 uur) zullen er ballonnen opge-

laten worden. We zijn er bijzonder
trots op dat we u ons nieuwe peuter-
bad kunnen laten zien. Ook voor de
allerkleinsten wordt het dus een
spetterende zomer!
Daarnaast worden er spectaculaire
kanodemonstraties gehouden, waar-
bij het ook mogelijk is om zélf een
poging te wagen.

Tijdens deze dag is het mogelijk om
de bestelde zwemabonnementen af
te halen bij de kassa en de entree is
voor alle bezoekers gratis. Wij hopen
u te mogen begroeten op ons zwem-
bad!



NATUURSTEEN,
SFEERMAKER VOOR
BINNEN EN BUITEN.

Keukenbladen • Badkamerbekledingen

Wastafelbladen • Balie- en tafelbladen

Schouwen • Vloeren • Trappen

Gevelbekledingen etc.

natuursteen

Snelliusstraat 32 7I02 ED Winterswijk T0543 5 l 3388
Terborgseweg 29 700 1 CM Doetinchem T03 1 4 383 1 07

www.decorbeel.nl

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta V
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Marcel te Boome.

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

Mitra Slijterij Sander Pardijs

Dorpsstraat 16
MITRA 7251 BB Vorden

"V_X~ 0575 554264

KONiNGINNEDAGWINKELAANBIEDINGEN!

RIOJA BORDON KETEL l WARSTEINER
Tinto, Blanco of Rosado, Ambachtelijke Graanjene- Pilsener, 24 x 30 cl
75 cl ver, l Itr.

adviespriis 3,99 adviesprijs 14.50 adviesprijs 12,25
2,50 12,99 nu 8,99

RIJSCHOOL

HORSTMAN
1980-2005

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

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

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen
Doetinchem en Zutphen

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

bruna
www.bruna.nl • attijd actueel
RAADHUISSTRAAT 20 - VORDEN

WOENSDAG
27 APRIL
vanaf 9.0O uur
's Middags tussen 13.00 en 17.00 uur

kunnen de kinderen

SAMEN MET
MUNTJE OP DE
FOTO
Nijntje is dan bij de Bruna aanwezig.

Voor alle klanten is er een leuke attentie

en ligt er een krant Maar.

Oh si sisif
sisi rider

Bekend van de T.V. reklame

DE ORIGINELE SISI RIDER STAAT DEZE WEEK BIJ

Super de Boer

SiSI 3 x 1.5 liter

+ gratis sisi rider sleutelhanger

Sisi f ruitmania 3 pakken è 1
+ gratis sisi rider sleutelhanger

flesjes 0.25 liter 3 stuks o?9

SUPER DE BOER RINDERS
A L T I J D O P Z O E K A A H E T l E S T E

Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 17 93, fax (0575) 46 19 80
superdeboerrinders@hetnet.nl

"Ik krijg steeds m

Dat ziet er lekker uit, al die kant-en-klare maaltijden.
Lekker makkelijk als u weinig tijd heeft om te ko-
ken. Heeft u dat wél dan kunt u natuurlijk ook al-

leen ons gehakt meenemen.
Veel of weinig tijd, het is altijd Keurslagertijd.

Keurslagerkoopje

Gekruid gehakt A 50
2x 500 qram € ™F •

Weekaanbieding

4 Priklapjes c 50
met gratis mooie krop sla € *^ •

Speciaal aanbevolen

Runderschnitzels «• 59
100 gram € l •

Special

Beenham salade <• 29
100 gram € l •

in
O

N Vleeswarentrio

f 100 gram Hamworst +
l 100 gram ZeeUWS Spek +

1100 gram Boerenmetworst ^ 98
£ samen voor de prijs van : € ^L •

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

PRAKTIJK

VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• 00RACUPUNCTUUR

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 00
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden
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Ingezonden
brief
Als bestuurslid van de vereniging het zwem- en
rekreatiebad "In de Dennen" las ik onlangs nog
eens weer door enige oude archief stukken van
het zwembad. Mijn aandacht werd getrokken
op de stukken welke daarin zaten en afkomstig
waren uit de oorlog 1940-1945 en van de bevrij-
ding van Vorden op l april 1945.

Bij besluit van de gemeente Vorden was het zwem-
bad onder bepaalde voorwaarden geopend. In het
besluit was een opsomming van regels van hygiëni-
sche aard. In een aparte notitie werden de volgende

Het Beetuur
* lx» ê» êtMMtt* smakt bekend:

1. dat de «anm voor openstelling w» telt

18.30ui**Ial*rat «ull«n «l Jn
tcrt 80 «nart

2. Act kinderen t «mem 18 jaar

werden toegelaten.
Tarten, §4 *•! 1943.

-Het Bee*ktnzr

Derde plaats voor Arjan Mombarg
tijdens wereldkampioenschap voor veteranen

H» bevrijding deier Gem«ente(op l April'45) door
Geallieerde troepen ontvreemde goederen van
"Zwembad "In de Dennen" te Yorden".

36 Kopjes met schotels é. 55
36 theelepeltjes 4 10
22 aelkicanaetjes é 3O
10 theepotjes " 1.20
20 IJsglazen " 0.60
l "Claris" PetroleuKvergasser

geen. trechter
geëm. waterkit
stoffer en blik
linnen tafelkleedjes " 4.-
cocos mapjes " 5,25
fietspomp

l verbandtronmel net inhoud
l ü root e Hat. TJiag
l Oroote 7ord. Vlag
6 badpakken 4,50
5 badhanddoeken 3,30
31 spiegels 1.5O
3 Gegalv. waschteilen 4.25

Schoppen 3*60
hark
reddinghaak
leeren gordels " 5«-
saag, l haver, en nijptang
Telefoon-toestel CP.T.T.).

19,80
3,60
6.60
12. —•
12.—
15—
1.—
2.50
2.20
32—
13—
4.50
c m.„.

15.—
15.—

27—17.50
46.50
12.75
7.20
1.90
2.50
10.—
4.60

/ 289.15

regels door het bestuur in opdracht van de bezetter bekend
gemaakt "Het bestuur van het zwembad "In de Dennen"
maakt bekend r dat de uren voor openstelling van het zwem-
bad voor bewoners van woonwagens uitsluitend zullen zijn
van 18.30 uur tot 20.00 uur, 2e dat kinderen beneden 18 jaar
zonder geleide van meerderjarige personen niet worden toe
gelaten. Vorden, 24 mei 1943, het bestuur voornoemd.

Gelukkig bestaan deze regels reeds lang niet meer.

OOK TROF IK DE NAVOLGENDE BRIEF AAN:
"Na de bevrijding deze Gemeente (op l april 1945) door
Geallieerde troepen ontvreemde goederen van "Zwembad In
de Dennen" te Vorden. (zie daarvoor de opsomming van de
goederen in de genoemde brief, welke als bijlage bij dit ar-
tikel is gevoegd). Als bestuurslid heb ik dan ook de volgende
vraag aan de lezers van "Contact".

Weet iemand hier nog iets van? Zijn er getuigen?
Ook wil ik de lezers vragen of zij nog oude foto's, artikelen,
voorwerpen, etc. hebben van ons mooie zwembad "In de
Dennen" te Vorden welke we eventueel gebruiken kunnen
voor ons 75-jarig bestaan of anderszins.

Martin H.M. Gabriël, Brinkerhof 32, 7251 WR Vorden.

In de vernieuwde hobbyhoek van Kadoshop Sueters werd zaterdag een demonstratie gegeven in Reflecta en Fontana- kaart technieken,
welke zijn ontworpen door Nellie Snellen. De demonstratrice Maria Loohuis uit Apeldoorn had haar handen meer dan vol om de vele
consumenten de kaarttechnieken voor te doen

Richard Sleumer snelste RTV-er
Op woensdag 20 april werd door de
RTV-Vierakker Wichmond de Snel-
leman Troffee verreden. De Snelle
man Troffee is een tijdrit over drie
ronden op de Varsselring te Henge-
lo(gld).

Onder ideale weersomstandigheden
stonden 16 renners aan het vertrek,
waaronder wat leden van buurtvereni-
gingen zoals ETP Zutphen en de VRTC
uit Vorden. Het was dit jaar wederom
de jeugd die de dienst uitmaakte.
Reed vorig jaar Thijs van Amerongen

naar de snelste tijd, dit jaar was het de
beurt aan Richard Sleumer die met de
overwinning aan de haal ging. Hij
reed de drie ronden in een tijd van
21.36.9. Tweede werd Martijn Verstee-
ge(21.40.9) voor Bart Besemer(21.55.8),
die derde werd. Verdere uitslagen zijn:
4e Peter Makkink, 5e Reynold Harm-
sen, 6e Laurens Besselink, 7e Erik
Bouwmeester, 8e Peter Brouwer, 9e Jel-
le de Vries, 10e Frans de Wit, lle Hans
Reintjes, 12e Erik Peters, 13e Eric de
Nijs, 14e Bennie Luttinkholt, 15e Je-
roen Borgonjen. Michiel van Geijten-

beek moest helaas met pech opgeven.
Na deze wedstrijd werd er en tijdrit ge-
reden voor renners van de 50 en
60plus categorie. Uitslagen zijn hier-
van helaas nog niet bekend.

Op zaterdag 21 mei wordt de ronde
van Wichmond verreden. Naast de Ve-
teranen en Elite/beloften, kan de
jeugd van Wichmond en omstreken
hun wedstrijd rijden in de Rabo Dikke-
banden race. Iedereen die hieraan wil
deelnemen, hou deze dag vrij, nadere
informatie volgt binnenkort

Arjan Mombarg is er zondag in
Hamburg tijdens het wereldkam-
pioenschap skecleren voor vetera-
nen in de leeftijdsgroep 30-35 jaar,
in geslaagd om de bronzen medail-
le in de wacht te slepen.

Een resultaat waarop de Vordenaar ab-
soluut niet had gerekend. "Ik ben hart-
stikke blij met deze derde plek. Verge-
leken bij de wedstrijd in Brakel op 16
april (Univé World on Wheels compe-
titie) toen ik uitviel, was ik benieuwd
hoe ik er conditioneel voor zou staan.
Ik zag de marathon in Hamburg op
voorhand dan ook meer als een trai-
ningswedstrijd. Gelukkig zat het goed
en kon ik met de voorsten meerijden.
Hopelijk dat de vorm zich vrijdag 29
april in Emmeloord tijdens de tweede
wedstrijd in de Unive World on
Wheels competitie, doorzet", zo sprak
Arjan Mombarg zondagavond na te
rugkomst uit Duitsland.

Het was deze zondag in Hamburg ove-
rigens een mega sportspektakel van
de eerste orde. De gehele binnenstad
was afgezet. Het parcours werd om-

zoomd door duizenden toeschouwers.
De happening begon met een wed-
strijd voor rolstoelers. Een poos later
volgde het startschot voor de skeel-
eraars. In totaal 1500 deelnemers waar
alle categorieën (A rijders, veteranen
e.d.) tegelijk van start gingen. In dit
grote deelnemersveld waren de Nefït-
maatjes Arjan Smit en Arjan Mom-
barg al vrij snel in een kopgroep verte-
genwoordigd.

Nadat de groep was terug gepakt, ge-
lukte het Arjan Smit om opnieuw met
drie Fransen weg te komen. De groep
bleef tot de finish bij elkaar. In de
sprint moest Smit zijn meerdere er-
kennen in de Fransen Ciquel en Car-
din en behaalde hij in het "overall-
klassement" de derde plaats. Arjan
Mombarg deed het ook voortreffelijk
door als achtste te finishen met als
toetje bovendien de derde plaats in de
WK voor veteranen in de leeftijd 30-35
jaar. Nadat de skeeleraars de finish wa-
ren gepasseerd kon het publiek genie
ten van het volgende evenement, de
marathon voor hardlopers met ruim
20.000 deelnemers!

Amnesty Vorden
De werkgroep Vorden van Amnesty
International heeft vorig jaar via
de thuisschrijvers in totaal 2310
brieven geschreven naar instan-
ties, regeringen e.d. waar de men-
senrechten met voeten worden ge-
treden.

Opmerkelijk het aantal brieven (940)
dat vanuit Wichmond werd geschre-
ven. In Vorden zelf: 1310 brieven.Via
de kerken werden er 60 brieven ver-
stuurd. Informatie over het thuis-
schrijven kan men vinden op de web-
site van Amnesty International:
www.amnesty.nl
Momenteel wordt ook de mogelijk-
heid geboden om de voorbeeldbrieven
digitaal te ontvangen. Wil men deze
brieven per e- mail ontvangen dan een
berichtje naar het mailadres: amnes-
ty-Vorden@hotmail.com

Amnesty Vorden kan overigens nog
steeds mensen gebruiken die op welke
manier dan ook, mee willen helpen
bij de verschillende activiteiten die
t.b.v. de mensenrechten worden ont-
plooid. Daarvoor kan men zich aan-
melden bij Annelies Lichtenberg, tel.
(0575) 55 55 24 of
i.lichtenberg@wanadoo.nl

Voor dit jaar staan er wederom diverse
activiteiten in de planning. Zo zal Am-
nesty tijdens de zomerfeesten in juli
met een stand aanwezig zijn. Datzelf-
de geldt voor de kerstmarkt in decem-
ber aanstaande. Daar worden niet al-
leen handtekeningenacties gehouden,
maar kunnen er in de stand ook di-
verse Amnesty producten gekocht
worden. Bij Ivonne Lichtenberg aan de
Zutphenseweg 80 is een Amnesty
verkoopadres aan huis.

Oranjeavond met toneel en muziek
Traditiegetrouw begint de viering
van het Oranjefeest al een week
voor Koninginnedag met een
"Oranjeavond" in het Dorpscen-
trum. Wel telkens met een andere
invalshoek. Organisator Erik
Knoef koos dit keer voor de combi-
natie toneel met muziek en dat
laatste met een breed scala aan di-
verse muziekstijlen, maar wel ver-
zorgd door één Kapel.

De Oranjeavond inspireerde ook jaar-
in, jaar- uit, het toen nog Vordense col-
lege. Zo liet burgemeester Kamerling
een dergelijke avond nooit aan zich
voorbij gaan en veelal met in zijn kiel-
zog wel een wethouder. Nu anno 2005
ligt dat met één grote gemeente
Bronckhorst duidelijk anders. Geen "
hoogwaardigheidsbekleders" in de
zaal wat iemand uit het publiek in de
pauze deed opmerken:" Nu kun je pas
goed zien dat de afstand tussen burger
en gemeentebestuur steeds groter
wordt"!

Zaterdagavond werd voor de pauze
het blijspel in dialect "De bok en de
sik" opgevoerd. Een stuk in drie bedrij-
ven dat door de Hengelose Toneel Ver-
eniging uitstekend werd gespeeld. Het
geheel speelde zich af in een huiska-
mer waar de laatste nieuwtjes en rod-
dels de revue passeerden. Zo had men
gehoord dat herbergier Albert zijn
dorpscafé wilde verkopen, omdat hij
al veel vaste klanten aan de plaatselij-
ke disco was kwijt geraakt. Verontrus-
te dorpsbewoners wilden niet dat het
café verkocht zou worden, want zo
ging het gerucht, het café zou een sex-
huis worden en dat in een dorp, dat
kan toch niet! Met als gevolg, de dorpe-
lingen sprongen op de "barricades",

hetgeen tot veel verwikkelingen en ko-
mische taferelen leidde.

En wat was de clou? Wel de eigenaar
van de discotheek kocht het café,
dacht er een slaatje uit te slaan door
het te verkopen aan een bedrijf uit de
stad met de prachtige naam " De bok
en de sik" ( een vermeend sexhuis)
Echter deze naam was gefingeerd, het
bleek een l april grap te zijn, dus zat
de disco- eigenaar uiteindelijk met de
gebakken peren.
Na de pauze was het de muziek wat de
klok sloeg. De " Stilli Wald Kapel", een
uit tien man bestaande kapel afkom-
stig uit Wehl, zorgde voor een gezelli-
ge muzikale afsluiting van deze Oran-
jeavond. De kapel voelde zich in iede-
re muziekstijl thuis. Zo kon het pu-
bliek genieten van onder meer Tiroler-
muziek uit Oostenrijk, de walsmuset-
te uit Frankrijk, Duitse "schlagers" zo-
als bijvoorbeeld de tango "Tanze mit
mir in den Morgen", Egelandermu-
ziek en natuurlijk populaire liedjes
van eigen bodem.

Stichting
Welzijn Vorden
WegWijZer is van maandag 2 mei t/m
vrijdag 6 mei wegens vakantie geslo-
ten. De collega's van Welzijn Ouderen
zijn wel aanwezig. Stichting Welzijn
Vorden gaat met een nieuw computer-
programma werken. Beide secties
gaan hiervoor 2 ochtenden op cursus:
maandag 9 mei en donderdag 19 mei.
WegWijZer is dan gesloten, voor Wel-
zijn Ouderen is een waarneemster
geregeld.
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Ellen's Eethuisje, Zelhem
aanvang 15.00 uur

Info + toegangskaarten
(gratis) af te halen bij de

Regenboog.

Handwerk en Wolshop,
(egelink Hengelt

Stoffenzaak "de Regenboog"
Stationsstraat 30 Zelhem.

Tel. 0314 - 620720 / 0314 - 622733
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TOEGANGSPRIJZEN:
kinderen 3 t/m 15 jaar
volwassenen
65+
vakantie kaart
daluurzwemmen
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€1,90
€2,30
€1,90
€6,00
€1,40

LET OP:
voor kinderen van 3 t/m 15 jaar bieden wij de mogelijkheid aan om een
vakantiekaart te kopen voor € 6,00. Deze kaart is de gehele vakantie
geldig (30 april t/m 8 mei 2005). Deze vakantiekaart is strikt persoonlijk.

Zwembad

f l *
Zelhem
Tel. 0314-622140

V/akantieXperts*
AVANTI

Beter in prijs en advies

Stationsstraat 7 • 7021 CJ •
Zelhem

Tel. 0314626717

www.zelhem.vakantiexperts.nl

28e Rommelmarkt
Hoog-Keppel

Op Hemelvaartsdag 5 mei verzorgt de Eve-
nementen-Commissie van de voetbalv-
ereniging HC '03 (voortgekomen uit de
fusie tussen de voetbalverenigingen H en K
en Drempt Vooruit) voor de 28e achtereen-
volgende keer de, inmiddels tot ver in de
regio bekende, Kunst-, Antiek- en
Rommelmarkt.

Naast een groot aantal standhouders, die een
groot assortiment aan artikelen te koop aan-
bieden, is één van de grootste attracties van de
markt, het snuffelen tussen de echte 'rommel'.
De rommel wordt door de voetbalvereniging te
koop aangeboden en op die manier wordt de
clubkas gespekt.
De markt, die al jaren gekenmerkt wordt door
een gemoedelijke sfeer en bovenal enorm veel
gezelligheid, zal net als andere jaren plaatsvin-
den op het uiterst fraai gelegen plein voor het
gemeentehuis te Hoog-Keppel. Tussen 9.00 en
16.00 uur kunt u er terecht voor activiteiten als
de verkoop van huis-aan-huis opgehaalde
spullen, de verkoop van standhouders van o.a.
sieraden, oud-hollands snoepgoed, CD's, pop-
pen, kleding uit vervlogen tijden, kabouters,
koperwaren, speelgoed, boeken, wenskaarten
en heel veel antiek. Het versterken van de
inwendige mens kan bij de aanwezige drank-
stand, snackstand, barbecue, ijskraam, oliebol-
lenkraam en palingrokerij.
Er is ook volop vertier voor de kinderen in de
vorm van speciaal aanwezige kermisattracties
Kortom, redenen genoeg om de Rommelmarkt
op Hemelvaartsdag te bezoeken.
De vele bezoekers (in de afgelopen jaren ca.
15.000) worden vriendelijk verzocht de aan-
wijzingen van de politie op te volgen. Er is een
royale parkeergelegenheid aanwezig, die
duidelijk wordt aangegeven door bewegwijzer-
ingborden aan de rijksweg Doetinchem -
Doesburg.

Thuiszorg

Rijnen Issel

*—*

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

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

www.thuiszorgrijnenijssel.nl

WJ. Bulsinktoernooi
afgelast

De lle editie van het W.F. Bulsinktoer-
nooi, het toernooi voor D-pupillen ter
nagedachtenis aan Wim Bulsink, gaat
dit jaar helaas niet door. Het toernooi
wordt normaal gesproken ieder jaar
gehouden op de 3e zaterdag in mei en
het zou dit jaar de elfde editie worden,
maar doordat de tweede competi-
tiehelft door de laat ingevallen winter
pas laat kon beginnen worden in mei

nog veel competitiewedstrijden
gespeeld. Zo ook op 21 mei.
Door (verwachte) competitiever-
plichtingen van deelnemende teams,
al geplande competitiewedstrijden op
De Pluimerskamp en het beschikbaar
zijn van maar twee speel-velden heeft
het jeugdbestuur besloten het toer-
nooi niet door te laten gaan. Het is
zeker de bedoeling dat er een lle edi-
tie komt. De organisatie gaat er alles
aan doen om in mei 2006 wel weer een
toernooi te houden.

leve de Koningin,
dagje uit met het hele gezin

30 april Koninginnedag de hele dag gesloten.
www.dierenspeciaalzaak.com
www.vijverpomp.nl
www.hondenbrillen.nl
www.canto.nl

sart * u»* www.hondenkleding.nl
Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE

WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067

KONINGINNEDAG/BLOEMENDAG BIJ
Bloemen zoals: nistroemeria s, div. hang-
planten, kuipplanten, struikmargrieties,

fuchsia's, hedra, zomerbloeiers

KORTING op
al het tuinhout

alleen op Koninginnedag niet in
combinatie met aanbiedingen

Tam
te£ met

\\ korting op alle dSGT
l bemestingsprodukten

GEOPEND VAN 9.OO • 16.00 UUR

Brinkweg 11,
7021 BV Zelhem
Tel. (0314) 62O870
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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 W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

e ê uut
Ze kuiert met mekaar langs de bleu-
iende kersen en pearbeume en hebt
stof tut praoten. Dat geet zo met men-
sen van de zelfde generatie . Com-
mentaar op van alles en nog wat.
Hendrik steet al ne wekke biej Gert
op t' erf met zienen caravan en hef
met Riek al heel wat af gefietst. Want
fietsen dat is in, dat is zowat een mot-
ten. Allebei ne dure fletse van zonne
kleine duuzend euro onder 't gat. No
neet dat hun olden versletten was
maor ja, iej wilt wel is wat anders. En
den olden gebruuk iej dan veur dage
lijkse dinge. Den mooien niejen um-
me echt met op pad te gaon.

Onze gemeente Bronckhorst hef ne
hoop mooie fietsroete's en dan is't gin
probleem umme de weg te vinden.
An de fietse ne km. teller want iej
wilt toch wel is efkes vertellen hovul-
le km. ai wel maakt in ene wekke. En
zonne mooie fietse met ne hoop ver-
snellingen lup zo lekker. Hendrik
kreeg een mooi bedrag, biej 't af-
scheid van de coTperatie en ja, dan
koop iej wat moois en veur Riek ok ne
niejen angeschaft. Ze hebt achteran
de caravan ne Standard umme de
mooie fietse met te kriegen. Hendrik
zien stille vrees dat vandaag of mor-
gen de fietse foetsie is . Alles wat fiet-

se is, is no eenmaol gemakkelijk te
gappen en dan wear te verpatsen. En
de plietsie dut d'r niks an. In feite heft
't gin zin umme diefstal an te geven.
Ja, in hun geval vanwege de verzeke-
ring. Dat kost wel wat, maor Hendrik
wil as ex boekholder gin risico. Sa-
men op pad en met een scheef oge
keek Genie naor de eigen fietse. Ger-
rie hef een old ding , ne oma fietse.
Ne goeien, dat wel, ne echten Gazelle,
al 30 jaor. En Gert hef ok nen olden.
Den kan dat niks schellen 'at het ding
maor lup'. En hij hoofd ok gin 8 ver-
snellingen.

Geet neet met naor Frankriek de bar-
gen in. Gert meent dat de moderne
mensen zik mekare de kop gek
maakt. Ze verveelt zik en mot dan ie-
der kear wat anders. Ne auto ne fiet-
se, ander behang, ne andern man .
Het bunt ja kudde diern. Vast en ze
ker dat Gerrie morgen ok ne andre
fietse wil. En ok, met Gert, wil ze dan
gaon fietsen en ok ne caravan kopen.
Hendrik en Riek gingen zondag ter
kerke en promt wol Gerrie ok met.
Gerrie wil ok biej 't zangkoor, want
Riek was daor in Zelhem ok biej. Gek
is dat, ze hebt de engelse ziekte, ze
zingt alles in het engels. Zelfs zo'n
mannenkoor die mot al het Onze Va-

der in het engels zingen. Gert is met
Riek naor Wichmond ewest umme
ne preake te luustern. Ja dat was raar.
In het eigen achterhoekse dialekt.
Dat kon Gert wel waardeern. Nog ene
generatie wieter en ons nederlands is
een dialekt en het engels de om-
gangstaal.

Op 5 mei met Hendrik en Riek naor
dat grootse vuurwerk spektakel in
Hengel. As slot van de feesterieje in
elk dorp van Bronckhorst genieten
van mooi vuurwerk. Weevers de pro-
ducent van ons wekelijks Contact,
wil daor de kosten van betalen. Een
samenkomst van alle bewoners van
het nieuwe Bronckhorst Hendrik en
Riek en ieder ander welkom , zij
waarn nog nooit op een feest ewest
buuten Zelhem. Dat Bronckhorst ge
beurn dat mot nog wennen. Gert is 't
tamelijk onverschillig. Een ieder blif
toch in zien denken nog met de ei-
gen buurte en het eigen dorp an de
gange. At ze maor neet op grote
schaal met onze goeie geld gaot
smieten. Dat mot Gerrie neet probe
arn, maor ok de gemeente Bronck-
horst neet. Laot ze in Bronckhorst d'r
nuchter boem verstand blieven ge
bruuken.

De Baron van Bronckhorst

Kleurwedstrijd in de Bibliobus!

Vlaggen in Bronckhorst;
waar en hoe doe je dat

Sinds de fusie van de vijf gemeenten
zijn de plaatselijke gemeentehuizen
verlaten. Vanaf deze locaties wordt

dus niet meer gevlagd. In de voormalige gemeenten werd
ook op andere plaatsen, vooral vanaf kerktorens, gevlagd.
B en w hebben op 19 april afspraken gemaakt over het
vlaggen in de gemeente. Ook zijn afspraken gemaakt
over waar wel of niet de nationale driekleur of de ge
meentevlag gevlagd mag worden.

Het gemeentehuis in Hengelo Gld. is aangewezen als
ontvangstlocatie voor protocollair bezoek. Bij het ge
meentehuis worden masten geplaatst voor de nationale
vlag en twee andere vlaggen, zoals de Europese en de ge
meentelijke vlag. Bij het gemeentekantoor wordt alleen
een mast geplaatst voor een nationale vlag. In principe
wordt op de daarvoor door het ministerie van binnen-
landse zaken aangewezen dagen gevlagd. De vlaginstruc-
tie kunt u vinden op onze website, www.bronckhorst.nl,

onder het kopje iinfobalieï. In de
vlaginstructie staat op welke dagen,
de zgn. vlaggedagen (bijvoorbeeld
Koninginnedag), uitgebreid, dan wel beperkt en met of
zonder wimpel moet worden gevlagd. In de vlaginstruc-
tie is ook aangegeven hoe de nationale vlag eruit ziet en
moet worden gebruikt.

Op kerktorens die eigendom zijn van de gemeente
Bronckhorst mag worden gevlagd. Dit zijn de N.H.
kerktorens van Voor-Drempt, Hummelo, Hoog-Keppel,
Vorden, Zelhem en Hengelo Gld., de R.K. kerktoren van
Achter-Drempt en de kapel van Bronkhorst. Vlaggen op
deze locaties mag uitsluitend onder beperkende voor-
waarden. Dit mag alleen door instaties als kerkbestuur,
Oranjevereniging of dorpsraad. Wilt u vlaggen op één
van deze locaties, dan kunt u hiervoor zo spoedig mo-
gelijk contact opnemen met de heer F. van Rijk van de
gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

"Ingrid en Dieter Schubert schrijven en tekenen al 25 jaar samen prentenboeken en dit
wordt gevierd.

In de maanden april en mei 2005
zijn er mooie kleurplaten van de
prentenboeken van Ingrid en Die
ter Schubert in de Bibliobus. Voor
de winnaar van de kleurwedstrijd
is er een mooi prentenboek van ...
Ingrid en Dieter Schubert te win-
nen. MEEDOEN DUS! Er zijn ver-
schillende kleurplaten te kiezen,
namelijk van de heks 'Platvoetje',
dieren uit Van mug tot Olifant' en
"Woeste Willem' op zijn piraten-
schuit. Deze platen komen uit drie
van de vele prentenboeken die ge-
schreven en getekend zijn door In-
grid en Dieter Schubert.

•PLATVOETJE'
Nikki vindt 's ochtends op de wastafel
een heksje die zo groot is als haar tan-
denborstel. Ze heet Platvoetje en heeft
heel grot voeten. Daar wordt ze door
de andere heksen zo mee geplaagd,
dat ze niet meer naar hen terug wil.

•VAN MUG TOT OLIFANT*
Tussen een mug en een olifant ligt een
hele dierenwereld. Sommige dieren
hebben heel vreemde eigenschappen,
sommige zijn aardig en andere hele
maal niet. Kijk zelf maar.

•WOESTE WILLEM'
Willem is een humeurige en moppe
rende zeerover, maar met het jongetje
Paul sluit hij vriendschap en aan hem
vertelt hij al zijn avonturen ...

INGRID EN DIETER SCHUBERT
Ingrid (1953) en Dieter Schubert (1947)
werden in Duitsland geboren. Toen In-
grid negentien was, begon ze de oplei-
ding aan de Academie van M, nster,
waar ze zich specialiseerde in schilde
ren. Dieter werd geboren in Oschersle
ben in Oost-Duitsland. Hij studeerde
en werkte eerst in de handel. Al in zijn
jeugd deed hij niets liever dan schilde
ren en tekenen. In 1971 ging hij naar
de Academie in M, nster waar hij In-
grid ontmoette. Na haar diploma ver-
volgde Ingrid haar opleiding aan de
Kunstacademie in D .sseldorf gevolgd
door kunstgeschiedenis en Italiaans
aan de universiteit. Ook Dieter ging
verder met studeren. Na een jaar
Kunstacademie in D, sseldorf studeer-
de hij twee jaar geografie en didactiek
aan de universiteit. Daarnaast werkte

hij als tekenaar om zijn studie te kun-
nen betalen.

In 1977 kregen Ingrid en Dieter een
beurs voor de Rietveld Academie in
Amsterdam, waar zij zich specialiseer-
den in het illustreren van kinderboe
ken. Hun leraar Piet Klaasse, eveneens
illustrator, is daarbij van grote invloed
geweest. Ook nu nog hebben ze een in-
tensief contact met hem over het vak.
In het kader van hun opleiding maak-
ten ze als opdracht met z'n tweeln het
prentenboek 'Er ligt een krokodil on-
der mijn bed!' dat door Lemniscaat
werd uitgegeven. Dat was het begin
van hun succesvolle samenwerking
als prentenboekenmakers, waarbij ze
elkaar stimuleren, aanvullen en corri-
geren, zonder de buitenwereld precies
te informeren over wie wat doet in
een boek. De prentenboeken van de
Schuberts zijn in veel talen versche
nen. Het jaar 2005 is het Schubertjaar.
Het is namelijk precies 25 j aar geleden
dat Ingrid en Dieter Schubert met 'Er
ligt een krokodil onder mijn bed' de
buteerden als prentenboekenmakers
bij Lemniscaat. Dit jubileum wordt ge
durende het hele jaar feestelijk ge
vierd. Er zullen een aantal bijzondere
boeken verschijnen, waaronder de ver-
zamelbundel 'Platvoetje & Co' (janua-
ri 2005) en een maxi-uitgave van 'Mon-
tóe' (januari 2005).

Daarnaast zal er van februari 2005 t/m
november 2005 op Kasteel Groeneveld
in Baarn een grote overzichtstentoon-
stelling van het werk van Ingrid en
Dieter Schubert worden georgani-
seerd. De vrolijke gekleurde illustra-
ties zijn meestal uitgevoerd in aqua-
rel, gecombineerd met kleurpotlood
en hangen er op kinderooghoogte.

Op de tentoonstelling zal niet alleen
origineel werk van de Schuberts te
zien zijn, voor kinderen zal er ook van
alles rond de prentenboeken te doen
zijn.

Onder de noemer 'Monkie, Platvoetje
& Co' is deze tentoonstelling voor jong
en oud! Meer informatie is te vinden
op www.platvoetje.nl en wwwkasteel-
groeneveld.nl. De kleurplaten van
Platvoetje, Woeste Willem en de Dieren
liggen klaar op de balie in de biliobus!

'Goed Gemutst'
Van l tot en met 16 mei 2005 zal op
museum Erve Kots de tentoonstel-
ling 'Goed Gemutst' te zien zijn.
Deze tentoonstelling wordt op l
mei aanstaande officieel geopend
door wethouder H.W. Gerrits.

Er wordt een unieke verzameling
knipmutsen getoond uit eigen collec-
tie zoals daagse, werk-, trouw- en
rouwmutsen. Deze collectie is in de
loop der jaren gegroeid onder de vaar-
dige handen van een aantal dames,
dankzij kennis en geduld.

Op l en 7 mei a.s. zal er om 14.00 uur
een presentatie plaatsvinden van knip-
mutsen en hoedjes met bijbehorende
klederdracht, waaronder diverse
trouwjurken, doopkleding, gelegen-
heidskleding en werkkleding uit ei-

gen collectie, aangevuld met kleding
die het museum in bruikleen heeft ge
kregen. Daarnaast worden er ook ei-
gentijdse hoofdtooien getoond.

In het kader van de kinderweek zijn er
van l t/m 8 mei a.s. extra activiteiten
voor kinderen. Er is gelegenheid tot
het maken van verschillende soorten
papieren mutsen en kunnen de kinde
ren Oud Hollandse spelletjes doen. Op
7 mei zal de bakker op het museum-
terrein brood bakken. Ook zijn er de
hele week demonstraties van oude
ambachten en is de Rosoliemolen in
werking te zien.

Voor de tentoonstelling en de kinder-
activiteiten gelden de normale entree
prijzen voor het museum en worden
er géén extra toeslagen berekend.
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Vordenaar en oud verzetsstrijder
Jan Peppelman (83) hielp samen
met de Canadezen Vorden bevrijden!

Jaarlijks tientallen doden
door auto te water, deels onnodig

Verzetsstrijder Jan Peppelman

Aan de Kerkhofvveg bij Jan en Dien Peppelman thuis, hangt boven de
haard een oorkonde met de volgende tekst: "Op heden 6 mei 1946, een
jaar na de capitulatie der Duitse troepen in Nederland uitgereikt aan
Jan Peppelman: Als steun van het "Dutch National Batallion" ingedeeld
bij het "First Canadion Corps", uitgereikt de legmedaille als blijk van
verdiensten voor Uw inzet bij de bevrijding van Nederland. Daaronder
het "verzet herdenMngskruis".

Verder een bronzen beeldje en een van
een Canadees gekregen muntstuk, dat
alles als een eerbetoon aan de Vorde-
naar Jan Peppelman. De man die sa-
men met een paar honderd Nederlan-
ders (velen afkomstig uit Aalten) heeft
meegeholpen om samen met de Ca-
nadezen "stukken" Nederland te be-
vrijden. Jan Peppelman deed dat als "
verzetsstrijder "en met volle overtui-
ging onder de naam "Rinus" of "Zwar-
te Jan". Dat was in het verzet heel ge-
woon, je ging van hort naar her, dus
ook weer vaak onder een andere
naam", zo vertelt Jan.

Het was deze ochtend in de woonka-
mer in huize Peppelman, een gesprek
met een lach, een traan en veel opbor-
relende emoties. Een gesprek die veel
indruk op de schrijver van dit artikel
heeft gemaakt. Helemaal toen de da-
tum l april 1945 ter sprake kwam, de
dag dat Vorden werd bevrijd. Als jo-
chie van bijna zeven kan ik mij die
avond van de bevrijding nog goed voor
de geest halen. Het was tegen de klok
van pakweg 18.00 uur. Aan de Zut-
phenseweg, ter hoogte van garage
Tragter (thans Klein Brinke) stonden
op gegeven moment twee Canadese
tanks. Wij woonden op het "Leem-
goor" honderd meter verderop.

Wij zijn bevrijd riepen de buren, dus
allemaal juichend richting de zojuist
geschetste plek. "Tjoklat" en sigaret-
ten, de Canadezen strooiden met
kwistige hand. Wij mochten op de
tanks zitten. Een paar honderd meter
verder hadden zich nog Duitsers ver-
scholen, dus bleven de bevrijdings-
tanks nog een poos op de plek waar ze
waren. "Dat klopt, ik was schutter op
één van die twee tanks. Er waren nog
Duitsers in de boerderij van de familie
Ter Maten", zo herinnert Jan Peppel-
man zich nog als de dag van gisteren.
Toch wel frappant dat nu 60 jaren la-
ter aan het licht kwam dat ik toen bij
onze "bevrijder" Jan Peppelman op de
tank heb gezeten!

OP TRANSPORT NAAR DUITSLAND
Jan Peppelman, geboren en opge-
groeid in Zelhem, verliet op 14 jarige
leeftijd de school. En hoe ging dat in
de dertiger jaren, zo snel mogelijk aan
het werk. Als knecht bij diverse boeren

in Zelhem en Doetinchem, gevolgd
door een baan in de bouw. Toen de
oorlog uitbrak behoefde Jan Peppel-
man nog niet in dienst. Jan: "In 1941
ben ik door de Duitsers opgepakt, ik
was toen 20 jaar. Samen met nog
andere Nederlanders werden we ver-
plicht om in Duitsland te gaan wer-
ken. Ik ben daar vijf maanden ge-
weest, daarna "stiekem" weer terug
naar Nederland.

We hebben vijf nachten gelopen, we
gingen op de stand van de maan af.
Overdag hielden we ons in de bossen
schuil. Bij Dinxperlo gingen we de
grens over en van daaruit richting
Zelhem. Wel goed oppassen voor on-
der andere "Die grüne Polizei". Vijf
maanden ondergedoken bij een boer.
Toen zijn we verraden door de NSB.
Het was medio 1942, s'nachts om 4.00
uur. Opeens stonden daar zes Duitse
militairen met het geweer in de aan-
slag. "Dir mussen wir haben", zo
klonk het. En ik maar zeggen dat ik
"meine Schuhe" niet kon vinden.

Een paar Duitsers waren intussen al
op weg naar de volgende (verraden)
boerderij. Ik was nog steeds bezig met
tijd rekken, "meine Schuhe suchen".
Toen stond ik plotseling met nog
maar één Duitse soldaat op de delle. Ik
dacht bij mijzelf en nu maak ik je af.
Gelukkig zegevierde het gezonde ver-
stand. Toch maar niet gedaan, want
wanneer die andere Duitse soldaten
hun collega zouden missen, hadden
ze gegarandeerd de boer, zijn vrouw
en de kinderen dood geschoten. Ik
slaagde erin om te ontsnappen, op de
sokken dwars door het roggeland de
bossen in.

IN HET VERZET
Naar een volgende boer, die ik kende
en die onderduikers altijd goed gezind
was. Van hem kreeg ik een paar klom-
pen. Ik zei het daarnet al, nooit angst
gehad, echter op dat moment kon ik
geen hap brood door mijn keel krij-
gen", zo zegt Jan Peppelman, die ver-
volgens met open armen door het ver-
zet uit Aalten en omgeving werd ont-
vangen. In die tijd leerde hij ook zijn
huidige vrouw Dien kennen. Maar hoe
ging dat in het verzet, nergens een vas-
te verblijfplaats en veel nachten sla-

pen in de open lucht. Terwijl zijn ogen
vol tranen schieten, vertelt Jan Peppel-
man over die 46 personen die zonder
enige aanleiding werden opgepakt en
vervolgens in Aalten rücksichtlos wer-
den dood geschoten

Ergens tussen Aalten en Varsseveld
staat nog een gedenkteken, dat herin-
nert aan die mensonterende moord. "
Als ik die rot commandant die het be-
vel tot het doodschieten van die on-
schuldige mensen heeft gegeven, nu
nog zou tegenkomen dan zou ik hem
zonder pardon....". En dan kwamen
daar opeens de Canadezen uit het "
niets". Wij sloten ons met circa 300
man bij hen aan. Ik kwam als schutter
op de tank Ze zeiden later over mij dat
ik een hele goede schutter was", zo
zegt Jan Peppelman grijnzend.

"Opeens dacht ik het is afgelopen. Wij
hadden geen munitie meer. Dat kre-
gen we altijd van de Amerikanen van-
uit de lucht met de parachutes. Dicht
in de buurt de Duitsers. Gelukkig kre-
gen we net op tijd aanvoer en liep alles
nog goed af. Nee, voor de Duiters niet,
zo lacht Jan. Net als in het verzet, ook
tijdens de "bevrijdingsopmars" toch
wel een periode met "gevaar voor ei-
gen leven". Als bevrijder met de Cana-
dezen heeft Jan Peppelman van ver-
schillende Achterhoekse dorpen de
bevrijding meegemaakt. Zo ook dor-
pen op de Veluwe, zelfs de bevrijding
meegemaakt van Spakenburg en Bun-
schoten.

VIER HARINGEN
Jan: "Ik zal je iets leuks vertellen. Een
paar jaren geleden komt Dien terug
van de markt in Vorden. Ze had vier
haringen bij zich. Jan, zegt ze, die heb
ik gekregen van de visboer uit Spaken-
burg. Geef die maar aan jouw man Jan
Peppelman, want ik weet dat die aan
de bevrijding van Spakenburg heeft
meegewerkt, zo sprak de visboer. Ik
was perplex, hoe wist die man in vre-
desnaam wie ik was. Een poosje later
kreeg ik een brief van het gemeente-
bestuur van Bunschoten, met een uit-
nodiging om op het gemeentehuis te
komen. Daar werd ik in het zonnetje
gezet

Er waren voor die gelegenheid ook
drie Canadezen (in uniform) met wie
ik had samengewerkt, vanuit Canada
over gevlogen. Er was ook een Neder-
lands echtpaar die mij vroeg of ik hen
nog kende. Dat was niet het geval.
Toen haalde die mijnheer een foto te
voorschijn waar ik op stond bij de be-
vrijding met op elke knie een meisje
van 17/18 jaar. Kijk zegt de man, dat
ene meisje staat nu hier naast mij, dat
is mijn vrouw, het andere meisje was
haar vriendin. Prachtig toch", zo zegt
Jan Peppelman.

Toch heeft de hele bevrijding een die
pe wond bij Jan geslagen. "Het was bij
de bevrijding van Angerlo. Overal ston-
den mensen te juichen en naar ons te
zwaaien, zo blij waren ze. Echter de
Duitsers hadden hier en daar mijnen
gelegd. Daar stak plotseling een jonge
rje van een jaar of acht de straat over
om ons te begroeten. Hij stapte op een
mijn en voor de ogen van zijn ouders
en ons, verongelukte hij dodelijk Dat
beeld is voor altijd op mijn netvlies
blijven staan, heeft mij nooit meer los
gelaten, verschrikkelijk. Hoewel ik
niets tegen jonge Duitsers heb, zij
kunnen er tenslotte niets aan doen
wat er in het verleden is gebeurd, toch
haat ik soms nog steeds de Duitse taal.

Ik ben verder niet haatdragend, maar
ik zal nooit in Duitsland op vakantie
gaan", zo zegt Jan Peppelman.

Per jaar raakt in Nederland ruim
750 keer een auto te water. Dat
zorgt voor 20 a 25 doden door ver-
drinking. In een aantal gevallen
hadden die inzittenden zich kun-
nen redden als ze geweten hadden
wat ze moesten doen.

AUTOGORDEL BELANGRIJK
Een auto raakt niet 'zomaar' te water:
er gaat vaak een slippartij of zware
botsing aan vooraf. Als inzittenden
geen gordel dragen, zijn ze misschien
al te ernstig gewond om zich te kun-
nen redden. Daarom is het ook (juist!)
als u langs het water rijdt van levens-
belang uw autogordel te dragen.

AUTO TE WATER - WAT TE DOEN
Veel mensen denken nog dat je als je
te water bent geraakt, rustig moet
wachten tot de auto zover gezonken is

dat je de deur tegen de waterdruk in
kunt openen. Maar het is veel beter
om jezelf (en de andere inzittenden)
zo snel mogelijk te redden, zo moge
lijk door het raam.

ZIJRUIT INSLAAN
Daar zit echter een addertje in het
gras. Veel auto's zijn voorzien van elek-
trisch bediende sloten en ramen.
Soms gaan daardoor in het water de
deuren op slot, of willen de ramen
niet meer open. In zo'n geval is het
dus zaak, een of meer ruiten in te
slaan.
U moet dan niet de voor- of de achter-
ruit, maar een zijruit inslaan. En dan
niet midden in de ruit maar in een
van de hoeken. Dat gaat het best met
een hard zwaar voorwerp. Daartoe
zijn speciale hamertjes te koop. Die
heten niet voor niets 'life hammer'.

Gastouderbureau Uldtie
meer informatie in de Luifel
Op donderdag 28 april a.s. organi-
seert Gastouderbureau UKKIE een
informatie avond voor iedereen
die geïnteresseerd is, om als Gast-
onder bij UKKIE ingeschreven te
staan. Ook Vraagouders die belang-
stelling hebben voor deze vorm
van Kinderopvang zijn dan van
harte welkom. Deze bijeenkomst
wordt gehouden in café-restaurant
de Luifel en begint om 20.00 uur.

Vanaf 19.45 uur is de zaal open en
staat de koffie voor u klaar. Steeds
meer ouders kiezen voor een persoon-
lijke vorm van opvang. Zij zoeken een
ander gezin waar hun kind(eren) on-
dergebracht kunnen worden. De voor-
delen hiervan zijn talloos.

Deze vorm van opvang is vaak flexibe-
ler, kleinschaliger en huiselijker. Maar
hoe vind je nu een Gastouder? Kinder-
opvangorganisatie UKKIE breidt haar
Gastouderbureau uit.

Dit bureau maakt de match tussen ou-
ders die een kind willen opvangen
(Gastouders) en ouders die opvang

zoeken voor hun kind (eren) (Vraagou-
ders). Naast deze bemiddeling biedt
het bureau ook cursussen en scholing
aan de Gastouders. Ook kunnen Gast-
ouders met allerlei vragen terecht bij
het Gastouderbureau.

"Het is een hele andere tak van sport,
dan de opvang die we nu bieden bij
het Kinderdagverblijf of bij de Buiten-
schoolse opvang", zegt Yolanda Ben-
sink, vestigingsmanager van UKKIE,
"daarom zijn we al een aantal maan-
den kleinschalig bezig met deze ma-
nier van opvang. Dit bevalt ons en ou-
ders zo goed, dat we hebben besloten
om deze vorm van opvang verder uit
te gaan breiden".

Met de komst van Gastouderopvang
kan UKKIE ouders een totaalpakket
Kinderopvang aanbieden. Wij gaan er
van uit dat UKKIE, als organisatie met
kwaliteit hoog in het vaandel, ook in
Ruurlo en omgeving een belangrijke
rol zal gaan spelen in de Gastouderop-
vang. Wij hopen u dan ook te mogen
verwelkomen op donderdagavond 28
april. Graag tot dan!

Expositie Anny Plageman
in Kapel van Bronkhorst

Van zaterdag 7 t/m vrijdag 13 mei
exposeert Anny Plageman-Aalbers
wederom in de Kapel van Bronk-
horst.

Anny Plageman komt oorspronkelijk
uit Steenderen, waar ze tot 1996 een
kapsalon en beautyfarm leidde. In dat
jaar vertrok ze naar Venlo, waar ze een

jaar later is begonnen met schilderen.
Haar voorkeur gaat uit naar het fijn-
schilderen. Realistische stillevens kwa-
men hier uit voort. Verschillende ex-
posities volgden.
De expositie in de Kapel van Bronk-
horst is dagelijks van 10.00 tot 18.00
uur te bezichtigen. Zij zal dan zelf
aanwezig zijn.

Al gekeken op WWWiCOntdCt.nl voor het plaatselijke nieuws?
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750ste Skatecursist verrast met gratis skatelessen Fototentoonstelling In lief en Leed
DolfKruger en Suze Henriet

Raymond Mars van free-wheel overhandigt Mw. Addink de cheque voor de gratis lessen

Op donderdag 21 april begon de tweede skatecursus van dit jaar bij
Free-wheel. Met hun ruime ervaring en de kleine groepen waarin les
wordt gegeven groeit het aantal cursisten ieder jaar weer. Onlangs had
de 750ste cursist, Mw. Addink uit Zutphen, zich aangemeld en zij werd
door Free-wheel in het zonnetje gezet Zij mocht gratis de lessen volgen.

Freewheel kan zich met recht dé ska-
tespecialist noemen. Niet alleen de
laatste modellen skates, alle onderde-
len en accessoires hebben zij voorra-
dig maar daarnaast organiseren ze
skatetochten en ook skatelessen. Dit is
inmiddels het achtste jaar dat zij dit
doen. De cursisten komen uit de hele
regio Ruurlo, Lochem en Zutphen e.o.

De vorige cursus was er zelfs een cur-
sist uit Nijmegen. Zij ging binnenkort
in Zutphen werken en vond de omge-
ving hier zo mooi. De meeste mensen
kiezen voor het skaten om wat aan
sport te gaan doen op de tijden dat het
hen uitkomt, alleen of met een groep.
De leeftijd varieert van 20 tot 50 jaar.
Vorig jaar was er iemand van 61 die

nog met skaten wilde beginnen en de
cursus, die 5 lessen bevat, succesvol
heeft afgerond! Komende periode star-
ten nog 2 cursussen op maandag en
donderdag en voor de kinderen na de
meivakantie nog een cursus van 4 les-
sen.

Mevrouw Addink had zich samen met
haar dochter opgegeven. Zij kunnen
straks samen lekker op de skates van
de omgeving genieten en wie weet
doen ze ook mee met de Kastelentocht
op Tweede Pinksterdag, 16 mei. Deze
tocht wordt ook door free-wheel geor-
ganiseerd.
Meer informatie www.rree-wheel.com

In 2003 werd er, ter ere van Dolf
Krugers 80e verjaardag, een ten-
toonstelling in de galerie Jansen en
Kooy met zijn foto's uit de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw
gehouden.

DolfKruger fotografeerde in deze peri-
ode voor het katholieke dagblad De
Tijd (1948-1951) en het communisti-
sche dagblad De Waarheid (1946-
1960). De koude oorlog droeg ertoe bij
dat Krugur voor één van de twee
moest kiezen. Het werd De Waarheid,
wat iets zegt over zijn politieke stel-
lingname. In 1961 kreeg Dolf Kruger
de Zilveren Camera, de prijs voor de
beste Nederlandse persfoto van het
jaar. Die foto behoorde bij een reporta-
ge van een mijnwerkersstaking, die
Kruger in 1959 in de Borinage maakte.
In de jaren '60 en '70 verlegt Dolf Kru-
ger zijn aandacht van de fotojourna-
listiek naar de bedrijfs- en industriële
fotografie, ook zijn vrije fotografie
komt in deze periode tot ontwikke-

ling. In het vrije werk kan Kruger zijn
belangstelling voor natuur en tech-
niek of combinaties daarvan uitleven.
In 1988 krijgt DolfKruger voor zijn
werk de Zuiderzeeprijs.

Behalve aan zijn 'publieke oeuvre'
werkte Dolf Kruger ook gestaag aan
zijn 'particuliere oeuvre', samen met
zijn vrouw Suze Henriet. Uit deze
foto's is nu een keuze gemaakt. Ook
deze beelden zijn van groot historisch
en artistiek belang. Uit alle foto's
blijkt een exacte afweging tussen
vorm en inhoud. In Dolf Krugers eigen
woorden: 'Foto's blijven niet bij je han-
gen als de vorm ontbreekt, maar als je
het zwaartepnt legt op de vorm sterft
de foto in schoonheid.

De tentoonstelling is te bezoeken
van 23 april tot en met 9 mei a.s. op
donderdag- en zaterdagmiddag en op
afspraak. Galerie Jansen & Kooy, Lage
Lochemseweg 7 te Warnsveld, telefoon
43 14 81, www.galeries.nl/jansen+kooy

Eetgewoonten Nederlander slechter dan verwacht
Dat wij Nederlanders niet al te ge-
zond leven, dat was al geen nieuws,
meer dan 60% van ons haalt de Ne-
derlandse Norm Gezond Bewegen
niet. Dat het echter ook zo slecht
gesteld was met het voedings-
patroon, is schokkend te noemen.
Uit een grootschalig onderzoek
(maart / april 2005) van Nationaal
Gezondheidsplan, onder 1293 men-
sen, bleek dat we ons serieus ziek
eten. Gevraagd werd naar groente,
fruit en water drinken, basis ele-
menten voor een gezond voedings-
patroon.

NOG GEEN 4 OP DE 10 MENSEN
ETEN VOLDOENDE GROENTEN
Het Voedingscentrum adviseert, voor
een goede gezondheid, elke dag mini-
maal 2 ons groente te eten. Er zijn veel
aanwijzingen dat het eten van vol-
doende groente het risico op chroni-
sche ziekten verlaagt. Het voedings-
centrum schrijft. Als iedereen in
Nederland elke dag twee ons groente
en twee keer fruit zou eten, kunnen
per jaar zo'n 5000 sterfgevallen door
hart- en vaatziekten en ongeveer 2300
sterfgevallen door kanker worden
voorkomen. Daarnaast kunnen onge-
veer 18000 hartinfarcten en beroerten

worden voorkomen. Verder is aange-
toond dat het eten van voldoende
groente en fruit de bloeddruk verbe-
tert. Ook wordt mogelijk de kans op
bepaalde oogziekten (staar, macula-de-
generatie) en aandoeningen aan de
luchtwegen (COPD) kleiner. Groente
en fruit zijn belangrijke bronnen van
vitamines, zoals vitamine C en folium-
zuur, vezels, mineralen zoals kalium
en bioactieve stoffen. Uit het onder-
zoek van eetjevitaal.nl blijkt dat nog
geen 4 (3, 6) op de 10 mensen elke dag
groente eet. 2% eet zelfs nooit groente,
bijna 20% slechts l a 3 keer per week
en 40% eet 4 a 5 keer per week 2 ons
groente.

Schokkend nieuws aldus John van
Heel van Eetjevitaal.nl
Voor bijna elke chronische aandoe-
ning speelt het eten van groente een
cruciale rol, en dan zien we nog dat
dat nog veel minder dan de helft doet,
we eten ons echt ziek.

33% VAN DE NEDERLANDERS
EET TE WEINIG FRUIT
Met fruit is het iets minder erg ge
steld, hoewel daar ook nog veel winst
te behalen is. Uit tal van studies blijkt
dat het eten van fruit het risico op

ziekten verlaagt. Dit geldt vooral voor
hart- en vaatziekten en een aantal vor-
men van kanker. Ook heeft een ruime
consumptie van fruit een positief ef-
fect op de bloeddruk en het choleste-
rolgehalte. Het voedingscentrum advi-
seert minimaal 2 stukken fruit per
dag. Uit het onderzoek blijkt dat maar
liefst 6,4% helemaal geen fruit eet. l
op de 4 mensen eet maar een stuk
fruit per dag, 43,4% eet de geadviseer-
de 2 stukken per dag en iets meer dan
24% eet meer dan 2 stukken per dag.

BIJNA 67% VAN DE NEDERLANDERS
DRINKT ONVOLDOENDE WATER
Derde onderdeel wat onderzocht is is
water drinken. Volgens een TNS NIPO
onderzoek in 2004 drinkt de helft van
Nederland onvoldoende water. Nu, in
2005 is dat slechts 33%. Het lichaam
bestaat voor meer dan de helft uit wa-
ter. Het is een transportmiddel voor
voedingsstoffen en afvalstoffen en
zorgt daarnaast voor de temperatuur-
regulatie van het lichaam. 14,2% van
de onderzochte geeft zelfs aan nooit
water te drinken. Slechts 33,4% drinkt
6 glazen of meer per dag.

AANBEVOLEN HOEVEELHEID
GROENTE EN FRUIT

Veel mensen denken dat ze genoeg
groente en fruit eten. In werkelijkheid
kunnen ze meer van deze producten
gebruiken. Gemiddeld eten mensen
nu 123 gram groente en 105 gram
fruit per dag. Gemiddeld zouden er
een tot twee groentelepels groente en
een stuk fruit meer gegeten mogen
worden. Voor fruit geldt als portie-
grootte in het algemeen dat een stuk
fruit of een schaaltje fruit ongeveer
125 g is. Globaal gesproken komt 200 g
fruit dan ook overeen met twee stuks.

NATIONAAL GEZONDHEIDSPLAN
Nationaal Gezondheidsplan is een
stichting die zich uitsluitend bezig
houdt met onderzoek en stimulering
van preventieve gezondheid oftewel
van ziektezorg naar gezondheidbevor-
dering. Na het programma Natuurlijk
Afvallen, Gezonde Leefstijl lanceert
het Nationaal Gezondheidsplan het
innovatieve online voedingsprogram-
ma Eet je Vitaal. Centraal in Eet je
Vitaal staat een 13 delige voedingscur-
sus en een online voedingsdagboek.
Nationaal Gezondheidsplan werkt sa-
men met bijna 400 sport- en beweeg-
centra en zorgverzekeraars. Voor infor-
matie kijk op www.eetjevitaal.nl of
www.nationaalgezondheidsplan.nl

AANBEVOLEN HOEVEELHEID GROENTE EN FRUIT HOEVEELHEID GROENTE EN FRUIT

1 tot 4 jaar

GROENTEN
75 gram
(1-2 groentelepels)

FRUIT
1.5 vrucht
(150 gram)

4 tot 12 jaar

150 gram
(3 groentelepels)

2 vruchten
(200 gram)

12 tot 20 jaar

200 gram
(4 groentelepels)

2 vruchten
(200 gram)

20 tot 50 jaar

200 gram
(4 groentelepels)

2 vruchten
(200 gram)

50 tot 70 jaar

200 gram
(4 groentelepels)

2 vruchten
(200 gram)

7O*-ers

150 gram
(3 groentelepels)

2 vruchten
(200 gram)

Gratis gezondheids-
controle voor uw
knaagdier of konijn
tijdens open middag
De Graafschap
Dierenartsen
Op 8 april jl heeft De Graaf-
schap Dierenartsen de deuren
geopend aan de Spittaalstraat
52 te Zutphen.

Om dit te vieren is er een OPEN
MIDDAG op zaterdag 30 april
(Koninginnedag) aan de Spit-
taalstraat te Zutphen.

Tijdens deze middag kunnen alle
kinderen tot 12 jaar met hun
knaagdier of konijn langskomen
voor een gratis gezondheidscon-
trole.

Er zal dan onder meer aandacht
worden besteed aan de conditie
en verzorging van uw huisdier. Te-
vens is er een ballonnenwedstrijd
en kunt u diverse kleine en mid-
delgrote huisdieren bewonderen.
De dierenartsen en assistenten
zijn aanwezig om u van advies te
voorzien op het gebied dierverzor-
ging-

In de winkel zijn o.a. dieetvoeding,
parasieten- en wormbestrijdings-
middelen, diergeneesmiddelen en
diverse speciale producten voor
dierverzorging verkrijgbaar.

De Graafschap Dierenartsen heeft
tevens vestigingen in Vorden,
Steenderen, Ruurlo, Hengelo en
Zutphen (Leesten).
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Eliesen Electro Baak bestaat 70 jaar!

"De houten radio- en fietsenwinkel waar Teun Eliesen destijds zijn bedrijf mee begon'

In de bekende winkel van Eliesen Electro aan de Zutphen-Emme-
rikseweg in Baak viert men dit jaar het 70-jarig bestaan. Het feeste-
lijke jaar wordt gestart met een posteractie. De prijzenpot is niet
mis: elektrische apparatuur tot een totale waarde van € 5000,-.

In vier edities van Weekblad Contact
en in De Bronckhorster wordt een pa-
ginagrote poster van Eliesen Electro in
Baak afgedrukt. Het is de bedoeling
dat de lezer deze poster zichtbaar op-
hangt achter een raam van de woning.
Een team van Eliesen Electro zal met
digitale camera op pad gaan om foto's
te nemen van huizen waar zo'n poster
is opgehangen. Deze foto's komen in
een doos, waaruit de prijswinnaars
worden getrokken. Er zijri drie ver-
schillende trekkingsronden gepland
in de aankomende weken.

In elke trekkingsronden zijn voor de
prijswinnaars prachtige prijzen be-
schikbaar, zoals een wasmachine of tv.
Uiteraard worden de prijswinnaars be-
kend gemaakt in bovengenoemde
weekbladen.

Eliesen Electro kent een lange historie.

In 1935 begonnen de ouders van Jakie
Eliesen, Teun en Marie Eliesen in een
houten winkeltje van 20 m2, met de
verkoop van fietsen en radio's. Inmid-
dels is de winkel uitgebouwd tot een
elektronicawinkel met een oppervlak-
te van 550 m2 en een magazijn, kan-
toor en werkplaatsruimte van meer
dan 600 m2.

Steeds worden de nieuwste ontwikke
lingen op de voet gevolgd. Ook de laat-
ste veranderingen in techniek, de
nieuwste plasma en led tv's, zijn dan
ook te vinden in een zeer uitgebreide
wand in de winkel. "We willen toon-
aangevend blijven in de regio," aldus
Jakie Eliesen. "Dit gebeurt al 70 jaar
lang."

Nadat de Expert-winkel van Eliesen in
Zutphen in februari 2000 in nieuwe
stijl groots heropend werd, is het nu

feest voor de winkel in Baak waar het
allemaal begon.

De Expert-winkel geopend in 1992 in
Zutphen staat onder leiding van de
derde generatie Eliesen, namelijk
zoon Mathijn. Bezoekers van de fraai
ingerichte winkel realiseren zich
meestal niet dat er achter de scher-
men van alles gebeurt. Het bedrijf
voert bijvoorbeeld bijna alle reparaties
zelf uit en beschikt over meerdere
werkplaatsen.

De werkzaamheden worden uitge-
voerd onder zeer strenge Uneto CES
(Consumenten Elektronica Service)
voorwaarden. Eliesen Electro is een
van de weinige bedrijven in het Oos-
ten die aan deze strenge eisen voldoet
om dit keurmerk te mogen dragen.
De klanten van het Baakse bedrijf zijn
afkomstig uit de hele regio. Over het
antwoord kan Hennie Eliesen kort
zijn. "Ons motto is lage prijs, een goe
de service en een breed assortiment.
Als je dat allemaal biedt is de klant

best bereid om een eindje te rijden."
Vanaf l mei 2005 wordt het feest ge
vierd. "We beginnen dan met de fees-
telijke posteractie waar grandioze prij-
zen mee zijn te winnen," aldus een
trotse Eliesen. "Maar we bestaan een
jaar lang 70 jaar, dus we zullen de con-
sument een i.mr lang blijven verr,
met aansprekende activiteiten!"

Eliesen Electro, Zutphen Emmerikse
weg 46, 7332 DG Baak, telefoon (0575)
441264.

"Nieuwe ontwikkelingen worden bij Eliesen Electro op de voet gevolgd, getuige de enorme keuze in de nieuwste plasma en led tv's.
Advies wordt gegeven door onder andere jan Witteveen."

Veelzijdigheid bij Bronckhorstconcert Het Christelijk Gemengd koor 'Steen-
rewalt', onder leiding van dirigent An-
ton van Bergen, bracht een zestal
nummers met ondermeer God save
the people, Memory en Jacobsladder.

De Koninklijke Harmonie Concordia,
onder leiding van Johan Jacobsen, liet
zich van haar beste zijde zien met
Southwinds, Symphonic Marches en
Atheneo Musical. De harmonie speel-
de vernieuwend en heeft veel jonge
musicerende leden in het orkest. Dat
biedt perspectief voor de toekomst.

The Humsingers, onder leiding van
dirigent Henk Peppelman, liet het
publiek genieten met nummers uit de
jaren zestig. Swingend kwamen onder
andere voorbij Only you, California
dreaming en Rock and roll party. Het
Vordens Mannenkoor, onder leiding

In sporthal De Kamp in Hengelo werd afgelopen zaterdag het eerste
Bronckhorstconcert gehouden. Het werd een geslaagde avond met een
redelijke belangstelling.

Aan het concert werd medewerking
verleend door Christelijk Mannenkoor
Zelhem, Christelijk Gemengd Koor
'Steenrewalt' uit Steenderen, Konink-
lijke Harmonie Concordia Hengelo,
Jongerenkoor The Humsingers uit
Hummelo en het Vordens Mannen-
koor. Het programma werd deskundig
aan elkaar gepraat door ladyspeaker
Eefje van Heugten.

De opening werd gedaan door waarne
mend burgemeester Henk van der
Wende. 'Ik moet eigenlijk niet praten
maar zingen. Ik ben geen zanger maar
ik zal het kort houden. De honderd da-
gen van de gemeente Bronckhorst zit
erop. De tijd is redelijk goed verlopen',
liet de burgemeester weten. 'Een
avond als deze is hoopgevend', ging hij

verder. 'Het Bronckhorst gevoel noem
ik vaak. Iedere plaats kan zo blijven en
daar mag het gevoel ook best bij zijn.
Alleen is er één naam bijgekomen en
dat is Bronckhorst. Zo'n avond als de
ze is een goed initiatief. Samen iets
doen en muziek verbroedert op de hè
Ie wereld', liet de burgemeester weten.
'Laten we er een mooie muzikale
avond van maken'.

Het Christelijk Mannenkoor Zelhem,
onder leiding van Henk Peppelman,
beet de spits af met enkele geestelijke
liederen. Bij enkele nummers werd
het koor begeleid door pianiste Yvonne
Beeftink. Het koor zong onder andere
Die Nacht, The Mermaid en het Itali-
aanse lied Quatro cavai che trottano.
Het koor maakte een sterke indruk.

van Frank Knikkink heeft in Ludo Ey-
kelkamp (bariton) een goede solist.
Een staande ovatie kreeg hij na de ver-
tolking Die Zwölf Rauber. Het koor,
met begeleiding van Riet Louwes op
piano begon met twee ingetogen
nummers Morte Griste en Benedictus.
Jamaica farewell is een Amerikaans
lied. Stemmig gekwak was te horen bij
het kikkerlied Zabe dat door het pu-
bliek leuk werd ontvangen. Het koor
sloot af met het vrolijke Amerikaanse
volkslied Happy Days are here again.

De muzikale avond werd gezamenlijk
afgesloten met het slotlied The day
you sang this song. Het Bronckhorst-
concert werd mede mogelijk gemaakt
door sponsoring van diverse bedrijven.
Aan het eind van het concert werd een
collecte gehouden ter bestrijding van
de onkosten.
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H. Hansen BVAccountantskantoor
Sint Jansgildestraat 64A

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

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

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

opstellen van een ondernemingsplan en
begeleiden van startende ondernemer

opstellen van jaarrekeningen

- verzorgen van aangiften vennootschaps-
en inkomstenbelasting

- opstellen van periodiek resultaat

verzorgen van de loonadministratie

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

Ook voor uw aangifte inkomstenbelasting 2004

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-*- TUINONTWERP #

TUINAANLEG (RENOVATIE)
-#- TUINONDERHOUD #

(SIER)BESTRATING #
# VIJVERS -:•'-

T»

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 orunbhbuffet

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

reserveer vroegtijdig

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415106-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte

www.gzgeveltechniek.nl

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

«oor de prijs van € 7,50

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

t/m 6 laar «oor do 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

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

REIJRINK
HOTEL RESTAURANT ZAAL

Koninginnedag
Opening Aspergeseizoen

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

Hemelvaartsdag
Dauwtraparrangement

Ontbijt/fietsroute/3 -gangendiner
€27,50

Hemelvaartsmenu
3-gangen keuzemenu € 22.50

Moederdag
Brunchbuffet

Feestelijke brunch bestaande uit
diverse koude en warme gerechten.

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

Verwenmenu of a la carte
Culinair genieten in ons restaurant

of op ons gezellige terras.

Voor meer informatie:
Hotel Restaurant Reijrink

Lievelde
Tel. 0544-371287
www.reyrink.nl

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

JUBII JMACT

50%
KORTING

als u de kaarten laat drukken bl|

Drukkerij Weeren, Vorden. U kunt ook be-

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

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

Dauwzwemmen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 5
mei, organiseert zwemvereniging
DWL ook dit jaar weer het dauwzwem-
men in het Hessenbad te Hoog-Kep-
pel.

Vanaf 's morgens 6.00 uur tot 9.00 uur
kunt u een frisse duik in het verwarmde
water nemen. Na het zwemmen ontvangt
u een lekker ontbijtje in ons clubhuis, aan-
sluitend kunt u de rommelmarkt oplopen

die om 9.00 uur begint, een goed begin
van de dag. Dit is ook weer een leuke acti-
viteit om met de hele familie te doen, jong
en oud kunnen hier aan meedoen. Ieder-
een zwemt op zijn of haar eigen manier,
al zwemt u maar een paar banen. Het is al-
tijd reuze gezellig, en komt u al om 6.00
uur, dan zwemt u letterlijk en figuurlijk
door de dauw van het zwembad, beter
kunt u de dag niet beginnen.

Weer fietstochten 55+

Nu de lente weer in het land is, is het
tijd om het stalen ros van stal te halen
en om de pedalen weer in beweging te
zetten. Kortom, we gaan weer fietsen
in onze prachtige regio en daarbui-
ten.

Evenals voorgaande jaren is Jan van Ha-
gen de organisator en 'wegwijzer' en wilt
u meer over de tochten weten, dan kunt

u hem bellen (0313) 47 29 20. De fietstoch-
ten worden eenmaal per maand gehou-
den op een donderdagmiddag te begin-
nen op donderdag 28 april. Vertrek steeds
om 14.00 uur vanaf de Burg. van Panhuys-
brink in Hoog-Keppel. Gepland zijn de on-
derstaande donderdagen en noteert u die
alvast: 28 april, 26 mei, 23 juni, 21 juli, 18
augustus en 15 september.

Massaal op zoek naar zichtbare nerinnejmgen WO II

Vele duizenden jongeren zijn dezer
dagen op zoek naar oorlogssporen. In
het kader van de herdenking Bevrij-
ding 60 jaar doen zij mee aan een his-
torisch schoolproject, waarbij zij op
zoek gaan naar zichtbare herinnerin-
gen aan de Tweede Wereldoorlog.

Het geheel is een initiatief van het Neder-
lands Bureau voor Toerisme & Congres-
sen, uitgeverij Bekadidact en het SNS Re
aal Fonds. Een deel van de opbrengst van
het lespakket gaat naar War Child.
Het project 'Speuren naar Sporen' is ge-
richt op de leerlingen uit groep 7 en 8,
zeg maar 11- en 12-jarigen. Een groep die,
zo blijkt uit onderzoek, niet heel veel
weet van WO ü.
Uitgangspunt is om deze leerlingen, ze
ker nu in deze periode veel herdenkingen
zijn in het kader van 60 jaar Bevrijding,
extra te informeren over die periode in
de geschiedenis.

Daartoe ontstond een bijzondere samen-
werking tussen de uitgever Zelfstandig
Werken van Bekadidact en het Neder-
lands Bureau voor Toerisme & Congres-
sen. Het NBTC zet met haar campagne

Oorlogssporen groots in op het toeris-
tisch effect van al die bevrijdingsherden-
kingen en -festiviteiten.
De verwachting is dat niet alleen begin
mei, maar ook deze zomer tal van vetera-
nen (met hun familie) naar Nederland
zullen komen. Daarnaast zullen er ook
tal van andere toeristen zijn die op zoek
gaan naar de plekken Waar het allemaal
gebeurde'. Musea als Airborne Museum
'Hartenstein', Nationaal Bevrijdingsmuse
um 1944-1945 en Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum, ondersteunen het pro-
ject.

Voor het scholenproject 'Speuren naar
sporen' hebben zich inmiddels meer dan
13.000 leerlingen ingeschreven. Via hun
docenten hebben zij het speciaal geschre
ven leerboek ontvangen. Daarin staan tal
van vragen en opdrachten in relatie tot
de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt hen
gevraagd om een eigen vredesmonument
te ontwerpen. De winnaar daarvan zal op
29 juni - Veteranendag - worden bekend-
gemaakt.

Voor meer informatie: www.oorlogsspo-
ren.nl
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Bevrijding 60 jaar Bevrijding

Lampion-
optocht

Lampionnen worden GRATIS
beschikbaar gesteld

aangeboden door

GOMA

dingSVUUrWerk aangeboden door:

Weekblad

CONTACT
^

drukker i j Weevers

Ter gelegenheid van de viering van 60 jaar bevrijding wordt aan de inwoners
van de gemeente Bronckhorst een lampionoptocht en een bevrijdingsvuurwerk

aangeboden door Goma BV en weekblad Contact/Drukkerij Weevers.

Om 21.00 uur vertrekt de lampionoptocht, onder begeleiding van muziekkorpsen en leden
van verschillende Oranjeverenigingen, van de Schoolstraat naar de Hietmaat in Hengelo Gld

Na de toespraak van de burgemeester van de Gemeente Bronckhorst,
de heer H. van der Wende, zal om 21.45 uur het vuurwerk worden ontstoken.

Goma BV en Drukkerij Weevers wensen iedereen hele plezierige dagen toe.

Programma:
20.45 uur opstellen in de Schoolstraat
21.00 uur vertrek
21.20 uur aankomst op de Hietmaat
21.30 uur toespraak van de burgemeester, de heer H. van der Wende
21.45 uur vuurwerk



JUBILEUMACTIE

50% Presenteert:

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook

bestellen bij onze filialen.

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

TEENAGE PARTY
DANCE-TRANCE

R&B

drukker i j Weevers

IS UMI

3 ARIA'S 100% FUN

ISO «001

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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

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.

Berliner- Oranje vlaai
bollen nu

4 stuks voor _ AA

175 C90
^ Wein€^B

a90

^^ eens een heerlijk

Sprookjes
brood

brood van tarwebloem en

roggezemelen met honing erin.

nil 400 gram

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31 -33 - Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

KoNlNGINNEACT

Moos ew Ko, Buno.GAUEesntAAT 6*> 7251 EB VOKDIN, Tit. (0575) 553887.

* Acnt AUCTN onwo IN wttr 17

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukkerij
>v
Weevers

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

NA 2 TRAPPEN
BUITEN
ADEM?
DOE DE TEST OP
WWW.HEBIKCOPO.NL

50 jaar? Huur 'n Sara of

Abraham 4,5 meter € 115.-

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

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

Springkussen 4 x 4 m

€ 125.-

Wijbath Sky Advertising BV

Deventer (0570) 63 58 58

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

IMSCOTHKKK

Presenteert
RENDEZ VO
EN JAN SMIT

THE UNDERGROUND;

21:00 UUR -03:00 UUR
KAARTEN VOORVERKOOP € 6,00 VOL=VOL

VOORVERKOOPADRESSEN: WITKAMP LAREN, FIGARO LOCHEM

Boblms opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40

* Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50
* Eefde, De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 *

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

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

Wilt u weer aan het werk?
Zit u in de WAO of bent u WW-er (fase21?

Houd moed, er zijn mogelijkheden om

terug te keren op de arbeidsmarkt.

Lees het redactionele artikel elders in deze editie.

Neem nu die stap en bel:

Jansen & De Vries

Zegendijk 3a

Zieuwent

Tel. (0544) 353335

Wij hebben voor u een keus aan

r vaste planten
Y heesters
r bomen

Ook is de nieuwe collectie buitenpotten

binnen en is er volop perkgoed.

Koninginnedag en Hemelvaartsdag

gesloten.

Qroot RoessTnk
b l o m n

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22 - Fax (0575) 46 47 82
www.groot-roessink.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
vervoer en Regiozaken

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

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
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.

Het WOZ team staat voor u klaar!
Eind april valt de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-
beschikking bij u in de bus. Dit jaar wordt de WOZ-beschikking voor het
eerst op de belastingaanslag afgedrukt. Niet iedereen vindt dit een leuk
bericht om van de gemeente te ontvangen. De onroerende-zaakbelastingen
worden geheven op grond van de waarde in het economische verkeer van
een onroerende zaak (woningen, bedrijfspanden en onbebouwde, niet
vrijgestelde, stukken grond) op de peildatum 1 januari 2003.

Op de gecombineerde aanslag
gemeentelijke belastingen/WOZ-
beschikking is de getaxeerde waarde
vermeld, die uw woning of bedrijf
had op 1 januari 2003. Deze waarde
geldt voor de belastingjaren 2005 en
2006. De opbrengst aan onroerende-
zaakbelastingen gaat naar de alge-
mene middelen van de gemeente.

Hiermee worden voorzieningen
bekostigd. Onderhoud van wegen,
schoolvoorzieningen etc. Om u zo
volledig mogelijk te kunnen infor-
meren, ontvangt u bij de aanslag een
informatiegids.

Internet
Vanaf eind april kunt u ook op onze

website www.bronckhorst.nl
informatie vinden. Onder infobalie
vindt u hier een kopje WOZ balie
Bronckhorst. Hierop kunt u inloggen
met de combinatie van uw aanslag-
nummer en belastingbedrag. Uitleg
hierover staat op de website. Onder
deze WOZ balie vindt u alle relevante
informatie over de Wet waardering
onroerende zaken. Maar ook wat de
waarde van uw woning is en welke
vergelijkingsobjecten gebruikt zijn
om de waarde van uw woning in te
schatten. Bovendien vindt u hierop
een standaardformulier waarmee u
eventueel bezwaar kunt maken als u
het niet eens bent met de hoogte van
de waarde van uw woning. Dit formu-
lier kunt u uitprinten, invullen en
vervolgens naar de gemeente
sturen. Digitaal bezwaar maken is
(nog) niet mogelijk.

Hebt u geen Internetaansluiting, pak
dan de belastinggids erbij. Hierin zit
een antwoordcoupon die u kunt
invullen om een taxatieverslag te
ontvangen. Het taxatieverslag is
aangevuld met kleurenfoto's.
Ook de referentiewoningen treft u
hierop aan. De medewerkers van de
afdeling Financiën en belastingen
denken u met deze extra service op
een goede en snelle wijze van dienst
te kunnen zijn. Natuurlijk staat het
team ook telefonisch voor u klaar,
zie hiervoor de telefoonnummers in
de belastinggids.

Vlaggen in Bronckhorst; waar en hoe doe je dat
Sinds de fusie van de vijf gemeenten
zijn de plaatselijke gemeentehuizen
verlaten. Vanaf deze locaties wordt
dus niet meer gevlagd.

In de voormalige gemeenten werd
ook op andere plaatsen, vooral vanaf
kerktorens, gevlagd. B en w hebben
op 19 april afspraken gemaakt over
het vlaggen in de gemeente. Ook zijn
afspraken gemaakt over waar wel of
niet de nationale driekleur of de ge-
meentevlag gevlagd mag worden.

Het gemeentehuis in Hengelo Gld. is
aangewezen als ontvangstlocatie
voor protocollair bezoek. Bij het
gemeentehuis worden masten
geplaatst voor de nationale vlag en
twee andere vlaggen, zoals de Euro-
pese en de gemeentelijke vlag. Bij

Zwembad
't Elderink Hengelo
Gld. 2 mei open
Op 2 mei a.s. opent zwembad 't El-
derink in Hengelo haar deuren. Het
diepe bad en het peuterbad zijn dan
beschikbaar voor een eerste duik.
Het ondiepe bad heeft onverwacht
echter meer onderhoud nodig dan
normaal en gaat, als het meezit met
het drogen van de werkzaamheden,
vanaf half mei open.

het gemeentekantoor wordt alleen
een mast geplaatst voor een natio-
nale vlag. In principe wordt op de
daarvoor door het ministerie van
binnenlandse zaken aangewezen
dagen gevlagd. Devlaginstructie
kunt u vinden op onze website,
www.bronckhorst.nl, onder het kop-
je 'infobalie'. In de vlaginstructie
staat op welke dagen, de zgn. vlag-
gedagen (bijvoorbeeld Koninginne-
dag), uitgebreid, dan wel beperkt en
met of zonder wimpel moet worden

gevlagd. In de vlaginstructie is ook
aangegeven hoe de nationale vlag
eruit ziet en moet worden gebruikt.

Op kerktorens die eigendom zijn van
de gemeente Bronckhorst mag wor-
den gevlagd. Dit zijn de N.H. kerk-
torensvan Voor-Drempt, Hummelo,
Hoog-Keppel, Vorden, Zelhem en
Hengelo Gld., de R.K. kerktoren van
Achter-Drempt en de kapel van
Bronkhorst. Vlaggen op deze loca-
ties mag uitsluitend onder beper-
kende voorwaarden. Dit mag alleen
door instaties als kerkbestuur,
Oranjevereniging of dorpsraad. Wilt
u vlaggen op één van deze locaties,
dan kunt u hiervoor zo spoedig
mogelijk contact opnemen met de
heer F. van Rijk van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

Problemen met
de afvoer va n uw

Woningen of bedrijven in het
buitengebied
De woningen in het buitengebied
zijn over het algemeen aangeslo-
ten op een drukrioleringssysteem.
Hebt u problemen met de afvoer
uw huisriolering. neemt u dan
contact op met de firma
Dusseldorp, tel. (0544) 39 55 27.

Woningen of bedrijven in de
bebouwde kom
Wanneer u in de bebouwde kom
woont, dan moet u de volgende
stappen ondernemen bij proble-
men met de afvoer van uw
huisriolering:
• graaf eerst het ontstoppings-

putje open. Deze bevindt zich op
de erfgrens

• staat het ontstoppingsputje
leeg, dan kunt u ervan uitgaan
dat de oorzaak op uw terrein ligt

• constateert u dat de ontstop-
pingsput vol staat, dan moet u
de gemeente Bronckhorst
bellen, tel. (0575)750271.

Indien u zelf een ontstoppings-
bedrijf inschakelt, dan zijn deze
kosten voor uw rekening, ook als
de oorzaak niet op uw terrein ligt.
De gemeente heeft de ontstop-
pingsbedrijven geïnformeerd dat
rekeningen alleen worden betaald
als de opdracht door de gemeente
is verstrekt. Opdrachten die door
particulieren worden gegeven,
worden niet betaald.

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

Wijziging afvalinzameling 5 mei (hemelvaartsdag)
en 2e pinksterdag

Gebied Zelhem, Vorden en
Hummelo en Keppel
• Op donderdag 5 mei, hemelvaarts-

dag, wordt geen afval ingezameld.
De afvalinzameling in Zelhem oost,
gebied Vorden en de bebouwde
kom van Hummelo en Keppel
wordt verplaatst naar vrijdag
6 mei a.s.

Gebied Vorden en Steenderen

• Op 2e pinksterdag, 16 mei, wordt
in het gebied Vorden geen afval
ingezameld. In plaats daarvan
worden de containers geleegd op
U mei. Voor het gebied Steende-
ren geldt dat het afval in plaats van
16 mei op 20 mei wordt opgehaald.

Ook op de gewijzigde dag wordt om 7.00 uur gestart met de inzameling.
Mogelijk wordt op de in haaldag een afwijkende route gereden.
Uw container kan dus eerder aan de beurt zijn dan normaal.



Mysterieuze ziekte tast kastanjes aan
Een nieuwe aantasting van de paardenkastanjebomen verspreidt zich
razendsnel over Nederland. In de zomer van 2002 kwamen uit Noord
Holland, Zuid Holland en Friesland de eerste meldingen binnen van bruine
vlekken op de stam. De ziekte komt nu verspreid over het hele land voor.
Eind vorig jaar werd in Zelhem een ziek exemplaar geconstateerd.
Deze week vond de afdeling Openbare werken een aangetast exemplaar
in Vorden. Tot nu toe is weinig bekend over deze mysterieuze ziekte. Een
deel van de aangetaste bomen sterft af. Er is een landelijke werkgroep
opgericht (werkgroep Aesculaap) die onderzoek doet naar de oorzaak en
de verspreiding van de ziekte. In overleg met de werkgroep heeft onze
gemeente zich voor dit onderzoek aangemeld. Vermoedt u dat uw kastanje
is aangetast, dan vragen wij u dit door te geven aan de afdeling Openbare
werken, tel. (0575) 75 03 39. Eventueel kan een deskundige van deze
afdeling naar de boom komen kijken.

De werkgroep Aesculaap geeft de
volgende beheeradviezen voor
aangetaste bomen:

Snoeien/werkzaamheden
aangetaste bomen:
• Snoei aangetaste bomen niet en

verricht geen werkzaamheden
aan de boom; dit kan eventuele
verspreiding helpen voorkomen!

• Wanneer bonnen toch gesnoeid
moeten worden, zorg er dan
voor dat het gereedschap wordt
ontsmet.

• Wanneer er in een kastanje-
bestand verschil in aantasting
is, dan kunt u het beste starten
met de werkzaamheden in de niet
zieke bomen.

Omgaan met aangetast materiaal:
• Aangetaste bomen kunt u het

beste laten staan; zieke bomen
hoeven niet direct te worden
gerooid. Veiligheidshalve is het
raadzaam om dode of ernstig
zieke bonnen die een gevaar
opleveren voor de omgeving - en
dus verwijderd moeten worden -

te schillen.
• Verzamel de aangetaste bast en

het schorsmateriaal en stuur het
naar de afvalverwerking. Voor
meer informatie over afvalver-
werking kunt u contact opnemen
met de afdeling Bouwen en
milieu. Het niet-aangetaste
hout kan versnipperd en gecom-
posteerd worden.

Aanplanten/verplanten
kastanjebomen:
• Uit ervaring weten we dat nieuwe

aanplant heel snel ziek kan
worden. Het is raadzaam om
voorlopig geen paardenkastanje-
bomen aan te planten.

• Het verplanten van paarden-
kastanjebomen met bloedings-
verschijnselen wordt afgeraden.
Ook ontraden we op het oog
gezonde bomen te verplanten.

Voor alle duidelijkheid: Het is dus
niet nodig aangetaste bomen direct
te vellen.
Meer informatie kunt u vinden op :
www.kastanjeziekte.wur.nl

Sven, Mike, Luuk en Siebe maken zich grote zorgen over de eendenpopulatie
op de vijver aan de Vincent van Goghstraat in Zelhem. Al enkele jaren worden
de broedende eenden verjaagd en de eieren vernield of weggehaald. Daarom
hebben ze het initiatief genomen om op de kindervrijmarkt hun overtollige
speelgoed te verkopen en aan de gemeente gevraagd om van de opbrengst
een goede nestgelegenheid te maken voor de eenden. Dit initiatief wordt
heel erg gewaardeerd en vooruitlopend op de ontvangst van de opbrengst
zijn, in overleg met de kinderen en Openbare werken Bronckhorst, eenden-
broedkooien aangeschaft en in de vijver geplaatst. Wij wachten in spanning
het resultaat af.

R A A D S V E R G A D E R I N G
De gemeenteraad van Bronck-
horst vergadert op 28 april om
20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat in Hengelo Gld. U bent van
harte welkom deze openbare
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:

• Multifunctionele accommodatie
(MFA) in Vorden
Over dit onderwerp is al veel
gesproken. Burgemeesteren
wethouders vragen de raad te
kiezen uit de volgende opties:
1.heroverweging MFA onder

voorwaarde dat de nieuw-
bouw van de Dorpsschool
doorgaat en dat door deze
heroverweging de voorberei-
dende werkzaamheden geen
vertraging oplopen. Hiervoor
wordt een twee-sporenbeleid
voorgesteld: oriëntatie op een
snelle realisatie van de
Dorpsschool binnen twee
maanden en oriëntatie op de
MFA

2. handhaven van de multifunc-
tionele accommodatielocatie
van het huidige schoolgebouw
met of zonder provinciale en
Europese subsidie

• Verder ligt er het voorstel een
bedrag vast te stellen waarvan
verschillende scholen in Tol-
dijk, Baak en Steenderen een
deel van hun huisvestingskos-
ten kunnen betalen. Het gaat
vooral om vervanging van
zachtboard plafonds en het
plaatsen van noodverlichting

Basisschool De Rank, Tóldijk

• Gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan 'Buurtschap-
pen Zelhem'. Naar aanleiding
van drie ingekomen zienswijzen
is het ontwerpbestemmings-
plan aangepast. De wijzigingen
betreffen de afstand tot de zij-
delingse perceelsgrens van een
terrein aan de Hummeloseweg
85 in Zelhem om de bouwvan
een opslagloods mogelijk te
maken, het bebouwingsvlak en
bebouwingspercentage van het
perceel Nijmansedijk 26 in
Halle en de vergroting van het
bebouwingsvlak van het perceel
Wolfersveenweg 3 in Wolfers-
veen

• Gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan 'Bronkhorst
2004'. Het plan is op onderdelen
naar aanleiding van zienswijzen
aangepast. De wijziging betreft
enkele voorschriften en aan-
passingen op de plankaarten

• Het (ongewijzigd) vaststellen
van het bestemmingsplan
Hengelo Gld. 'Buitengebied
2004; Ruurloseweg 80 en 80a'.
Voorgesteld wordt de ingedien-
de zienswijze ongegrond te
verklaren

• Toekenning van planschade aan
de eigenaren van de woning
Domineespaadje 1 in Hummelo.
Reden van het verzoek is de
verslechtering van de planolo-
gische situatie omdat een per-
ceel landbouwgrond tegenover
de woning de bestemming 'bos'
heeft gekregen

• Initiatiefvoorstel van de WD
voor verbetering van de ver-
keerssituatie van de Dorps-
straat in Halle. Voorgesteld
wordt het college opdracht te
geven om een plan van aanpak
op te stellen

Andere agendapunten:
• Voorstel om het verzoek tot

heroverweging van het raads-
besluit bestemmingsplan
Michelstraat 7 in Zelhem af te
wijzen

• Ondertekenen van een verkla-

ring die de hoogte van subsidie
voor openbare bibliotheken tot
instap- en richtlijnniveau
inhoudt

- Instemmen met een regeling
voor outplacement voor
voormalige wethouders

- Voorstel tot afwijzing van een
verzoek om bestemmingsplan-
wijziging om de bouwvan een
woning in het dorp Hengelo Gld.
mogelijk te maken

- Verhoging van het krediet voor
de restauratie van de toren van
de N.H. kerk in Hengelo Gld.

- Het (ongewijzigd) vaststellen
van de bestemmingsplannen
"t Paradijs 2003 (Steenderen)'.
'Olburgen 2003; Olburgseweg 9'
en 'Olburgseweg 2002; Zand-
weide'

- Het nemen van een voorberei-
dingsbesluit voor het perceel
Veengoot 8 in Halle. Het betreft
de bouwvan een burgerwoning
-in de plaats van een voormalig
agrarisch bedrijf en twee
gebouwtjes

- Het (ongewijzigd) vaststellen
van het bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo 2004;
Holterveldseweg'

- Het nemen van voorbereidings-
besluiten voor de percelen
Kruisbergseweg 10 en Varssel-
seweg 45 in Hengelo Gld. en
voor de percelen de Horster-
kamp 8 t/m 14, Hengeloseweg
7/9 - Schimmeldijk (ong) en
Kostedeweg 10 in Vorden

Spreekrecht
Indien u tijdens de vergadering
het woord wil voeren over één van
de agendapunten, dient u dit bij
voorkeur 24 uur van tevoren te
melden bij de griffier,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffierabronckhorst.nl. Onder
vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.
De vergaderstukken kunt u
vinden op onze website
www.bronckhorst.nl. De eerstvol-
gende gemeenteraadsvergade-
ring is op 26 mei a.s.

Brandweerwedstrijden:
ploeg uit Steenderen derde
Op 16 april j.L deden twintig brand-
weerkorpsen uit de regio hun best
om mensenlevens te redden. Geen
echte mensenlevens, maar het was
wel nét echt. De druk liep hoog op
en het was moeilijk om geen fouten
te maken.

Rob Scheltens, bevelvoerder van de
ploeg uit Steenderen is blij met de
behaalde derde plaats. Aan de
wedstrijd deden twintig ploegen
vrijwilligers van korpsen uit heel
Gelderland, maar ook uit Flevoland
en soms zelfs verder weg mee. In
twee categoriën (112-baan en
Tankautospuit/Hogedruk-baan).
ledere deelnemer kreeg een jurylid
mee, de bevelvoerder zelfs twee.
Dat de ploeg helemaal opging in de
opdracht was wel duidelijk uit het
antwoord van Rob op de vraag of er
veel toeschouwers waren "Niet
gezien", aldus Rob. "je gaat zo op in
je werk dat je niet eens merkt dat er
twee juryleden meelopen en mee-
kijken naar wat je doet of laat". De
ploeg uit Steenderen bestond uit
allemaal nieuwe brandweerlieden.
Er is ongeveer tien keer voor de
wedstrijd geoefend. De ploeg
bestond uit zes mensen: Jacco te
Vrughten Marcel Westerink
vormden de aanvalsploeg, Jeroen
Doornbosch en Harold Aalderink
waren de waterploeg, Bennie
Hulshof fungeerde als pomp-

bediende en Ron Scheltens voerde
het bevel.
Jeroen Wesselink, hoofd afdeling
Openbare orde en veiligheid bij
onze gemeente is trots op zijn
manschappen. "Ik ben trots op de
vlekkeloze organisatie van de wed-
strijden door het brandweerkorps
van Hengelo Gld. En uiteraard trots
op het behaalde resultaat door het
korps uit Steenderen".

De eerste drie ploegen uit beide
categoriën mogen door naar de
volgende ronde. Die wedstrijd is op

4juni in Vught. De beste drie daar-
van mogen door naar de landelijke
wedstrijden later dit jaar.

Uitslag 112-Baan:
1. Ulft 1586 punten: 2. Renswoude
1550; 3. Steenderen 1470 punten.
Tankautospuit/Hogedruk-baan:
1. Oldebroek 1646 punten; 2. El-
speet 1614,punten;3. Assen 1600
punten.
Deze zes ploegen gaan door naar
de gewestelijke wedstrijden die op
4 juni worden gehouden, de opmaat
voor een landelijke competitie.



Inzameling huishoudelijk chemisch afval Archeologie te zien in gemeentekantoor

Gebied Steenderen
Van 2 t/m U mei a.s. wordt het huis-
houdelijk chemisch afval in het ge-
bied Steenderen huis-aan-huis in-
gezameld. Op de afvalkalender
staan de producten vermeldt die als

chemisch afval gescheiden ingele-
verd moeten worden. Lege verpak-
kingen van chemische producten,
zoals lege spuitbussen en lege verf-
blikken zijn geen chemisch afval,
deze kunnen gewoon in de grijze

container. U kunt uw klein chemisch
afval aanbieden in de daarvoor
bestemde blauwe box.
U mag de box niet langs de weg
zetten. De chemokar doet ook in het
buitengebied elk perceel aan.

• Op 2 mei komt de chemocar in de
bebouwde kommen van Steende-
ren, Bronkhorst, Baak en Toldijk.

• Op 3 mei komt de chemocar in de
bebouwde kommen van Olburgen
en Rha en bij alle woningen in het
buitengebied, gelegen ten westen
van de Zutphen-Emmerikseweg
met uitzondering van de woningen
aan de Zutphen-Emmerikseweg.

• Op k mei komt de chemocar bij alle
woningen in het buitengebied,
gelegen aan en ten oosten van de
Zutphen-Emmerikseweg en het
Dambroek.

Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot afdeling Bouwen en mi-
lieu, tel. (0575) 75 02 87.

In de hal van het gemeentekantoor
aan de Banninkstraat staat een
vitrine met originele archeologische
vondsten uit het gebied van Bronck-
horst. Deze vondsten zijn gedaan
door Syntegra Archeologie. Enkele
panelen geven onder andere uitleg
over ontstaansgeschiedenis, bo-
demopbouw en opgravingen met
vindplaats, ouderdom en betekenis.
Het is de bedoeling de presentatie
regelmatig te actualiseren.

«Ml

naf nu-

Klep dicht!
Uw container wordt ALLEEN geleegd
wanneer de deksel gesloten is!

gemeente Bronckhorst

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen
Hoog-Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1, voor de gedeeltelijke verbouw van het
voormalige gemeentehuis tot huisartsenpraktijkruimte
Baak, Bakermarksedijk 1a, voor het oprichten van een bijgebouw
Hengelo Gld., Broekweg 3, voor het bouwen van een kapschuur
Zelhem, Ruurloseweg 26, voor het oprichten van een loods bij de boerderij
Vorden, Veldslagweg 3, voor het bouwen van een dierenverblijf / berging
Hengelo Gld., Sterreweg, Banninkstraat en Raadhuisstraat, voor het realiseren van 36
appartementen en winkels
Drempt, Braambergseweg 9, voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van de
woonkamer; in de voorgevel worden openslaande tuindeuren met bovenlicht geplaatst
Zelhem, Schovenweg 4, voor de nieuwbouw van een landhuis met bijgebouw
Zelhem, Wittebrinkweg 8, voor het geheel vernieuwen van tunnelkassen naar een
multispankas

Aanvragen evenementen
• Toldijk, 30 april 2005, kinderfestiviteiten ivm Koninginnedag, den Bremer
• Zelhem, 7 mei 2005, huwelijksfeest, Bielemansdijk 11a
• Hengelo Gld., 16 mei 2005, fietstoertocht '9de omloop van de Graafschap', diverse wegen in de

gemeente Bronckhorst, start bij café Winkelman
• Vorden, 28 mei 2005, voetbalfeest, Sportcomplex Voetbalvereniging Vorden
• Vorden, 11 juni 2005, show oude tractoren en oude landbouwwerktuigen, kinderspelen,

vogelschieten, weiland aan de Eikenlaan 23
• Baak, 26 juni 2005, buurtfeest, Molenweg
• Zelhem, 23 juli 2005, Zelhemse zomerfeesten, centrum
• Zelhem, 6 augustus 2005, Zelhemse zomerfeesten, centrum
• Vorden, 16,17 en 18 september, open dag Pompoenerie Tondo Pandana
Hebt u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van
burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u
terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Middenweg 27, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning
• Hengelo Gld., Akkerwinde 8, voor het geheel oprichten van een berging
Beide vergunningen zijn verzonden op 20 april 2005

Reguliere bouwvergunningen
• Steenderen, dr. A. Ariënsstraat 29, voor het gedeeltelijk vernieuwen / veranderen van een

gevel van de productiehal AVIKO
• Steenderen, Covikseweg 1a, voor het gedeeltelijk vergroten van een machineberging
• Hengelo Gld., Jachtweg 1, voor het veranderen en vergroten van de woning. De vergunning is

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 45, voor het vernieuwen /veranderen van 3 tot 4 appartemen-

ten. De vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening

Bovenstaande vergunningen zijn verzonden op 15 april 2005

• Vorden, Pastorieweg 1, voor het bouwen van een tijdelijke huisvesting voor een periode van
maximaal 5 jaar (tot 15 april 2010). De vergunning is verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstelling)

• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 29, voor het gedeeltelijk veranderen van een gevel van de
productiehal AVIKO; de bouwvan een trafo

• Bronkhorst, 't Hof 7, voor het bouwen van een dierenverblijf / berging. De vergunning is
verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Hengelo Gld., Raadhuisstraat en Keijenborg, pastoor Thuisstraat, voor het vernieuwen van
twee abri's

Deze vergunningen zijn verzonden op 18 april 2005

• Steenderen, Kastanjelaan (ong.) kavel 64, voor het geheel oprichten van een woning. De ver-
gunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(binnenplanse vrijstelling)

• Zelhem, Bultensweg 7, voor het geheel oprichten van een paardenstal/kalverenstal
• Steenderen, Kastanjelaan (ong.), kavel 65, voor het geheel oprichten van een woning met

garage. De vergunning is verleend met vrijstelling van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening

Deze vergunningen zijn verzonden op 20 april 2005

• Drempt, Hoefkensestraat 20, voor het gedeeltelijk vergroten van een aanbouw van een
kapschuur

• Hengelo Gld., Veldhoekseweg 23, voor het geheel vergroten van een serre en het veranderen
van het dak

• Steenderen, De Wilgen (ongen.) kavel 77, voor het bouwen van een vrijstaande woning.
De vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstelling)

• Vorden, Onsteinseweg 6, voor het bouwen van een garage met carport
• Vorden, hoek het Jebbink met de Boonk, voor het bouwen van een woning. De vergunning is

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(binnenplanse vrijstelling)

• Zelhem, Nijmansedijk 14, voor het gedeeltelijk veranderen van de woning
Deze laatste vergunningen zijn verzonden op 21 april 2005

Reguliere bouwvergunning 2e fase
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 31, voor het bouwen van een dierenverblijf / berging
Verzonden op 15 april 2005

Sloopvergunningen
• Vorden, Kostedeweg 2. voor het gedeeltelijk slopen van een veestalling (vloer en gevelaan-

passing)
• Vorden, Kerkstraat 6, achter de N.H. kerk, voor het volledig slopen van het voormalige VW-

kantoor
• Zelhem, Frans Halsstraat 18 t/m 150, Rembrandtstraat 46 t/m 76,
• Jan Steenstraat 18 t/m 50, voor het slopen van 58 schoorstenen
• Zelhem, Boeijinkweg 2, voor het slopen van een opslag ten behoeve van de smederij
• Vorden, Onsteinseweg 7, voor het slopen van een stal
• Vorden, Hackfortselaan 1, voor het gedeeltelijk slopen van de boerderij en 4 schuren en de

gehele sloop van 2 bijgebouwen
• Vorden, Zutphenseweg 18, voor het slopen van isolatie (asbesthoudend dakbeschot)
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 16, voor het slopen van een carport en brandhoutopslag
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 1, voor het slopen van een berging
• Zelhem, Akkermansstraat 4a, voor het slopen van een stalling voor kalveren en jongvee
• Steenderen, H. Addinkstraat 9, voor het slopen van asbesthoudend vloerzeil
• Toldijk, Wethouder Massinkstraat 27, voor het slopen van ventilatiekanalen en toiletafvoeren

van de woning
• Vierakker, Kapelweg 10a, voor het slopen van een berging
• Hengelo Gld., Jachtweg 1, voor het gedeeltelijk slopen van de woning
Deze vergunningen zijn verzonden op 18 april 2005

• Vorden, Nijlandweg 6, voor het slopen van een veestalling
• Vorden, Kerkstraat 7-9-11, voor het slopen van een woon-winkelpand en het geheel slopen

van 2 schuren
Deze laatste vergunningen zijn verzonden op 20 april 2005

Kapvergunningen
• Hengelo Gld., Bleekstraat 5, voor: het vellen van één prunus. Geen herplantplicht.
• Hoog-Keppel, Brinkenhorst 20, voor: het vellen van één beuk. Herplantplicht.
• Hummelo, Dorpsstraat 34, voor.- het vellen van één Amerikaanse eik, één acacia en één

esdoorn. Herplantplicht.
• Laag-Keppel, Julianalaan 1, voor: het vellen van één acacia en één conifeer. Geen herplant-

plicht.
• Vorden, Schuttestraat 16, voor: het vellen van drie haagbeuken. Herplantplicht.
Bovengenoemde vergunningen zijn verzonden op 20 april 2005



Openbare bekendmakingen - vervolg

Aanlegvergunning
• Vorden. langs de beekzone 'Vordense Beek' voor de aanleg van een voetpad.
Dit besluit is op 19 april 2005 verzonden

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. 5.4.1 APV)
• Zelhem, Enkweg 7a
• Vorden, Tolweg 2
• Zelhem, Wisselinkweg 6
• Hengelo Gld., Vordenseweg 43
• Hummelo, Loenhorsterweg 3
• Zelhem, Nijmansedijk9b
• Vierakker. Vierakkersestraatweg 32
• Wichmond, Lankhorsterstraat 21
• Zelhem, Stikkenweg 21
• Hengelo Gld., Vordenseweg 78
• Hengelo Gld., Kloosterweg 3a
Bovengenoemde ontheffingen zijn verzonden op 26 april 2005. Voor alle ontheffingen geldt dat
verbranding op of nabij het eigen perceel plaatsvindt.

Verleende Vrijstelling art 19, lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Schuttestraat 13, voor het inrichten van een stapsteen-amfibie (bestemmingsplan

Vorden 'Buitengebied 1982'.
• Hengelo, voor het realiseren van het natuurplan dat onderdeel uitmaakt van het in procedure

zijnde bestemmingsplan 'Hengelo Buitengebied 2005, landgoed 't Lenderinck' gesitueerd
tusssen Aaltenseweg, Groenendaalseweg en Weeversplasweg (bestemminsplan 'Hengelo,
Buitengebied 1984')

Deze besluiten zijn verzonden op 18 april 2005

^ Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de verleende vergunningen en ontheffingen kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de
bekendmaking) een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu, Ruimtelijke
en economische ontwikkeling of Openbare werken. De ontheffingen kunt u inzien in het ge-
meentehuis bij de afdeling Openbare orde en veiligheid. 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
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
-voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, in verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergang over de Gazoorweg in

Vorden is deze weg, vanaf de Rietgerweg tot de Warkenseweg, op 3 mei 2005 gesloten voor
alle verkeer

In verband met diverse festiviteiten in het kader van Koninginnedag op 30 april a.s. zijn de vol-
gende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:
• Voor-Drempt, de Kerkstraat, tussen de Dubbeltjesweg en de Witte Hemelweg, en de

Gildeweg, vanaf de voormalige Dreef tot aan de Kerkstraat, van 29 april, 20.00 uur tot 30 april,
18.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, gesloten voor alle verkeer. Het verkeer
wordt omgeleid via de Veldweg, Zomerweg en Veenweg

• Hummelo, Greffelinkallee vanaf nr. 8 tot aan de Spalderkampseweg en de
Spalderkampseweg vanaf de splitsing met de Greffelinkallee tot aan het Domineespaadje op
30 april vanaf 8.00 uur tot 20.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk* is, gesloten voor
alle verkeer

• Vorden, Kerkstraat, Dorpsstraat/ Zutphenseweg vanaf de rotonde Horsterkamp tot de
Decanijeweg, de Insulindelaan vanaf de Dorpsstraat tot de Molenweg, de Raadhuisstraat
tussen de Dorpsstraat en Het Hoge en de Burgemeester Galleestraat tussen de Dorpsstraat
en de Molenweg van 29 april van 15.00 uur tot 1 mei 02.30 uur, of zoveel langer of korter als
wenselijk is, gesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Horsterkampweg
en de rondweg N316

• Hengelo Gld., Kampstraat, Prunusstraat, Heidoornstraat en een gedeelte van de Leliestraat
op 30 april van 9.00 uur tot 18.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, gesloten voor
alle verkeer

• Zelhem, parkeerplaats op het Stationsplein, van 29 april t/m 9 mei of zoveel langer op korter
als wenselijk is, gesloten voor alle verkeer

• Zelhem, dr. Grashuisstraat, gelegen tussen de Stationsstraat en de Pr. Irenestraat, de
Kerkweg, Stationsstraat, Stationsplein en de Industrieweg alsmede de bijbehorende parkeer-
plaats, op 30 april de gehele dag, of zoveel langer of korter als wenselijk is, gesloten voor alle
verkeer

• Zelhem, Zuivelweg, 30 april de gehele dag, aan beide zijden een stopverbod
• Steenderen, gedeelte van de Dorpsstraat tussen Super de Boer en de J.F. Oltmansstraat op

30 april tussen 11.00 en 17.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, gesloten voor alle
verkeer. Op de zuid-zijde van de Burg. Smitstr., aan weerszijden van de Kerkhofweg, de oost-
zijde van de J.F. Oltmanstraat (vanaf de Dorpsstraat tot de Kerkhofweg), geldt op 30 april de
gehele dag, aan beide zijden, een stopverbod.

• Baak, een gedeelte van de Pastoriestraat, op 30 april van 9.00 tot 12.00 uur of zoveel langer of
korter als wenselijk is, gesloten voor alle verkeer

De afsluitingen zijn niet van toepassing voor degenen die kunnen aantonen noodzakelijkerwijs
in de afgesloten gebieden te moeten zijn.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Haitinkweg 6, voor het bouwen van twee recreatiewoningen. Het betreft een vrijstel-

ling met toepassing van artikel 49B, lid 3 van het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening

2-1988'. Op het perceel rust de bestemming Agrarisch Produktiegebied. De geplande bouw
van de recreatiewoningen vervult geen functie binnen deze bestemming. De vrijstelling maakt
het mogelijk dat de 2 recreatiewoningen op dit perceel gerealiseerd kunnen worden. Aan de
gestelde voorwaarden om deze vrijstelling te kunnen verlenen wordt voldaan

• Vorden, Christinalaan 13, voor het plaatsen van een tuinhuisje, het betreft een vrijstelling met
toepassing van artikel 8, lid 7, sub d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'.
De vrijstelling maakt het mogelijk om het bijgebouw voor de gevel van het hoofdgebouw
grenzend aan de openbare ruimte te situeren

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Stikkenweg 12, voor het bouwen van een garage / berging, het betreft een vrijstelling

van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp'
• Zelhem, Stikkenweg 10, voor het bouwen van een garage / berging, het betreft een vrijstelling

van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp'
• Drempt, Kerkstraat 91, voor het bouwen van een kapschuur, het betreft een vrijstelling van de

voorschriften van het bestemmingsplan' 'Voor-Drempt 1995', partiële herziening
• Vorden: Horsterkamp, Steenderen: L. Dolfingweg, Toldijk: Kruisbrinkseweg, Steenderen:

Toldijkseweg, Steenderen: Burgemeester Smitstraat, voor het vernieuwen van de abri's en
het plaatsen van een nieuwe abri aan de L. Dolfingweg in Steenderen (schuin tegenover de
bestaande, te vernieuwen abri), het betreft een vrijstelling van de voorschriften van de
bestemmingsplannen 'Vorden Centrum en Oost 1994', 'Buitengebied 1993 Steenderen'.
'Steenderdiek 1999' en 'Steenderen 1987'

De bouwplannen liggen met ingang van 28 april t/m 25 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 hiervoor een afspraak
maken, 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.

Ontwerpbestemmingsplan 'Vorden-Noord, uitwerking Rotonde Zutphenseweg-Rondweg'
(artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een uitwerking van het bestemmingsplan
'Vorden-Noord', vastgesteld 28 januari 1997, ter inzage ligt.
Dit plan legt de planologische basis voor het aanleggen van een rotonde op de kruising van de
Zutphenseweg en de Rondweg in Vorden.

Het ontwerpuitwerkingsplan met toelichting, kaartmateriaal en bijlagen, waaronder het
schetsontwerp van de rotonde, liggen van 28 april t/m 25 mei 2005 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeente-
kantoor. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan en op het schetsontwerp van de rotonde kenbaar maken aan b en w.

Vastgesteld wijzigingsplan Toldijk 'Buitengebied 2004; Reigersvoortseweg 24"
(artikel 11 Wet op de Ruimtelijke ordening)
Burgemeester en wethouders hebben op 12 april 2005 het bestemmingsplan 'Buitengebied
2004; Reigersvoortseweg 24' (Toldijk) vastgesteld. Dit plan ligt, tijdens de openingstijden, voor
een ieder 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 hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan legt de planologische basis voor het splitsen van een voormalige agrarische
bedrijfswoning en een daarmee in verbinding staand agrarisch bedrijfsgebouw in twee
burgerwoningen.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking,
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, kunt u de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voorontwerpbestemmingsplannen Steenderen 'Buitengebied 2005; Eekstraat 3' en Baak
'Buitengebied 2005; Z.E.-weg 75'
De voorontwerpbestemmingsplannen:
• Steenderen, 'Buitengebied 2005; Eekstraat 3', bouwvan 4 recreatieappartementen bij het

agrarisch bedrijf Eekstraat 4
• Baak, 'Buitengebied Steenderen 2005; Z.E.-weg 75', wijziging van een bedrijfswoning in een

burgerwoning op het perceel Zutphen-Emmerikseweg met bijbehorende stukken,
liggen van 28 april t/m 25 mei 2005, tijdens de openingstijden, ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken,
tel . (0575)750370.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2-1986. herziening 2003-1 (ZAMC)' is onherroepelijk
geworden. Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 28 april 2005 tijdens de
openingstijden, ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Het onherroepelijke plan voorziet in de planologische inpassing van de fiets- en motor trialacti-
viteiten van de ZAMC op de noordstort van de voormalige stortplaats De Langenberg in Zelhem.

Wet 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 28 april t/m 25 mei 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Baak, Bakermarksedijk 9a, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een vleesvarkensbedrijf



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vonden, Wildenborchseweg 21, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
vooreen metaalbewerkingsbedrijf

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de
vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 26 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 28 april t/m 8 juni 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Toldijk, Schiphorsterstraat 4, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een veehouderij
• Steenderen, Kuilenburgerstraat k, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende,

vergunning voor een veehouderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-

ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

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

eerdere ontwerpbesluit;
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 9 juni 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.

Ondermandaat
Het afdelingshoofd van de afdeling Werk, inkomen en zorg heeft op 21 april 2005 het onder-
mandaatbesluit voor de afdeling Werk, inkomen en zorg vastgesteld. Met dit besluit zijn een
reeks aan hem gemandateerde bevoegdheden ondergemandateerd aan de onder zijn
verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. Het ondermandaatbesluit voor de afdeling
Werk, inkomen en zorg treedt in werking op de eerste 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 laatstgenoemde afdeling.

MOEDERDAG; NIEUW SCH RAPPARAAT? f

www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie

d rukke r i j Weevers
Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

Tel. (0575)5510 10
Fax(0575)55 10 86

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c

7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 5053

SUETERS
Raadhuisstraat 9a,

Hongolo (Gld)
Telefoon (0575) 46 11 89

FELJX TAKKEN KAMP, Telefoon
06-48794212

MEVR. VAN VELDHUIZEN
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

Jackpot op onze Vegas modellen

Met de Lacetti Vegas en de Nubira Vegas zetten we hoog in. Want deze speciale Vegas-uitvoeringen, voorzien van alle luxe, comfi
veiligheidsvoorzieningen, zijn nu tijdelijk verkrijgbaar voor slechts € 12.995,- en € 14.695,-. En voor € 495,- extra krijgt u de Vegas zelfs met
sportpakket. Kom snel langs en maak een proefrit, want de voorraad is beperkt. Chevrolet. Four wheels and a heart

Auto Palace Doetinchem
Plakhorstweg 1-3, Doetinchem, 0314-341600
www.auto-palace.nl

Prijs ind. BTW, exd kosten rijldaarmaken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2 uitstoot Lacetti: 7,1 - 9,1 1/100 km, 171 - 218 gr/km Nubira: 7,1 - 9,1 1/100 km, 171 - 218 gr/km.
Vraag de dealer naar de voorwaarden.

lucht
voor

Astma Het
Fonds teven

UW HELE LEVEN GEROOKT?
DOE DE TEST OP WWW.HEBIKCOPD.NL
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Na vele jaren heeft Deco Home Gerbert Abbink besloten de activiteiten aan de
Palmberg 16 te stoppen. Langs deze weg willen wij al onze klanten bedanken

voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld.

Klanten bedankt...
Harmsen succes!

Al onze verkoopactiviteiten worden overgedragen aan Deco Home Harmsen in Hengelo, waar
we al jaren een goede samenwerking mee hebben. Voor verf, behang, gordijnstoffen en

raamdecoratie bent u hier op het juiste adres. Voor zowel de professionele vakman als voor
de doe-het-zelver. Deco Home Harmsen hoopt u in de toekomst te mogen begroeten.

tot 30 april 2005

GERBERT ABBINK
Palmberg 16-18, 7021 DJ Zelhem

Tel. 0314-62 1998

-O tot 30 april <

op het gehele assortiment bij Deco Home Gerbert Abbink
*geldt niet i.c.m. andere acties en op arbeidsloon, vraag naar de voorwaarden in de winkel

vanaf 30 april 2005

HARMSEN VAKSCHILDERS
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo

Tel. 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl

DUBBELE PUNTEN
op uw spaarkaart bij Deco Home Harmsen van 2 t/m 14 mei ;
Spaarkaarten van Deco Home Gerbert Abbink blijven geldig bij Deco Home Harmsen.

'geldt niet i.c.m. andere acties en op arbeidsloon, vraag naar de voorwaarden in de winkel

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

OPROEP
Ik ben op zoek noarlïdi die ikplm. 50 jaar gele-
den in Doesburg ontmoet heb. Toentertijd was ze in
betrekking bij Kapsalon Mia in Doesburg en woon-
achtig in het buitengebied van Keijenborg.
We zijn samen nog naar een feestavond bij de
steenfabriek Wentink in Giesbeek geweest.
Een dag later, op zondag, heb ik haar in Keijenborg
opgehaald, hebben we samen een fiets opgehaald
uit Hengelo en zijn we naar Doesburg gereden.
Ik was in de veronderstelling dat ik Lidi weer zou
zien, maar enkele dagen later was ze vertrokken.
Het laatste wat ik gehoord heb, maar niet weet of
dit waar is, is dat ze 25 jaar geleden in Vorden
werkte. Dit zijn gegevens die mij bekend zijn.

Is er iemand die mij iets meer kan vertellen
over Lidi, zodat ik verder kan gaan met mijn
zoektocht?

Dhr. W. Th. Worm, Doesburg, tel.: 0313-473863-

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Bij DARTEL TRAMPOLINES
permanent 18 showmodellen!

Kom kijken en proberen
di. & wo.:10.00-17.30 uur

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

Broekstraat 22, D'chem
(0314391687)

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
Tel: 06-53362300 of 0575-462892

E-mail heesterhof@hotmail.com

website www.deheesterhof.nl

Vanaf 29 april zijn we in de bloemen.
Kom eens kijken naar de kwaliteit.

Gewijzigde openingstijden ma. t/m za.

8.00 - 17.00 uur t/m 7 mei behalve 5 mei.

SPANNEVOGEL

UITVALSCHERMEN

10%
KORTING
OP AL DEZE

TYPEN
ZONWERING!

GRATIS
MONTAGE!

GELDT OOK VOOR
ELEKTRISCHE BEDIENING!

MARKIEZEN

SCREENS

ROLLUIKEN

KNIKARMSCHERMEN

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurlo, (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl
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Boeiende discussie over
«... _ . . _. , ,chentenparticipatie Bronckhorst

Voor de discussiemiddag in het gemeentehuis was veel belangstelling

Vorige week woensdag was er een discussiemiddag over, hoe de ge-
meente Bronckhorst denkt vorm te kunnen geven aan cliëntenparti-
cipatie op het terrein van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet
Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Ruim 45 personen van verschil-
lende organisaties en instellingen, uitkeringsgerechtigden en men-
sen die gebruik maken van een WVG-voorziening waren aanwezig.

De gemeente Bronckhorst is op grond
van onder andere de WWB en WVG
wettelijk verplicht een vorm van cliën-
tenparticipatie te organiseren. Wet-
houder Dik Nas wilde graag in discus-
sie gaan met mensen die het aan gaat.
Dat waren in de eerste plaats mensen
die momenteel een uitkering WWB/
Loaw/Loaz/Bbz hebben of gebruik ma-
ken van een WVG-voorziening. In de
tweede plaats met belangenorganisa-
ties en beroepsorganisaties.

'We waren echt verrast door de vele
aanwezigen', zei wethouder Nas na af-
loop. 'Er waren ouderenbonden, ge-
handicaptenraden maar ook de cliën-
ten zelf die gebruik maken van de
WVG en van de bijstand. Het doel
was', aldus Nas, iom van gedachten te
wisselen over hun situatie, hun uitke-
ring en hun voorziening en de wijze
waarop de gemeente daarmee om wil
gaan'.

'Dan is het van belang om ook met
hun het gesprek aan te gaan van: hoe
organiseren we dat met elkaar'.

Na het welkomstwoord van de wet-
houder, werd de bedoeling van de bij-
eenkomst uiteengezet. Daarbij ging
het voornamelijk om de vragen: wat
willen we met een cliïntenparticipatie
bereiken, waarover praten we dan,
hoe kunnen we dat bereiken, welke
personen nemen deel aan de cliënten-
participatie en moet er één vorm van

cliëntenparticipatie komen of per be-
leidsterrein. Er ontstond een levendige
discussie met veel inbreng van de deel-
nemers. Uit hun eigen situatie werden
voorbeelden gegeven en toegelicht.
Ook werden er de nodige adviezen
meegegeven aan de wethouder.

Voor wethouder Nas was het belang-
rijkste van de discussie, om te weten
welke richting de mensen zelf uit wil-
len. 'Dat is voor de gemeente natuur-
lijk heel belangrijk. Je kunt wel heel
veel dingen bedenken, maar het gaat
erom waar ze zelf het meest in thuis
voelen. Het moet van de mensen zelf
komen en dat is ook gebeurd. Daar
gaan we ook zeer zeker rekening mee
houden. Ook de adviezen die er uit
kwamen, kunnen we goed gebruiken',
liet hij weten.

Voor de komende Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO) speelt de
cliëntenparticipatie ook een rol. Vol-
gens Nas brengt die wet veel verande-
ringen met zich mee. 'De WMO gaat
in ieder geval de WVG vervangen. Dat
is het voornaamste traject. Maar ook
de Algemene Wet Bijzondere Ziekte
kosten (AWBZ) zal in dat traject opge-
nomen worden en ook de Wet Welzijn
zal daar een rol in spelen. Gelukkig
niet allemaal gelijktijdig', merkt hij
op. 'Per l januari 2006 zullen we waar-
schijnlijk aan de eerste stukjes - en dan
met name uit de WVG - uitvoering ge-
ven van de nieuwe gemeentelijke wet.

Die stappen zullen we dan moeten
gaan zetten. Het gaat dan om de voor-
zieningen voor gehandicapten als:
aanpassingen thuis, de rolstoelen, de
scooters, en andere hulpmiddelen
voor mensen zodat ze zo goed moge-
lijk kunnen blijven functioneren'.

Tijdens de discussie bleek dat in som-
mige voormalige gemeenten geen cli-
ïntenparticipatie bestond. Gemeenten
die dit wel hebben, verschillen teveel
van elkaar. 'Dat is ook de moeilijkhei-
dï, geeft Nas aan. 'Als gemeente
Bronckhorst hebben we dan ook de
vraag gesteld: Simpel samenvoegen
gaat niet. Dus, dan zou je moeten stre-
ven om voor Bronckhorst in één keer
de stap te maken naar één cliënten-
raad'.

'Het gaat er verder ook om, op welke
manier en hoe de gemeente met deze
groep omgaat en de kwaliteit van haar
dienstverlening'.

Wethouder Nas was na afloop tevre-
den over de discussie. Hij vond de bij-
drage van de mensen boeiend. 'Ik
denk dat we uit dit verhaal héél helder
advies kunnen halen hoe we de cliën-
tenparticipatie kunnen inrichten'.

Nas vindt dat het beste is om te starten
met twee cliëntenraden. Eén voor de
bijstand en één voor de voorzieningen
gehandicapten. 'Eigenlijk willen we
naar één cliëntenraad toe. Maar door
de bijzondere situatie van de WWB en
de WVG is het beter dit apart te orga-
niseren'.

Voor de bezetting van menskracht
voor de raden verwacht de wethouder
geen problemen. 'Mensen gaven dui-
delijk aan, dat ze ook in de toekomst
daar een rol in willen spelen'.

Beeldentuin en theetuin open
Ars Longa, meubelboerderij te Ach-
ter-Drempt zal vanaf l mei weer
volop draaien met theetuin, beel-
dentuin en Zomertuin. De winkel
is natuurlijk het hele jaar open,
maar de tuinen zijn meer een zo-
mers gebeuren.

De Zomertuin is een siertuin (0,5 ha)
met veel natuurlijke accenten, zoals
de kikkerpoel, houtril en knotwilgen.
De tuin nodigt bijzonder uit om lek-
ker te dwalen over de graspaden en te
genieten van de verrassingen die de
tuin biedt. De beeldentuin is in de Zo-
mertuin gesitueerd. In de beeldentuin
zijn bronzen en stenen beelden van
Hollandse en Belgische kunstenaars te
bewonderen en te koop. Annemarie

Willemsen uit Vorden o.a. exposeert
haar figuratieve bronzen en stenen

beelden. Ars Longa heeft zelf een col-
lectie bronzen aangekocht van diverse

Belgische kunstenaars en er zijn gego-
ten natuurstenen beelden en orna-
menten van Old Cotswold stone. Zoals
elk jaar gaan ook vanaf l mei de eve-
nementen van start, gezellig en klein-
schalig. 8 mei wordt moeder extra in
het zonnetje gezet op moederdag. Zij
krijgt gratis taart in de theetuin, maar
ze moet wel de kinderen meenemen.
Dat is eigenlijk alleen maar extra leuk,
want de grote trampoline staat klaar.
En vaders, maak je geen zorgen.

Op vaderdag zijn jullie aan de beurt.
Ars Longa vindt u aan de Zomerweg
29, te Achter-Drempt, infolijn (0313)
48 44 40 en website www.arslonga-
drempt.nl Openingstijden: dinsdag
t/m zondag 10.00 tot 18.00 uur.

m z^ancross Emmen

Marcel Willemsen en Bart Notten
meuwe leiders
In het Drentse Emmercompas-
cuum werd afgelopen zondag de
derde NK voor de zijspannen verre-
den. Marcel Willemsen en Bart Not-
ten werden derde in het dagklasse-
ment. Na drie wedstrijden te heb-
ben gereden, staat het Lochems/
Vordense duo op de eerste plaats in
het klassement.

Na de start van de eerste manche, la-
gen Marcel en Bart keurig 4e en gin-
gen ze zij aan zij met de gebroeders
Grondman de eerste bocht in. Grond-
man had iets meer voordeel doordat
zij de binnenbocht hadden en zo la-
gen Marcel en Bart 5e aan het begin
van de wedstrijd. Na 4 ronden kreeg
Grondman mechanische pech en kon-
den Marcel en Bart hiervan profiteren.
Op de vierde plek gekomen, reed het
duo nu achter Wim Janssen, vorig jaar
nog de rijder van Bart.

Op de zware baan waar je ook nog
eens moeilijk kan passeren, lukte het
de jongens toch om Janssen in te ha-
len. Deze eerste manche eindigden zij
dus op een goede derde plaats, achter
Daniël Willemsen-Sven Verbrugge (Ie)
en Eric Schrijver-Christian Verhagen
(2e).

De tweede manche begon het duo als
7e, weer achter Janssen. Doordat de
baan steeds zwaarder werd, kon er bij-

cel en Bart, Wim Janssen en Henk
Roenhorst inhalen en zo op plaats 6
verder rijden. Zij hadden teveel achter-
stand opgelopen op van Duynhoven,
die op de 5e plaats reed, om deze ook
nog in te kunnen halen, dus reden ze
op safe de wedstrijd uit.

In het dagtotaal waren Marcel en Bart
3e geworden en mochten zij wederom
het podium beklimmen. Bij de tussen-
stand staan zij zelfs op de eerste plaats
met 141 punten. Kijk ook eens op onze
site: WWW.MARCELWILLEMSEN.NL

Uitslag Ie manche: l Daniël Willem-
sen-Sven Verbrugge, 2 Eric Schrijver-
Christian Verhagen, 3 MARCEL WIL-
LEMSEN-BART NOTTEN, 4 Carlo en
Torn van Duynhoven, 5 Wim Janssen-
Henk Roenhorst, 19 Denny Visser- Har-
ro Waanders, 23 Rien Mombarg- Frans
Smit.

Uitslag 2e manche: l D. Willemsen-
Verbrugge, 2 Schrijver-Verhagen, 3 van
de Boomen- van de Wiel, 4 Marcel en
Clemens Grondman, 5 van Duynho-
ven, 6 MARCEL WILLEMSEN-BART
NOTTEN, 23 Mombarg-Smit, Visser-
Waanders uitgevallen.

Stand na 6 manches: l MARCEL WIL-
LEMSEN-BART NOTTEN 141 punten, 2
Schrijver-Verhagen 131, 3 van de Boo-
men-van de Wiel 125, 4 D Willemsen-

na niet ingehaald worden. Bij de eer-
ste zeven combinaties veranderde er
de eerste ronden dan ook niets in de
stand. Na enkele ronden konden Mar-

Verbrugge 113, 5 Kuster-Keuben 110, 6
Grondman 108, 7 van Duynhoven 102,
33 Visser-Waanders 11, 38 Mombarg-
Smit 3.

David Brand exposeert
natuurfoto's in Laag Keppel
Van 30 april t/m 14 mei 2005 exposeert
natuurfotograaf David Brand een keu-
ze uit zijn werk in Laag Keppel. De fo-
to's zijn te zien in de expositieruimte
'Achter het raam', Dorpsstraat 9 - 9a in
Laag Keppel. Achter het raam is een
initiatief waarbij (aankomende) kun-
stenaars hun werk aan voorbijgangers
presenteren. Dit gebeurt in de etalage
van het voormalige postkantoor in
Laag Keppel.

David Brand (1972) is amateur natuur-
fotograaf. Zijn fascinatie voor natuur-
fotografie komt voort uit zijn liefde
voor alles wat 'groeit en bloeit'. Zijn
specialisme ligt in de macrofotografie
en de zoektocht naar patronen en rit-
mes in de natuur om ons heen. In zijn
visie is een goede foto meer dan een
registratie van het onderwerp. Een
goede foto brengt een gevoel over. Het
simpele kenmerk ervan is dan ook dat
men een goede foto of meer dan eens
wil zien, of er langer dan enkele mo-
menten naar blijft kijken. David foto-
grafeert veel in de Ooij polder bij Nij-
megen waar hij woont, maar ook op
zijn reizen (Borneo 2003, Amazone
2004) probeert hij de wonderen van de
natuur vast te leggen. David Brand is
aangesloten bij de natuurfotovereni-
ging vnf-nijmegen. Zijn fotowerk is
ook te vinden op www.davidbrand.tk

Grote plantenactie
v.v. Wolfersveen
van maandag 2 t/m zaterdag 7 mti

In de eerste week van mei zal v.v.
Wolfersveen haar jaarlijkse
plantenactie houden. Deze actie
is bedoeld om de jeugdafdeling
van de voetbalvereniging te on-
dersteunen.

Zeker in deze tijd van teruglopende
subsidies een niet meer weg te
denken actie voor de Wolfersveense
voetbaljeugd.

Net als in voorgaande jaren is er
weer veel keuze uit diverse soorten.
O.a. Bacopa's , Verbena's, Fuchsia's,
Petunia's.

Zo'n dertigtal vrijwilligers komen
deze dagen met de planten bij u
aan huis. Er zal o.a. worden ver-
kocht in Zelhem, Halle, Velswijk,
Veldhoek, Wolfersveen en in het
buitengebied.

Tevens is er zaterdag's ook een
verkooppunt ingericht bij de ont-
vangstruimte van de voetbalvereni-
ging aan de Ruurloseweg.
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! Bestrijd maar vooral voorkom
j TEKEN EN VLOOIEN!
! Nu met deze bon 10% korting op deze artikelen
i

www.dierenspeciaalzaak.com
www.vijverpomp.nl
www.hondenbrillen.nl
www.canto.nl

, www.hondenkleding.nl
Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE

WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067

Koninginnebal 2005
Volgens traditie worden de Oranjedagen van 'Zelhem & Oranje' geopend met het Koninginnebal op
29 april in de grote tent op het Stationsplein te Zelhem. De muziek zal
dit jaar worden verzorgd door de band 'Hike' en 'Hike' doet wat de naam
betekent. Hike is namelijk het Engelse woord voor trektocht en de band
'Hike' maakt een muzikale trektocht langs de muzikale genres. Van
'gouwe ouwe' uit de jaren '60-70'en dansklassiekers uit de jaren '80 tot
'dance' en 'après ski', terwijl ook het Nederlandstalige repertoire niet
geschuwd wordt. Het repertoire, gekoppeld aan perfecte muzikanten en
een goede geluids- en lichtinstallatie zorgt voor een sterk beging van de
Oranjedagen in Zelhem.
Hike bestaat uit Arthur ter Voert - keyboards en zang, Michael Koek -
gitaar en zang, Sander Teunissen - drums en zang en John ter Heerdt -
basgitaar en zang. De toegangskaarten kosten € 7,50 verkrijgbaar aan de tent, die vanaf 20.00 uur
geopend is.

Programma Oranjevereniging
Hummelo en Oranje

Koninginnedag Halle
Op Koninginnedag verzorgt SV Halle weer de jaar-
lijkse spelmiddag op sportpark 'De Meisterskamp'. De
aanvang is om 13.30 uur. Voor de kinderen van 4 tot
en met 12 jaar zijn er diverse spelletjes. Er is bus-
gooien, zaklopen, kruisboogschieten, hardlopen en
water dragen. Voor de allerkleinsten is er touwtje-
trekken.

Verder kan iedereen meedingen naar de penalty-
bokaal. De beste keepers van S.V. Halle zijn gecon-
tracteerd en zullen hun best doen de schoten te stop-
pen. Voor de beste score is er een prachtige prijs en
natuurlijk de wisselbeker.
Ook kunt u een gokje doen naar de waarde van de
inhoud van de levensmiddelenmand, samengesteld
door supermarkt Hesselink. De kantine is geopend
voor een drankje en een hapje.

Traditiegetrouw heeft de Oranjevereniging
Hummelo ook dit jaar een aantal evenemen-ten
georganiseerd rond de viering van Ko-
ninginnedag en het bevrijdingsfeest.
De festiviteiten beginnen al op 22 en 23 april
met toneeluitvoeringen van het toneelstuk
'Zomaar een veearts' (zie ook elders in dit blad).
De voorstelling begint beide avonden om 19.30
uur en de zaal van 'De Gouden Karper' is een
halfuur voor aanvang geopend. Kaarten a € 5,-
- zijn aan de zaal verkrijgbaar. Leden van de
Oranjevereniging betalen € 1,50
Koninginnedag begint met een optocht. Om
10.45 uur wordt het verzamelen gebrlazen bij
'Het Hart van Hummelo' en onder muzikale
begeleiding van muziekvereniging 'De
Eendracht' gaat de optocht naar de Greffe-
linkallee waar de zeskamp voor junioren
(groepen 3 t/m 8) om 11.45 begint. Einde van
het ochtendprogramma 13.15 uur. Basisschool
'De Woordhof organiseert de spelen.
Leerlingen van De Woordhof krijgen een aan-
meldingsformulier. Ouders van kinderen die
andere scholen bezoeken kunnen hun
kinderen tot 16 april opgeven bij juffrouw
Ineke Jansen van De Woordhof.
Aansluitend is er een zeskamp voor senioren. Er
wordt gestreden door ca. 10 teams, die uit 10
personen bestaan. In elk team zitten minimaal
3 vrouwen en 3 mannen. Per onderdeel doen
steeds 6 mensen mee, zodat er 4 'op de bank'
zitten. Aan het eind van de zeskamp moet ieder
lid van het team ten-minste aan één onderdeel
hebben deelge-nomen. Er wordt gestreden op
de onderdelen kratten stapelen, tobbedansen,
sponzenspel, beachvolleybal, puzzelen en
woordzoeker. De prijsuitreiking is ongeveer
16.15 uur. Tijdens de zeskamp is er gelegenheid
tot deelname aan het vogelschieten, bijdrage
€ 7,50 per persoon. Voor de kleintjes is er een
springkussen. Om 19.00 uur zullen de activi-
teiten afgelopen zijn.
Op 4 mei vindt vanaf 19.15 uur de kransleg-ging
plaats bij de oorlogsgraven op de begraafplaats
in Hummelo.

Op 5 mei is er een lampionoptocht met vuur-
werk. Nadere mededelingen ontvangt u in de
speciale Bronckhorst Bevrijdingskrant.
Op 6 mei is er een klootschiettoernooi om de
'Bevrijdingstrofee 2005' voor teams, bestaande
uit 6 personen vanaf 12 jaar.
Het toernooi begint om 19.00 uur. Na afloop
kan er in zaal 'De Gouden Karper' in Hummelo
gedanst worden. De muziek tijdens dit bal
wordt verzorgd door dansorkest 'Los Ferros'.

Beachvolleybal-
toernooi

Koninginnedag
Als u een team hebt van minimaal 4 personen
kunt u zich opgeven voor het beachvol-leybal-
toernooi dat volleybalvereniging Sparta in
samenwerking met de stichting Zelhem en
Oranje op Koninginnedag organiseert.
Het kunnen teams zijn van verenigingen,
straten, families etc, bestaande uit dames,
heren of als mix-team.
Er wordt in poules gespeeld en de teams kun-
nen zelf aangeven of ze ingedeeld worden bij de
beginners of gevorderden. Daardoor kan de
organisatie zorgen voor wedstrijden op sterkte,
hetgeen de spanning en het spel ten goede
komt.
U kunt zich tot dinsdag 26 april aanmelden bij
Kevin de Voogt, tel. 0314-622587 of bij Arie
Mudde, tel. 0314-625419 of via de email op
arie.mudde@tref.nl.
Als alle inschrijvingen binnen zijn, worden de
deelnemers, op of direct na donderdag 28 april,
geïnformeerd over de aanvangstijden.

Donderdagmiddag 21 april is dhr. Herman WA. van den Berge geïnstalleerd als
plaatsvervangend korpschef van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland. Hij
volgt hiermee dhr. H. Mos op, die binnenkort de politie gaat verlaten wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Tijdens de installatiebijeenkomst in
het hotel/congrescentrum 'Heerlick-
heijd van Ermelo' werd de nieuwe
politiecommissaris toegesproken
door de korpschef van de poli-tiere-
gio, hoofdcommissaris dhr. J.J.
Hoogendoorn.
Ook de vervangend korpsbeheerder
(burge-meester van Doetinchem),
mevr. M. Horse-lenberg, de hoofdof-
ficier van justitie van het arrondisse-
ment Zutphen mevr. L.M. van Zanten
en de voorzitter van de onderne-
mingsraad dhr. H. Petersen voerden
tijdens de bijeenkomst het woord.
De nieuwe plaatsvervangend korp-
schef is 49 jaar oud, gehuwd en
vader van vier kinderen. Hij is
afkomstig uit Den Haag, waar hij
recentelijk directeur was van het
gebied Haaglanden I.
In zijn loopbaan bekleedde hij onder
meer de functies van Chef van het
Stafbureau Geüniformeerde Politie,
Projectleider vorming regiokorps
Haaglanden en directeur Centrale
Operationele Diensten.

Verkeersexamen Basisschoolleerlingen
De leerlingen van groep 7 van de
negen Zelhemse basisscholen (incl.
school IJzevoorde, die is samenge-
gaan met de school in Halle Nijman)
namen op dinsdag 19 april allemaal
deel aan het onderdeel praktijk van
het verkeersexamen dat in het
Zelhemse dorp werd gehouden met
de start bij sporthal de Pol. Met
behulp van 10 vrijwilligers van de
basisscholen, politiemedewerkers
en leden van 3VO reden de 150 leer-
lingen hun praktijkproef en alle
kinderen slaagden hiervoor zodat ze
op 21 april mochten deelnemen aan
het landelijk theorie-examen. De
resultaten daarvan zijn nog niet
bekend, maar mochten de resultat-
en tegenvallen dan mogen de leer-
lingen via een herexamen alsnog
proberen het verkeersdiploma te
halen. Op de foto groep 7 van de Jan
Ligthartschool tijdens het theorie-
examen.
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DE WITTE BRINK
Keijenborgseweg 2 7O21 KP Zelhem Tel. 0314-641647

NBIEDINGEN VAN
25 APRIL T/M 30 APRIL

Vaste lavendel planten

normaal € 1,= nu 10 voor / /O W

Div. klimplanten
(Clematis, passiebloem e.d.)

normaal € 4,95 nu 3 voor / /O W

BUXUSPLANTEN
VOOR HAAG

NORMAAL 10 VOOR 5 -

NU 100 VOOR

e 39.95

WAARDEBON
KONINGINNEDAG

potgrond
3 halen

2 betalen
KONINGINNEDAG GEOPEND!
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€ 320.00
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normci
Beter kun je niet liggen

COMPLETE WONINGINRICHTING
Smidsstraat 7/9, Zelhem, Telefoon: (0314) 62 37 62.

Oranjedagen
Zelhem & Oranje

Na het Koninginnebal op vrijdag 29 april waar de
groep 'HIKE' de muziek zal verzorgen gaat het feest
op 30 April vanaf 10.30
uur verder met de
zeskamp voor de
basisschooljeugd.
Verder is er een vrij-
markt voor de kin-
deren tot 12 jaar, zijn
er doorlopend optre-
den van de country-
dancers 'Cattle Creek'
en zal de scouting-
groep 'Hertog van Gelre' demonstraties verzorgen.
Vanaf 12.00 uur wordt er een beachvolleybal toer-
nooi gehouden. De organisatie is in handen van vol-
leybalvereniging 'Sparta'. profspelers van volleybalv-
ereniging Orion uit Doetinchem zullen demon-
stratiepartijen beachvolleybal spelen. In de tent is de
gehele dag live muziek.
's Avonds speelt van 20.00 uur tot 22.30 uur de 'Joe
Cover Band ' in de tent (Joe Cocker Tribute), gevolgd
door de band 'Hot Leggs' (Tina Turner Tribute) van
23.00 uur tot 00.30 uur.
Voorverkoop van kaarten verloopt via www.the-
clashofthecoverbands.com. Kaarten kosten € 8.50.
Aan de tent kosten de kaarten € 10,-. Try Out leden
betalen € 7.50. De tent is vanaf 20.00 uur open.

Vlaggen in Bronckhorst
Waar en hoe doe je dat?

Sinds de fusie van de vijf gemeen-
ten zijn de plaatselijke gemeente
huizen verlaten. Vanaf deze locaties
wordt dus niet meer gevlagd. In de
voormalige gemeenten werd ook op
andere plaatsen, vooral vanaf kerk-
torens, gevlagd.
B&W hebben op 19 april afspraken

gemaakt over het vlaggen in de gemeente. Ook zijn
er afspraken gemaakt over waar wel of niet de
nationale driekleur of de gemeentevlag gehesen
mag worden.
Het gemeentehuis in Hengelo (G) is aangewezen als
ontvangstlocatie voor protocollair bezoek. Bij het
gemeentehuis worden masten geplaatst voor de
nationale vlag en twee andere vlaggen, de Europese
en de gemeentelijke vlag. Bij het gemeentekantoor
wordt alleen een mast geplaatst voor een nationale
vlag. In principe wordt op de daarvoor door het min-
isterie van binnenlandse zaken aangewezen dagen
gevlagd.
De vlaginstructie is te vinden op de website van de
gemeente, www.bronckhorst.nl, onder het kopje
'infobalie'. In de vlaginstructie staat op welke dagen,
de zgn. vlaggedagen (bijvoorbeeld Koninginnedag),
uitgebreid, dan wel beperkt en met of zonder wim-
pel moet worden gevlagd. In de vlaginstructie is ook
aangegeven hoe de nationale vlag eruit ziet en moet
worden gebruikt.
Op kerktorens die eigendom zijn van de gemeente
Bronckhorst mag worden gevlagd. Dit zijn de N.H.
kerktorens van Voor-Drempt, Hummelo, Hoog-
Keppel, Vorden, Zelhem en Hengelo (G), de R.K. kerk-
toren van Achter-Drempt en de kapel van
Bronkhorst. Vlaggen op deze locaties mag uitslui-
tend, onder beperkende voorwaarden. Dit mag
alleen door instanties als kerkbestuur,
Oranjevereniging of dorpsraad. Wilt u vlaggen op
één van deze locaties, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met dhr. F. van Rijk van de gemeente, tel.
0575-750250.

Hummeloseweg 46b
7021 KH Zelhem
Tel./fax (0314) 62 48 70
www.aadwoodshop.nl

\0e/
ru/t/m/

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

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

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

Handelsweg 11 Zelhem

k^J Tel. 0314-622839

WILLEMSEN FAX. 03 .«23244
AUTOSCHADE & TRucKSTYiiNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

DE HOGE VOORT
Q AUTOWASCENTRUM

O TANKSTATION

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

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

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

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

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

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

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en
de diverse acties belt u 0314-620471.
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Het Vijverberg concert
Concertregistratie
30 jaar Normaal

In mei bestaat de legendarische Achterhoekse rockband Normaal 30 jaar. Met Oerend
Hard bestormde Normaal in 1975 de Nederlandse hitparade. Vanwege dit jubileum
zendt Graafschap TV een impressie van het jubileumconcert uit dat op 4 juni vorig jaar
in stadion De Vijverberg in Doetinchem plaatsvond.
Het zijn unieke opnames, want we zien Normaal in de oorspronkelijke bezetting met
Ferdi Jolij, Jan Manschot, Wïllem ter Horst en Bennie Jolink.

Tijdens dit concert geeft Hans Keuper een
gastoptreden met een nummer van Boh
Foi Toch, de band waar ook Ferdi Jolij en
Jan Manschot ooit lid van waren.
Het concert wordt in twee delen van 25
mi-nuten uitgezonden. Deel l op dinsdag
26 april en deel 2 op dinsdag 3 mei,
aansluitend aan het nieuws van 20.00 uur,
met elk uur een herhaling.
Er zijn ondermeer de volgende nummers
te horen: Alie, Oerend Hard, Hendrik

Haverkamp, 't wurd tied, Dun op d'n Mest,
de Boer dat is de Keerl, noar t Café en Geef
't toe. Samen met Hans Keuper brengt de
band o.a. De jongens van de Schutteri-j,
Bierman, Va por Ca en Beernd van
Kuperi-j.
Graafschap TV is sinds l maart in een
groot deel van Oost-Gelderland te ontvan-
gen. Kijk voor meer informatie op
www.graafschap.tv.

Nieuw voorwoord
Bij de inleiding voor de verhalen onder de titel 'Beernt' blijft onduidelijk wie de verha-len
geschreven heeft. De schrijver van de verhalenserie is Beernt van Trui van de Knutte, oftewel
Bennie van Schie. Hij noemt het zelf "Ik schreef de verhalen op", want voor de verhalen legde
hij zijn oor te luister bij diverse leden van de eolkloristische dansgroep "Wi'j eren 't Olde', waar
die verhalen werden verteld als omlijsting van het dansprogramma. Van die verhalen kwam een
boek uit onder de titel 'Bi'j ons op de boerderieje'. Dit boek werd door Henk uut Darp "vertaald'
in dialect volgens de 'Wald'-spelling.

De juf en de
bloeme

As i-j as kleinen pork op de
boerderi-je rond-dwaalt, dan
wordt i-j al gauw tevölle. Dan
loop i-j in de waege, dan loop i-
j weer te jen-gelen, dan zit i-j
weer ergens an waor i-j met de
fikken af mot blieven en zo
bunt ze re-gelmaotig achter ow
an te vangen. Zo kan ik nog
wel effen deurgaon.
Dan kump de tied dat ze wat
vastigheid veur ow mot
zuuken. En of i-j dan wilt of
niet, ens kump de dag dat i-j
naor schole mot. Eerst naotu-
urlijk naor de kleuterschole,
want i-j mot ergens beginnen.
Nao volle gebleer en gebrul,
umdat i-j liever bi-j moeder
blieft, wet ze ow uutendelijk,
met spölgoed en mooie
weurde, toch op schole te
hollen. Nao een paar dage
begon ik der an te wennen.
Dat kwam ok umdat juffrouw
Manneken zo lief was. Ik kon al
gauw heel goed met eur
opschieten. Ik proberen zelfs
um 's middags wat langer nao
te blieven, um eur te helpen
met opruumen en dan mocht
ik ok 't bord schone vaegen. As
ik maor met juffrouw
Manneken allene kon waezen,
dan dei ik alles veur eur.
Ik was zó gek op eur, dat ik eur
al 's evraogd hebbe of ze met
mien wol trouwen. Toen la-
chen ze een betjen en zei dat ik
dan maor wachten mos tutdat

ik groot was.
Maor ze had wél een kleinen
tik. Ze hield namelijk wel van
een borreltjen. An eiken vinger
wel eentjen. Ik denke dat ik
dat ok van eur eleerd hebbe.
Maor ze kon der niet zo goed
tegen. Ze wier der al gauw eeh
betjen tipsie van.
Op een dag kreeg ze een uut-
neudiging veur een groot feest.
Een gala feest nuumen ze dat,
wat dat ok mag waezen. 't Was
een deftig feest. Ze kocht zich
een mooie, lange jörk met ccn
diep u u tgesn eden om ele ttee.
Ik menen toen dat dat zo heit-
en, maor kwam der later
achter dat 't heel wat anders
was. Ze is 's aovends naor dat
feest ewest, en had zich naotu-
urlijk een betjen gek gedragen
en ze mos den anderen dag wél
weer optied veur de klasse
staon.
En toen gebeuren 't ! Ze sliep
dwars deur de wekker hen en
toen ze wakker wier, schrok ze
zich te pletter. Nog een betjen
dizzie en slaöperig, had ze de
kleere van de stoel eg-reppen,
zich gauw an'ekleed en op de
fietse esprongen. Nog net veur-
dat de schole begon kwam ze,
met de heure in de warre, 't
schoolplein opstoeven.
Wi-j wazzen d'r nog an 't
spöllen, en ze reed mien kam-
meraod kats van de sökke. Bart
kon nog net op de beene
blieven. De baovenmeister was
d'r ok en die hield eur an. "Zo,
zo. Wat hebt u een haast." "Ja
ziet u meneer, ik ben vannacht
heel laat thuisge-komen en
heb de wekker niet gehoord.
Zo-doende heb ik me ver-

slapen. Neemt u me niet kwal-
ijk."
"Och juffrouw Manneke, dat is
niet zo erg, maar kijk eens hoe
je gekleerd bent. "Juf kek naor
heur kleere en schrok veur de
tweede keer den margen. Ze
had de jörk an waor ze met
naor 't feest was ewest! Ze
kreeg een kleur. De baoven-
meister kek net ietskes lan-ger
as beslist neudig was en zei
toen "Ik vind het niet zo erg
tlat u die jurk aanhebt, maar
gezien de zeer diepe decolleté"
en hie kek nog 's effen goed,
"lijkt het me beter dat u even
de tuin ingaat, en daar een
mooie, maar vooral een grote
bloem plukt en daarmee uw
decolleté bedekt."
"Ja meneer, u hebt gelijk. Ik zal
het meteen doen." zei ze, nog
egal achter de poeste.
Een störmken later kwam ze
de klasse in met een prachti-
gen, maor veural grote bloeme
in heur inkiek. "Vandaag gaan
we het hebben over de voeding
van de bomen, de struiken en
de bloemen." zei ze en wees op
de mooie bloeme onder eur
kinne. Ze trok 'm iets umhoge
en vroeg: "Kinderen, waar zou
deze bloem nu van leven?"
Dat had ik al gauw ezien en
stok de vinger op. "Zeg het
maar Beernt". "Van melk juf-
frouw" zei ik glunderend,
umdat ik mien eigens zo slim
vonne. "Nee." zei ze. "Deze
bloem leeft niet van melk,
maar van water". "Oooh," zei
ik een betjen teleur gesteld,
"maorikkan van hieruut toch
niet zien hoe lang de stel is."

Beernt.

'De Witte Brink'

voor sezoen
Het seizoen breekt weer aan, de tuin is weer
opgestaan uit de winterslaap en verdient de
nodige aandacht om het lentegevoel weer op te
kunnen snuiven in de eigen tuin.

De medewerkers van 'de Witte Brink' staan er
helemaal klaar voor. Dit jaar kunt u nog meer
verwachten in de kassen. Zo zijn bijvoorbeeld de
vaste planten anders geordend. Aan de hand van
thema's staan ze geordend.

hi totaal zijn er 13 thema's bedacht. Zeservan
staan opgesteld.
Zo vindt u de planten op kleur, op geur, op
bloeimoment (lentebloeiers, zomerbloeiers). Het
resultaat is prachtig en de natuur reageert
direct, want ze stonden net opgesteld en nog
dezelfde dag wisten de bijen bij welk thema ze
zich thuis voelden. Natuurlijk zijn er hanggera-
niums in hangpotten, volop perkgoed en kuip-
planten.

De zelf opgekweekte soorten zijn groter, grotere
potten, dus mooier in de tuin en voordelig in
prijs.
Tot slot is er natuurlijk het voordeel van de
ruime parkeergelegenheid.

kwekerii
WIT! E BRINK

af* v
V ; ' ;~rv

K&Üfc £ „



Verwarring over keurmerken op rookmelders
In Nederland worden uitsluitend rookmelders van buitenlands
fabrikaat aangeboden. Aan de buitenkant is niet te zien wat een
goede rookmelder is en daarom worden keurmerken gebruikt.
Diverse onafhankelijke organisaties in ons land bevelen rookmel-
ders aan die zijn voorzien van de keurmerken 'Goedgekeurd
Keurmerkinstituut' en 'Komo Keur'.

Natuurlijk moet een rookmelder
goed werken. Let daarom op deze
keurmerken bij de aanschaf van
een rookmelder. Batterijgevoede
rookmelders dragen het keurmerk
'Goedgekeurd Keurmerkinstituut'

en rookmelders
op het lichtnet het
Komo Keur.
Het Keurmerk-
instituut heeft

^^r

door onafhankelijk onderzoek
vastgesteld dat deze rookmelders
o.a. tijdig waarschuwen bij brand
en dan een voldoende luid waar-
schuwingssignaal geven.
De batterijen gaan minimaal 1 jaar
mee, en de melder geeft 30 dagen
lang een waarschuwing wan-
neer de batterij moet wor-
den vervangen.
Bovendien hebben
goedgekeurde rook-
melders een Neder- (J) m
landstalige plaatsings-
en gebruiksaanwijzing,
en deze is beoordeeld op
volledigheid, duidelijkheid
en juistheid.

Buitenlandse
keurmerken
Rookmelders zonder keur-
merk of met alleen een bui-
tenlands keurmerk hebben
vaak geen duidelijke, Nederland-
stalige gebruiksaanwijzing.
Omdat de juiste plaatsing en het
onderhoud van de melder essen-

tieel zijn voor het goed functio-
neren raadt het Keurmerk-
instituut deze melders af.

CE-merk zegt weinig
Alle rookmelders dragen het CE
merk, maar dat zegt helaas niets
over de goede werking van de
rookmelder bij brand. Het CE-
merk betekent alleen dat de mel-
der voldoet aan de wettelijke
eisen voor (elektrische) veiligheid
en het niet storen van andere
apparaten; ook is de melder zelf
ongevoelig voor storingen.

Goedmerk is vervangen
Tot 1999 waren bijna alle hoog-

waardige rookmelders in
Nederland te herken-

nen aan het

Midden 2005 wil de overheid het inzamelen en recyclen van
gebruikte huisrookmelders verplicht stellen. De branche onder-
zoekt momenteel de mogelijkheden om hiervoor een inzame-
lingssysteem op te zetten. Dit gaat waarschijnlijk gepaard met
een verwijderingsbijdrage, zoals deze al bestaat voor elektri-
sche apparaten. De hoogte van de verwijderingsbijdrage is nog
een punt van discussie, omdat de verwijderingskosten in de
buurt liggen van de aanschafprijs van de rookmelder.

"Goedmerk". In 1998 is dit keur-
merk opgegaan in het nieuwe
keurmerk "Goedgekeurd Keur-
merkinstituut". Ook het keurmerk
van de Nederlandse Vereniging

van Huisvrouwen is hierin opge-
gaan. De strenge keuringsei-
sen voor beide keurmerken
zijn onveranderd gebleven.
In een korte overgangsperi-
ode hebben alle keurmerk-
houders het nieuwe logo op
hun producten aangebracht,

zodat het "Goedmerk" niet
meer op rookmelders is te vin-

den.

Meer informatie
Meer informatie over brandpre-
ventie en rookmelders vindt u op
www.keurmerk.nl (kijk bij "Brand-
preventie"). Hier staan ook lijsten
van goedgekeurde rookmelders en
brandblussers.

TIP:
Heeft u een rookmelder op
batterijen? Deze gaan mini-
maal een jaar mee, vervang
deze dan ook tijdig.

Hoe snel moet u het huis uit bij een brand?
Een brandje dat in 5 minuten uitgroeit tot een uitslaande brand
lijkt overdreven maar komt vaker voor dan u denkt. In zo'n
geval moeten alle bewoners binnen enkele minuten buiten
staan. Het is dus belangrijk dat een beginnende brand zo snel
mogelijk wordt ontdekt, of het nu overdag is of 's nacht. Veel
mensen denken dat je wel wakker wordt van een brand, maar
dat is niet het geval. De tijd waarbinnen de brand wordt ont-
dekt, samen met de wijze waarop je erop reageert is dus zeer
bepalend. Zorg daarom voor een vluchtplan, oefen dit regelma-
tig, en zorg dat je tijdig wordt gewaarschuwd voor brand.

Onafhankelijke consumenteninformatie op internet

De website van het Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl)
bevat een schat aan informatie over de kwaliteit van produc-
ten, diensten en accommodaties voor consumenten (alleen
niet-levensmiddelen). Vooral de lijsten met goedgekeurde
objecten bieden praktische hulp bij aankoop. U vindt hier
onder andere goedgekeurde:

• kinderproducten (traphekjes, bedkruiken);
• was- en reinigingsmiddelen;
• maneges en recreatiebedrijven;
• zwembaden en waterglijbanen;
• speeltoestellen en skatebanen;
• kinderopvang en jeugdvakanties;
• rookmelders en brandblussers;

Alle hierin genoemde objecten zijn uitgebreid onderzocht, en
ze voldoen aan de strenge eisen van het Keurmerkinstituut.
Voor de onderwerpen die niet aan bod komen op www.keur-
merk.nl bevat de website tientallen hyperlinks naar andere
plaatsen op internet met nog meer onafhankelijke informatie.
Raadpleeg bijvoorbeeld de zeer uitgebreide catalogus van
keurmerken, of de catalogus van etiketteringssystemen.

Kortom, de website van het Keurmerkinstituut is dé toegangs-
poort voor onafhankelijke informatie over de kwaliteit van pro-
ducten, diensten en accommodaties voor de consument.

Keurmerkinstituut
Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie
gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van pro-
ducten, diensten en accommodaties voor consumenten.
Postbus 45,2700 AA Zoetermeer.



Huishouden gooit per jaar 330 euro aan voedsel weg

Minder afval, minder kosten
Voedselresten, verpakkingen, kranten, oude apparaten en noem maar op.
Alles wordt op den duur afval, ledere dag produceren we per persoon
anderhalve kilo. Ruim tien jaar geleden was dat nog één kilo per persoon
per dag. De afgelopen jaren is het gelukt om de hoeveelheid afval per per-
soon constant te houden. Ook al is afvalverwerking in Nederland goed
geregeld, het blijft belangrijk om minder weg te gooien.

Het gescheiden inzamelen van afval
is een nationale sport. Bijna de helft
van het huishoudelijk afval wordt
apart ingeleverd en gebruikt als
grondstof voor nieuwe producten.
Het restafval gaat (bijna) niet meer
naar de vuilnisbelt, maar naar specia-
le verbrandingsovens. Daar levert het
verbranden van afval nuttige energie
op. Toch blijft het belangrijk om min-
der weg te gooien.

Goedkoper
Minder afval is goedkoper. Het ver-
werken van afval kost geld. Hoe min-
der afval uw gemeente krijgt, hoe

Voedsel
Nederlanders staan bekend om
hun zuinigheid. De aanbiedingen
van 'drie halen twee betalen' lopen
goed. Toch zijn de uitgaven voor
voeding vaak onnodig hoog.
Meestal kopen huishou-
dens meer dan ze nodig
hebben. Per jaar gooit
een gemiddeld huis-
houden 330 euro aan
voedsel weg.

Dit is niet alleen een ver-
spilling van geld. Het is ook
onnodig veel afval en een
verspilling van de energie
die is gebruikt voor de pro-
ductie en het transport van
deze voedingsmiddelen.

minder kosten ze maakt. Door met
zijn allen minder afval te produceren,
heeft u invloed op de hoogte van de
afvalstoffenheffing.

Beter voor het milieu
Minder afval is ook beter voor het
milieu. Natuurlijk wordt het afval op een
verantwoorde manier verwerkt, maar er
blijft altijd enige milieubelasting over.
Het voorkomen van afval verkleint de
milieubelasting van afvalverwerking. En
als we langer met producten doen, zijn
er minder grondstoffen, water en ener-
gie nodig om producten te maken. Ook
dat is winst voor het milieu.

voor de vuilnisbak

Door op maat
boodschappen te

doen kunt u flink
besparen op uw uit-

gaven voor voeding
en bent u tegelijker-

tijd goed bezig voor
het milieu.

Slim boodschappen doen
Per jaar gooit een huishouden
gemiddeld 110 tot 165 kilo voedsel
weg: 10 tot 15 procent van de ge-
kochte voedingsmiddelen. Een groot
deel van het weggegooide voedsel
verdwijnt ongebruikt in de vuilnisbak.
Het is bedorven voordat u kans zag
het op te eten. Veel voedselverspilling
kunt u dus gemakkelijk voorkomen
door uw boodschappen beter af te
stemmen op wat u daadwerkelijk ge-
bruikt. Bijvoorbeeld door voor verse
producten wat vaker naar de winkel te
gaan in plaats van grote voorraden
ineens te kopen.

Weggooitest
Veel mensen reageren verbaasd als ze

horen dat een gemiddeld huishouden
zoveel voedsel weggooit. Ze denken
dat het bij henzelf minder is.
Het weggooien van eten gebeurt
immers met kleine beetjes te gelijk.
Door veertien dagen op te schrijven
wat u aan eten weggooit, krijgt u een
goed beeld van uw eigen gedrag. Met
het omrekenmodel van Milieu
Centraal kunt u nagaan hoeveel kilo
voedsel - en dus euro's en energie - u
per jaar weggooit.

Downloaden:
De Weggooitest voedingsmid-
delen kunt u downloaden op:
www.milieucentraal.nl.

Tips
voor minder afval

• Koop wat u nodig heeft.
Denk bijvoorbeeld aan de
aanschaf van klusmateria-
len. Koopt u een grote zak
cement voor een klein klus-
je, dan zal het overgebleven
materiaal na verloop van
tijd onbruikbaar worden, en
gooit u het weg.

• Neem een eigen bood-
schappentas mee, dan heeft
u geen plastic tasje nodig.

• Koop frisdranken en bier
voor thuisgebruik zo moge-
lijk in retourverpakkingen.
Bij melk, yoghurt en andere
zuivelproducten is er wei-
nig verschil in milieube-
lasting tussen pakken en
retourflessen.

• Koop kwalitatief goede pro-
ducten. Deze gaan langer
mee zodat u minder vaak
nieuwe hoeft te kopen.

• Zorg voor voldoende onder-
houd. Onderhoud is behoud.

• Laat kapotte spullen repa-
reren als dat mogelijk is. Zo
verlengt u de gebruiksduur.

Verpakking, daar zit wat in
Een mogelijkheid om minder afval weg te gooien is het letten op onnodi-
ge verpakkingen. Maar wanneer is een verpakking onnodig? Goede ver-
pakkingen kunnen er voor zorgen dat de kans kleiner wordt dat produc-
ten beschadigen of bederven.

Dat is winst voor het milieu. Een winst
die vaak groter is dan de milieube-
lasting van het extra verpakkingsma-
teriaal.

rpakkingen
het milieu

Ven
en
Verpakkingen belasten uiteraard het
milieu. De belasting ontstaat bij de pro-
ductie van het verpakkingsmateriaal,
het transport van (lege) verpakkingen,
de recycling en de verbranding van de
resthoeveelheid verpakkingsafval.
Daartegenover staat dat verpakkingen
de totale milieubelasting beperken
doordat zij producten beschermen en
daarmee afval als gevolg van beschadi-
ging, bederf of weglekken voorkomen.
De milieubelasting van een product is

Doe de af va l race

Het lijkt zo simpel: glas in de
glasbak, fruitschillen bij het
GFT. Maar bent u echt op de
hoogte van alle afvalscheiding-
regels? In welke afvalbak hoort
bijvoorbeeld een oude video-
band? Of een oude stofzuiger?
Test uw kennis op een speelse
manier in "De Afvalrace"
Het spel vindt u op:
www.milieucentraal.nl

meestal veel groter dan de milieube-
lasting van de verpakking.

Minder verpakking
per product
Hoewel het soms anders lijkt blijft de
groei van het aantal verpakkingen ach-
ter bij de economische groei. De hoe-
veelheid verpakkingen is de voorbije
jaren wel toegenomen, maar de toena-
me is in verhouding kleiner dan de
groei van de economie. Dit komt
omdat bedrijven steeds efficiënter ver-
pakken en naar verhouding minder
verpakkingsmateriaal gebruiken. Soms
is dit heel zichtbaar. De grote pakken
waspoeders zijn vervangen door klei-
nere verpakkingen en kleine flacons en
het doosje om de tandpasta is verdwe-
nen. Blikverpakkingen zijn door de
jaren heen steeds lichter en dunner
geworden. In de afgelopen 25 jaar is
het drankenblikje bijna 45 procent lich-
ter geworden. Het stalen drankenblikje
weegt bijvoorbeeld nog maar 21 gram
tegen 38 gram in 1978.

Kleine
verpakkingseenheden
Ook het verpakken van producten in
kleinere eenheden kan het milieu hel-
pen. Het kost weliswaar extra verpak-
king, maar maakt het kopen naar
behoefte mogelijk. Dat verkleint de

kans dat producten, en dus energie,
ongebruikt worden weggegooid. Bij
de keuze tussen grote en kleine een-
heden gaat het om de balans tussen
de hoeveelheid verpakkingsmateriaal
en de kans op verspilling. Bijvoorbeeld
koffiemelk in cups is een verstandige
keuze als u zelf geen koffiemelk
gebruikt, maar uw bezoek wel koffie-
melk wilt kunnen aanbieden. Gebruikt
u in uw huishouden als enige koffie-
melk, dan is een klein flesje geschikt.
Een grote fles is optimaal als er meer-
dere personen in huis zijn die koffie-
melk nemen. Koop dus wat u denkt
nodig te hebben en voorkom verspil-
ling.

milieu H^ centraal geeft antwoord
Vraag:
Het statiegeld op anderhalve literflessen frisdrank verdwijnt. Zo krijgen we toch
steeds meer afval?

Antwoord:
De overheid is van plan om de hervulpiicht van frisdrankflessen, de zogenaamde
PET-flessen, per 1 januari 2006 af te schaffen. Het statiegeld blijft, onder de naam
retourpremie. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat consumenten lege PET-flessen
apart inleveren. Ze worden alleen niet meer schoongemaakt en opnieuw gevuld,
maar ze worden versnipperd en omgesmolten tot nieuwe flessen. Dit is voor de
detailhandel en de producenten makkelijker. Het kost wel wat meer energie. Maar het voordeel is dat kleine
PET-f lesjes voortaan ook gerecycled worden.

Meer weten over afval, verpakkingen en milieu? Bijvoorbeeld of een oude mobiele telefoon bij het restafval
mag? Bel de Milieu Centraal Informatielijn 0900-1719 (15 cpm) of surf naar www.milieucentraal.nl. U vindt hier
praktische informatie over de vele mogelijkheden om in het dagelijkse leven rekening te houden met het milieu.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met SVM-PACT. Meer informatie vindt u op www.svm-pact.nl.



o

o
n n

De MÜVniJE teVORKfl

drukker i j

CJ

UJ

Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

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

Internet: www.weevers.nl

Geboortekaarten

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: WEVO DRUK, TEL (0575) 5123 06

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

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

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 3713 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28

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

.



Siemerink heeft een
bril die zich razendsnel
aanpast aan het licht!
Opticien Siemerink te Vorden heeft
voor u een bril die zich razendsnel
aanpast aan het licht!

De allernieuwste Transitions® brille
neglazen bieden een ongekend kijk-
comfort. De glazen worden donker als

x de zon schijnt en kleuren razendsnel
terug als het weer donkerder wordt.

. Daarnaast bent u met Transitions bril-
lenglazen altijd verzekerd van maxi-
male bescherming van uw ogen tegen
schadelijke UV-straling.

RAZENDSNEL
-»• Glazen die van kleur kunnen verande-

ren zijn er natuurlijk al langer. Maar
volgens Siemerink zijn de allernieuw-
ste Transitions toch heel bijzonder.
Siemerink: "de nieuwste generatie
Transitions brillenglazen veranderen
echt razendsnel van kleur. Dat maakt
de glazen ideaal voor sporters, men-
sen die gevoelig zijn voor licht én voor
iedereen die vaak van binnen naar
buiten gaat.'Transitions brillenglazen
zijn daarnaast uiterst geschikt voor op
het strand. Net als een goede gewone
zonnebril beschermen ze de ogen te-
gen schadelijke UV-stralen. Met een

^ bril met Transitions glazen kiest u
voor veiligheid, gemak én comfort!.

KANS OP GRATIS MOBIELE
TELEFOON
Heeft u interesse in deze bijzondere
glazen, breng dan vooral een bezoekje
aan Siemerink. Aan de hand van een
handige vragenlijst kunt u zien wat
de voordelen van Transitions in uw
situatie zijn en kan hij u alles over
Transitions vertellen. Daarnaast zal
hij u meteen wijzen op de mobiele
telefoon met ingebouwde camera die
u kunt winnen als een bril koopt met
Transitions glazen.

Kunt u iets
doen voor de
Zonnebloem?

Bouw mee aan
ons nieuwe

vakantieschip.
Doneer uw bijdrage

op giro 145.
Namens onze
passagiers:

hartelijk dank

Carmen Rondeel blij
met uitbreiding zaak
(Birma/postagentschap)
Woensdagmorgen 27 april wordt
de vernieuwde zaak van Carmen
Rondeel aan de Raadhuisstraat
(Bruiia en postagentschap) her-
opend. De afgelopen dagen is er
met man en macht gewerkt om al-
les op tijd voor de opening in ge-
reedheid te hebben. In totaal is er
120m2 vloeroppervlakte bij "aan-
getrokken". Tot januari jongstle-
den was een gedeelte van het pand
verhuurd. Carmen: "Doordat de Gi-
bo Groep inmiddels een pand op
het industrieterrein heeft betrok-
ken, konden wij de vrijgekomen
ruimte benutten voor de uitbrei-
ding van onze winkel. Waar ik heel
erg blij mee ben is dat ook het post-
kantoor ruimer van opzet is gewor-
den, hetgeen meer privacy voor de
bezoekers betekent", zo zegt ze.

Acht jaar geleden werd Carmen eige-
naresse van wat toen de "Loga" heette.
Toen een jaar later het postkantoor
aan de Zutphenseweg definitief de
deuren sloot, kreeg zij in haar pand
aan de Raadhuisstraat het postagent-
schap erbij. "Hier worden alle hande-
lingen verricht die normaliter ook op
een groot postkantoor plaats vinden:
verkoop van onder meer postzegels
e.d. De consument kan er terecht voor
kentekens, bromfietscertificaten, de
geldstromen, kortom voor alle post-
bankzaken", zo zegt Carmen. Inmid-
dels heeft de Loga al weer enkele jaren
geleden plaats gemaakt voor " Bruna".

Ik ben franchisenemer en heb daar-
door een contract met " Bruna". Dat
contract houdt in dat wij verplicht zijn
bepaalde artikelen bij "Bruna" af te ne-
men. Daarnaast toch wel voldoende
vrijheid om een boel zaken naar eigen
idee te regelen", zo legt Carmen Ron-
deel uit. Voor de aanvang van de huidi-
ge verbouwing is de " meer - ruimte"
ontstaan, doordat er een bestaande
muur werd uitgebroken. De uitbrei-
ding betekent tevens dat er een aantal
groepen zoals boeken, tijdschriften en
computer- supplies worden uitgebreid.
Verder is het interieur vernieuwd en is
er ook een nieuwe vloer aangelegd.
Ook kunnen moeders met kinderen
en klanten die slecht ter been zijn, bij-
voorbeeld op een rolstoel of rollator
zijn aangewezen, voortaan gemakkelij-
ker "winkelen".

Carmen Rondeel die dagelijks wordt
bijgestaan door negen medewerkers (
vaste krachten en parttimers) zegt: "
De winkel is nu eigenlijk weer in de
oorspronkelijk staat terug gebracht.
Zeg maar terug naar de tijd toen de
heer Schoolderman hier zijn manu-
facturen zaak had. Hij komt nog regel-
matig langsrijden om te kijken hoe
het gaat. Grappig hè"! Op de openings-
dag komt Nijntje hoogst persoonlijk
naar Vorden om de kinderen in de ver-
bouwde zaak tussen 13.00- 17.00 uur
aangenaam bezig te houden. Kinde-
ren die dat willen, kunnen ook met
haar op de foto.

Hiij s van Amerongen eerste
Ondanks goed rijden geen prolongatie van titel voor Richard Sleumer

De RTV Vierakker-Wichmond
hield wederom haar clubkampi-
oenschap op de weg. Woensdag-
avond 13 april waren er ondanks
het slechte weer en het vroege tijd-
stip toch nog zo'n vijftien renners
bereid de strijd aan te gaan. Van de
jongelingen waren ze er allemaal,
maar ook de oudgedienden lieten
zien dat het beetje regen hen niet
kon deren.

Er werd later gestart als aangegeven,
maar direct vanuit de start werd er
vaart gezet. De renners moesten voor-
zichtig zijn, want de wegen waren
glad door de vele karrensporen. Bin-
nen een ronde waren de renners niet
meer te herkennen. Er werd vanuit de
2e ronde behoorlijk aangetrokken.
Dat maakte dat er zich een kleine kop-
groep vormde. Deze werd nog bijge-
haald door de latere winnaar Thijs van
Amerongen en onder andere Rudi Pe-
ters. De rest van het veld was uit elkaar
geslagen, maar fietste toch dapper
door.

Er werd in de kopgroep goed samenge-
werkt, waardoor ze niet meer achter-
haald werden. De goed rijdende Peter
Makkink ook een goede kans op de ze-
ge. Helaas waren er in deze kopgroep
ook nog renners als Jan Weevers en de
eerder genoemde winnaar van vorig
jaar, Richard Sleumer. Ook deze heren
lieten zien dat ze goede benen hadden
op die avond. Op het moment dat Ru-
di Peters lek reed, reden Thijs van
Amerongen, Jan Weevers, Peter Mak-
kink en Richard Sleumer weg van de
rest. Deze achterblijvers deden hun ui-
terste best om er bij te komen en dat
lukte. Het was in de laatste ronde dat
Thijs van Amerongen een nieuwe de-
marage plaatste die beslissend bleek,
ondanks pogingen van onder andere
Martij n Verstege en Bart Besemer. Het
mocht niet baten. Thijs reed verdien-

stelijk naar de Ie plek. Op de 2e plaats
kwam Jan Weevers over de streep, ge-
volgd door Richard Sleumer op een
derde plek. Peter Makkink wist zich
een 4e plek toe te eigenen, gevolgd
door Bart Besemer op een 5e plaats. De
moegestreden Martij n Verstege werd
toch nog verdienstelijk 6e. Van het
achtervolgende groepje was Reynold
Harmsen de sterkste en nam de 7e
plaats voor zijn rekening. De eerste
echte jongeling Rens te Stroet, dit jaar
voor het eerst op de racefiets, reed
sterk en nam de 9e plek in beslag. Ve-
teraan Bert Kromkamp, had het moei-
lijk maar wist toch nog 10e te worden.
De jongelingen Olav van de Berg werd
lle en Jeroen Borgonjen 12e Tenslotte
was er ook nog een rode lantaarn voor
Frans de Wit, die wel wilde maar het
niet kon waarmaken. Een 13e plek
was zijn loon. Het was een spannend
kampioenschap met veel regen en
wind. Er moest hard gewerkt worden.

Eerste overwinning
Marco Loman
RTV-er Marco Loman, rijdend voor het
Scott-Continental MTB-team, heeft
zijn eerste overwinning van het sei-
zoen te pakken. In het Zuid-Hollandse
Honselerdijk reed hij op zondag 10
april op een glad en glibberig parcours
onbedreigd naar de overwinning. Hij
wees Wim van Barneveld en Sjef Kler-
ken naar de 2e en 3e plaats.

Junior Niels Flierman uit Ruurlo, reed
in Honselerdijk naar een mooie 14e
plaats bij de junioren. Veteraan Garjo
Kamphuis uit Vorden werd 51e in de
veteranenwedstrijd. Deze wedstrijd
werd gewonnen door Nederlands
kampioen veldrijden Bonnie Leemrei-
ze uit Beltrum.

Cursus voetreflexmassage
bij Organic Move
Marlies Aartsen heeft nog enkele
plaatsen vrij voor de cursus Voet-
reflexzonemassage die gegeven
wordt in haar massagepraktijk aan
de Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Aan bod komen de reflexzonegebie-
den in uw voeten. Door het aanleren
van eenvoudige technieken leert u
hoe u het lichaam kunt stimuleren
haar zelfgenezende vermogens aan te
spreken. Zeker bij baby's en kinderen
werkt de methode zeer snel en effec-
tief. Het is een prachtige manier om
het lichaam in balans te krijgen.

Marlies Aartsen vertelt: "Baby's die bij-
voorbeeld de ontlasting vast houden,

kun je helpen in enkele minuten, zo
snel kan de werking zijn. Dat is toch
geweldig!"

De cursus vindt plaats op zaterdag:
14, 21, 28 mei, 4,11,18 juni.

Tijdens elke cursusdag ontvangt u en
geeft u een massage en ondervindt u
op deze manier de prettige en ont-
spannende werking van de massage.
Het is direct toe te passen/te defenen
op directe familieleden, buren of
vrienden. Zo kunt u qua gezondheid
zelf uw steentje bijdragen.

Voor informatie en opgave kunt u bel-
len naar Organic Move, tel. 55 62 17.

Opbrengst Collecte

ZOA-vluchtelingenzorg 2005
De collecte van ZOA-Vluchtelingen-
zorg was ook dit jaar een succes.
Dankzij de enthousiaste inzet van
8 collectanten is in Vorden een be-
drag van € 443,90 opgehaald voor
noodhulp- en wederopbouwprojec-
ten voor vluchtelingen wereldwijd.
Alle gevers en collectanten harte-
lijk bedankt!

WATER maar ook een KRAAN
TENTEN maar ook een WONING
VANDAAG maar ook een MORGEN
WIJ BLIJVEN!

ZOA-Vluchtelingenzorg zet zich al
sinds 1973 in voor hulp aan vluchte
lingen wereldwijd. De hulpverlening
van ZOA strekt zich uit van acute
noodhulp tot en met wederopbouw.
Bijvoorbeeld in Sri Lanka waar ZOA
veel ontheemden de kans biedt op een
goede toekomst. In vijf gebieden in dit
land helpt ZOA bij de wederopbouw.
Door een jarenlange burgeroorlog zijn
huizen en scholen verwoest. ZOA
biedt hulp door de aanleg of herstel
van infrastructuur, huizenbouw en
distributies van bijvoorbeeld zaaigoed.

Daarnaast heeft ZOA ook psychosocia-
le en onderwijsprojecten.

Een inwoner uit een van de dorpen in
de provincie Trincomalee waar ZOA
werkt: "We werden geplaagd door
ziekten als malaria. Door de inzet van
bestrijdingsmiddelen en klamboes
door het projectteam zijn er nu geen
malariagevallen meer in het dorp. Er
zijn scholen gebouwd, leraren opge-
leid en de leerlingen worden onder-
steund. Sommige kinderen uit ons
dorp studeren nu zelfs! Ook zien we
erg uit naar de huizen die jullie sa-
men met ons bouwen!"

Helaas is dit gebied getroffen door de
zeebeving van december en werden
diverse huizen vernield. Vanaf de eer-
ste minuut na de ramp konden wij
noodhulp verlenen. Maar ook nu geldt
dat ZOA blijft, om te helpen bij de we-
deropbouw. ZOA wil trouw blijven en
niet vertrekken als slechts de eerste
nood is gelenigd. Voor meer informa-
tie over de organisatie kunt u kijken
op www.zoa.nl of bel de afdeling Voor-
lichting, (055) 358 08 38.

Gymdiploma jeugdleden

Op de foto de kleutergroep, Leidsters: ]eanet Hesselink en Renske Langwerden, Bas van
Turnhout, Dirkje Steentjes, Femke van de Stroom, Iris Lammers. Zittend: Carolien Hiddink,
Anne Brinkman en Anne Sarink.

Op dinsdag 19 april jl. hebben de
jeugdleden van gymnastiekvereni-
ging W.I.K. uit Wichmond hun

'kunnen' laten zien aan familie en
bekenden. Na afloop ontvingen zij
het welverdiende 'gymdiploma'.

www:ietsdoenvoordezonnebloem. gekeken op www.contact.nl voor het plaatselijke nieuws?



HET STRAATWERK ROND UW HUIS
OET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
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

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

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

Ontdek het comfort
van een bril die zich
razendsnel aanpll
aan het licht! "

De nieuwste generatie Transitions brillenglazen veranderen sneller dan ooit van kleur.
De glazen kleuren op als de zon schijnt en kleuren razendsnel terug zodra het weer donkerder wordt.

Transitions glazen zijn ideaal voor sporters, mensen die gevoelig zijn voor licht én voor iedereen die vaak
wisselend binnen en buiten is. Ze beschermen uw ogen altijd maximaal tegen UV-straling. U hoeft dus nooit
meer van bril te wisselen. Als u nu kiest voor Transitions glazen, kunt u bovendien een mobiele telefoon met
ingebouwde camera winnen. Kom snel langs voor een vrijblijvende demonstratie en ontdek zelf het comfort.

Kies nu voor meesleurende
Transitions brillenglazen!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 55 15 05

eye protection by

GSSILOR
www.essilor.nl

Openingstijden
ma 13.00 - 18.00

di/wo/do
8.30 - 18.00

vrij 8.30 - 20.00
zat 8.30 - 15.00

/YBOUWBEDRIJF

GBBBS
/ \ L M E N

b.v

Hét adres voor:
* Bouwkundig advies
* Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie

Restauratie
Klantenwerk
Tegelzetwerk
Agra bouw

KWAL! fisonsBE ID

Bel vrijblijvend met Ralph of Freek Geers voor verdere informatie.
Kapelweg 22a 7218 NJ Almen - tel. 0575- 431295

ALZHEIMER

MAG GEEN

NATIONALE

RAMP

WORDEN

Alzheimer
Nederland

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Oranjevrijdag:

Oranjecrêmetaartje € 6,50
Oranjesnitt € 5,00
Oranjevlaai € 5,50
Oranje slof € 5,00

Oranjesoezen en -tompoucen
€ 1,00 per stuk

Vrijdag bij aankoop van een Wald-
cornbrood gratis de Telegraaf

OP = OP

www.contact.nl voor het allerlaatste plaatselijke nieuws



Voetbal

WVORDEN
Uitslagen woensdag 20 april
Vonien D1D - Be Quick Z. Dl 11-0
Wilp BID - Vorden BI 5-1

Uitslagen zaterdag 23 april
WHCZB3-Vorden BI 2-1
Holten Cl - Vorden Cl 2-10
Zutphania Dl D - Vorden Dl D 4-5
Vorden D2 - Doetinchem D3 1-1
SDZZ D2 - Vorden D3 4-2
Vorden El - Rijnland El 2-1
Vorden E2 - Doetinchem E2 0-3
Vorden E3 - Warnsveldse Boys E3 12-1
Doetinchem E3 - Vorden E4 7-3
Zelos E4 - Vorden E5 1-3
SociiFl-Vorden F2 3-0
Vorden F3 - Baakse Boys Fl 3-1
Vorden F4 - Doetinchem F3 3-0
WHCZ F7 - Vorden F5 1-1
Vorden F7 - Peeske 't F4 1-1

Senioren zondag 24 april
Ruurlo l-Vorden l 1-1
Gendringen 2 - Vorden 2 1-1
Vorden 3 - Silvolde 3 3-4
Baakse Boys 2 - Vorden 5 1-0
Vorden 6 - Brummen 7 \A

Ruurlo-Vbrden 1-1
De voetbalwedstrijd van afgelopen
zondag kan het beste getypeerd wor-
den als een wedstrijd van de gemiste
kansen. Zowel Ruurlo als Vorden ere
eerde zich een groot aantal kansen,
maar gingen daar zeer slordig mee
om. Vorden miste zelfs in de 30e mi-
nuut een stafschop. Door het gelijke
spel heeft Vorden de koppositie weer
af moeten staan. Met nog twee wed-
strijden te gaan, staat Gendringen op
plaats ÈÈn gevolgd door Vorden op
EÈn punt achterstand.

Er stond veel op het spel in deze
streekderby. Vorden heeft kansen op
het kampioenschap en Ruurlo heeft te
maken met het degradatiespook. De
openingsfase van de wedstrijd was
voor Ruurlo, dat heel enthousiast be
gon, maar al vrij snel Vorden de over-
hand zag nemen. Vorden kreeg diver-
se scoringsmogelijkheden. Hugo van
Ditshuizen was diverse keren dicht bij
een treffer.

ui de 30e minuut werd Ronald Visser
onreglementair binnen de zestienme-
ter gestuit en Hugo van Ditshuizen
mocht het van elf meter proberen.
Hugo van Ditshuizen moest zijn meer-
dere erkennen in doelman Jan Witte-
veen. Opmerkelijk daarbij was, dat de
doelman zich na het fluitsignaal op
de vijfmeterlijn posteerde en dat
mocht van scheidsrechter ter Horst
uit Aalten, terwijl de spelregels anders
luiden, althans naar het oordeel van
de vele deskundigen langs de lijn. Een
gemiste strafschop geeft de tegenstan-
der extra energie, zo ook Ruurlo, want
vijf minuten later stond 1-0 op het sco-
rebord.

Vorden kreeg vervolgens een groot
aantal mogelijkheden om voor de
thee langszij te komen van Ruurlo,
zelfs een ruime voorsprong te nemen.
Steeds weer stond de voortreffelijk
keepende Witteveen dit in de weg of
werd de kans zelf om zeep gebracht.

In de tweede helft waren de rollen om-
gedraaid. Een veel sterker Ruurlo, dat
ook de bal niet tussen de palen kreeg.
Een ieder begon te denken aan een
magie doel. Met kunst en vliegwerk.
Vijf minuten voor tijd moest doelman
jan Witteveen zich gewonnen geven,
toen Dennis Wentink van dicht bij de
gelijkmaker in het net schoot.
Met deze uitslag mag Vorden de han-
den dichtknijpen.

Programma maandag 25 april
Vorden C2 - Loenermark C2D 19.00
Vorden D3 - Warnsveldse Boy D419.00

Woensdag 29 april
Vorden Al - Sotii AID 19.00
Vorden BI - IJsselstreek BID 19.00

Donderdag 28 april
Vorden 2 - Süvolde 2 19.00
VIOD3-Vorden3 19.30
Overwetering Cl - Vorden Cl 19.00

Zondag l mei
Vorden 5 - Pax 6
Vorden 6 - Erica '76 8

9.30
9.30

SOCH
Aan Socü-ZW '56 ging een pupillen
wedstrijd aan vooraf dit was een schot
in de roos wat het publiek betreft een
grote op komst en voor de jongens al-
tijd leuk om hun kunsten voor een
groot aantal te vertonen. Alles was om-
gekeerd geen pupil maar senior van
de week nu was aanvoerder Roland
Wolbrink aan de beurt om alleen om
de doelman af te gaan en de vragen
lijst te beantwoorden en het zakje
snoep in ontvangst te nemen met de
mededeling niet alles in een keer op te
eten. De knapen van Socii wisten de
eer aan zichzelf te houden en wonnen
met 3-1. Door netjes hand in hand het
veld op te lopen met de grote jongens
een leuk gezicht begon voor Socii de
echte wedstrijd. Het was na 15 min
een mooie actie van Robert Kornegoor
die Johan Riefel in stelling bracht die
goed afronde 1-0. Senior van de week
Wolbrink moest vanwege een blessure
zich laten vervangen door Jebbink.
Ruststand 1-0. Direct na de pauze werd
er vanwege onderuit halen van de
snelle Kornegoor een strafschop toege-
kend met grote stappen komt dan Jan
Willem Krijt na voren om deze snoei-
hard in te schieten 2-0. In de 70 min
kwam door een goede actie van Nick
Arends Martij n Peters in doelrijpe
kans te staan en door een snoeiharde
kogel maakte hij de 3-0. Tuurlijk pakte
Henri Eggink zijn goaltje mee en
maakte Arend Jan Groot Jebbink de
500 na een mooie solo van de inge-
vallen Gert Jan Loman. Socii heeft
alles in eigen hand en neemt het over
14 dagen op tegen mede kandidaat
voor de titel S.H.E. uit.

Uitslagen 21/23/24 April
Klein Dochteren 3 - Socii 3 3-2
Socii 4 - Zuthpania 5 3-0
SociiFl-Vorden F2 3-0
Socii El - Baak E2 4-2
Loil Dl - Socii Dl 4-1
Lochen C2 - Socii Cl 3-1
Colmschate Al - Socii Al 6-2
AZC 4 - Socii 2 8-1
Steenderen 3 - Socii 3 2-1
SHE 4-Socii4 2-0
SociiS-SHE 5 3-3

Programma 26 april
Kilder E2 - Socii El
Socii pi - DVC '26 D4

27 april
Socii Cl - Robur et Velotias C2

30 april
Vorden Al - Socii Al

l mei
Be Quick Z 5 - Socii 2
Socii 3 - Be Quick Z 6
Socii 4 - Be Quick Z 7
Loenemarkt 7 - Socii 5

RATTI
Wüp l - Ratti l (dames)
Afgelopen zondag zijn de dames van
Ratti de strijd aangegaan met Wilp.
Wilp probeerde meteen druk te zet-
ten, maar Ratti ging hier goed mee
om. Ratti wist goed te combineren en
dit resulteerde in mooi voetbal. Petra
Oosterdijk legde de bal breed in de
twaalfde minuut op Marielle Peters.
Zij speelde zichzelf vrij en schoot van-
af de twintig meter lijn. De keepster
van Wilp had hierop het nakijken, om-
dat de bal perfect het net in krulde. 0-
1. Wilp knokte zich terug in de wed-
strijd en wist hierna ook een doelpunt
te verzilveren wat voor hun de gelijk-
maker opleverde. 1-1.
Ratti bleef hierna goed druk zetten.
Spits Wencke Olthuis bedacht zich
geen moment toen zij de ruimte kreeg
aan de linkerkant. Zij wist op snelheid
en perfectie de bal in de kruising te
doen belande 1-2.
Genie Brummelman kreeg de kans
om de keepster van Wilp te passeren,
helaas schoot zij de bal net te zacht en
wist een verdedigster van Wilp de bal
nog net voor de doellijn weg te tikken.
Wencke Olthuis wist hetzelfde te eve-
naren als nog geen half uur daarvoor.
De bal lande weer perfect in de krui-
sing en Wilp had het nakijken. 1-3. De
rust werd bereikt met een voorsprong.
Na zo hard te hebben gewerkt in de
eerste helft was Ratti niet van plan
deze voorsprong nog uit handen te
geven dus gingen ze weer volop aan de
bak. Wilp creëerde kansen, maar wist
deze niet te benutten. Keepster Ciske

Sipman speelde een uitstekende wed-
strijd en heeft heel wat mooie reddin-
gen verricht. Wilp speelde volop in de
aanval, maar hierdoor wist Ratti juist
te profiteren. Wencke Olthuis speelde
goed op buitenspel en zo was zij op
snelheid de verdediging van Wilp te
slim af. Beheerst speelde zij de keep-
ster uit en tikte de bal binnen. 1-4
Wilp wist nog een keer echt gevaarlijk
te worden en tekende voor de 2-4 en
dit was tevens de eindstand. Eindelijk
weer eens drie punten voor Ratti en
een verdiende overwinning. Aanstaan-
de zondag tegen nummer twee de
Treffers.

Uitslag:
Ratti l - Barneveld 1: 3-1

Gewijzigde datum
Oud papier ophalen
SV Ratti haalt zaterdag 7 mei oud pa-
pier op i.p.v. zaterdag 30 april, dit
i.v.m. Koninginnedag.

Paar densport

PONYCONCOURS DIEPENHEIM
Uitslagen
Amazone Linda Berenpas van Pony-
club De Graafschap uit Vorden wist
zich dit weekend in de prijzen te rijden
in Diepenheim en Terwolde. Met haar
pony Splendour behaalde zij in de Klas-
se MI-DE op zaterdag een Ie prijs in
Diepenheim met 163 punten. Op zon-
dag wist zij in Terwolde beslag te leg-
gen op de 2e plaats met 159 punten.

Duiven sport

WEDVLUCHT P.V. VORDEN
Uitslag wedvlucht vanuit Nijvel over
een afstand van circa 220 kilometer:
HA Eykelkamp: l, 2, 3, 7, 8, 9,17
M.M. Tiemessen: 4, 6,14,18,19
H.J. Stokkink: 5
Comb. AenA Winkels: 10,11,12,13, 20
C. Bruinsma 15
DJ. Gotink 16

Gymnastiekuitvoering
Veldhoek
Gymnastiekvereniging Veldhoek houdt
haar jaarlijkse uitvoering op zaterdag
7 mei in het sportcomplex De Veld-
hoek. De aanvang is om 19.30 uur.

Het thema van deze avond zal zijn
'Vroeger en nu'. Iedereen is van harte
welkom.

De Snoekbaars
Zaterdag hield de hengelaarsvereni-
ging De Snoekbaars de eerste senio-
renwedstrijd van het seizoen. In de
Oude Ijssel te Gaanderen vingen de 14
deelnemers in totaal 665 gram vis. De
uitslag was als volgt: l A. Vruggink 170
gram, 2 R. Golstein 160 gram, 3 J. Bes-
selink 100 gram. De volgende wed-
strijd is op zondag l mei tegen Henge-
lo. De volgende onderlinge wedstrijd
is 22 mei in de Berkel bij Zwiep.

Clubkampioenschap
WIKWichmond

De gymvereniging WIK ("Willen Is
Kunnen") heeft vorige week voor
de leden vanaf 6 jaar het clubkam-
pioenschap georganiseerd. Om
zich de oefenstof eigen te maken, is
er de afgelopen weken door de jon-
gens en meisjes keihard getraind.

Hierbij kregen zij de hulp van de lera-
ressen Alida Broek en Renske Langwer-
den. De toestellen waarop gegymd
werd waren de brug, balk, lange mat
en sprong. De cijfers die bij deze vier
toestellen behaald werden, werden bij
elkaar opgeteld. Op die wijze ontstond
het eindcijfer. Er waren per groep een
gouden en een zilveren medaille te be-
halen.

Natuurlijk kreeg ieder kind haar gym-
diploma met daarop het LOS- niveau
en het behaalde cijfer. Deze cijfers wer-
den gegeven door een vrijwillige jury
uit Hengelo, Vorden en een oud- leraar
van WIK. De organisatie was zeer con-
tent over de wijze waarop het club-
kampioenschap is verlopen.

Uitslag:
Groep l:
Gedeelde Ie plaats Marielle Geel en
Claudette Jansen; 2 Esther Rietman.
Groep 2:
l Agnes Kamphuis; 2 Maaike Eskes.
Groep 3:
l Angelica van den Bergh; 2 Jolien Har-
temink.

Nieuwe routes
Kastelentocht op skates
KASTELENTOCHT VOOR 8E MAAL
VAN START
De kastelentocht is een eendaags ska-
te-evenement in Vorden dat ieder jaar
op Tweede Pinksterdag wordt georga-
niseerd door free-wheel; dit jaar al-
weer voor de achtste keer. De organisa-
tor probeert ook ieder jaar wat nieuws
te brengen. Dit jaar zijn de routes aan-
gepast en deze gaan langs verschillen-
de kastelen. En voor de kilometervre-
ters is er ook de lOOkm pelotonstocht!

VOORBEREIDINGEN
Vorig jaar was de tocht letterlijk in het
water gevallen door het slechte weer
maar met de voorbereidingen wordt
er natuurlijk vanuit gegaan dat weer
ruim 300 skaters uit heel Nederland
zullen komen voor deze prachtige
tocht. Het een en ander vraagt veel
voorbereidingen. Al in een vroeg stadi-
um moeten vergunningen worden
aangevraagd en de routes klaar zijn.
Er moeten veel vrijwilligers, begelei-
ders, motorpolitie en EHBO'ers inge-
schakeld worden en alles moet goed
op elkaar afgestemd worden. Ook
wordt voor alle deelnemers gezorgd
voor een leuk aandenken aan de tocht.

De tocht wordt overigens gereden on-
der auspiciën van de Skatebond Ne-
derland waardoor veiligheid en voor-

zieningen zijn gewaarborgd. Het dra-
gen van een helm is dan ook verplicht.

VRIJE TOCHT
De vrije tocht is over 20 of 30 km. en
kan in eigen tempo gereden worden.
Geschikt voor alle recreatieve skaters.
De route is ten opzichte van eerdere
jaren veranderd en zal langs een aan-
tal kastelen gaan. Even uitblazen tus-
sendoor op een terrasje kan natuurlijk
ook. Op plaatsen waar drukke door-
gaande wegen worden gekruist is be-
geleiding aanwezig. Ook zijn er onder-
weg verzorgingsposten, verkeersregel-
aars en EHBO'ers aanwezig. Alle rou-
tes zijn verder bewegwijzerd.

NIEUW 100 KM!
De pelotonstocht van 100 km is nieuw
en wordt in twee lussen van 45 en 55
km gereden. Mocht het dus tegenval-
len dan kan men na 45 km stoppen.
Gemiddeld wordt er 20 tot 22 km/uur
gereden!

De pelotonstocht wordt voorafgegaan
door motorpolitie, geluidswagen en
een groep fietsers die zorgen voor het
juiste tempo en extra veiligheid.

Meer informatie over o.a. de kosten en
tijden is te vinden op:
www.free-wheel.com

Gaat u ook iets doen voor
de Zonnebloem?

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip. Stort uw bijdrage op giro 145.
Namens onze passagiers: hartelijk dank.
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MET EEN TOTAAL AAN PRUZENGELD VAN €

JAAR ELIESEN ELECTRO IN BAAK!
ELIESEN
ELECTRO

WINKEL ELIESEN ELECTRO 2005

ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264
BESTE SERVICE - DESKUNDIG ADVIES - TOPKWALITEIT



Weekendvoordeel
Heerlijke biefstuk voor

een mals prijsje"

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Biefstuk
Kilo

ELDERS 15.98

Mus:
de sche
actiepriu

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Witte bolletjes
Zak 10 stuks
ELDERS 1.45

Gebakken beenham
150 gram
ELDERS 2.69

Heineken
Pils
Set 6 blikjes a 33 cl.
ELDERS 3.75

Pom Naturel
Bistro minikriel

of Bourgondische
golfjes

Zak 425 gram

79

Conde de A l bèta
Campo de Borja

Tinto.
Heerlijke rode Spaanse wijn.

2 flessen a 75 cl.
nu 3.99

2 halen
1 betalen

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS
Slagroomsoesjes
Blister 12 stuks
NORMAAL 2.49

Kijk voor de gewijzigde openingstijden op het raambiljet in de winkel
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vrijdag 8.00-21.00 7347 Er l orhpm vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l 05 7 3 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
)f zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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