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Gezellige Oranjeavond met
Hans Keuper en Tonny Fraas

Een prima belangstelling en
een gezellig sfeertje, zo laat zich
de "Oranjeavond" die in het
dorpscentrum werd gehouden,
het best omschrijven. Het is al
jaren in Vorden gebruikelijk
dat er als " voorproefje" op Ko-
ninginnedag, de zaterdagavond
ervoor een zgn. "Oranjeavond"
wordt gehouden. Zeg maar om
alvast een beetje in stemming
te komen voor de festiviteiten
op 30 april zelf. In zijn ope-
ningswoord memoreerde
Frank Meulenbroek, voorzitter
van de Oranjevereniging, de on-
langs overleden Henk Wullink.

Deze bekleedde in zijn leven tal
van functies binnen de Vordense
gemeenschap.

Zo was Henk Wullink een groot
aantal jaren voorzitter van de
Oranjevereniging. Frank Meulen-
broek omschreef hem als een
daadkrachtig man.

"Hij heeft zeer veel voor onze ver-
eniging betekend", zo sprak Meu-
lenbroek. Alvorens met het pro-
gramma werd begonnen werd het
Wilhelmus gezongen en kreeg Er-
ik Knoef die onlangs afscheid nam
als secretaris van de Oranjevereni-

Herdenking
dinsdag
4 mei 2004

Op dinsdag 4 mei 2004 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van
hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Ko-
ninkrijk zijn gevallen. Het comité 4 mei Vorden heeft in samen-
werking met de Raad van Kerken het programma voor deze her-
denking als volgt samengesteld.

19.00-19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk in
Vorden met medewerking van het Vordens
Mannenkoor.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraaf-
plaats in Vorden naar de graven van de gealli-
eerden en het symbolisch graf van hen die vie-
len uit Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een
hoornsignaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor een lied en zingen
we gezamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus waarna ie-
dereen 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
horecaondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om
vanaf 19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële
Nederlandse radiozenders aan te hebben.

ging uit handen van Frank Meu-
lenbroek een cadeau aangeboden:
"op Koninginnedag een Oranjehap
voor het gehele gezin!"

En over Oranje- gesproken. Erik
Knoef werd bovendien in een
prachtig Oranje- outfit gestoken
en werd hij benoemd tot "Oranje-
man van de jaargang 2003/2004".
Jammer dat de bondscoach van
het Nederlands elftal niet in de
zaal aanwezig was, anders had hij
Vordense Erik ongetwijfeld ver-
zocht om als mascotte mee te gaan
naar de Europese voetbalkampi-
oenschappen in Portugal! Overi-
gens blijft Erik Knoef in de toe-
komst nauw betrokken bij de orga-
nisatie van de Oranjeavond, zo ook
op deze zaterdag.

Dit keer een optreden van Hans
Keuper. De in Dinxperlo geboren
en getogen Achterhoeker, vertelde
allerlei anekdotes uit zijn jeugd,
aangevuld met talrijke liedjes
waarbij hij zich zelf op gitaar of
"trekzak" begeleidde. Hans Keuper
heeft de gave om het publiek op in-
nemelijke wijze te blijven boeien.
De aanwezigen genoten met volle
teugen van zijn in dialect gespro-
ken en gezongen teksten. Zo kreeg
burgemeester Kamerling, die sa-
men met de wethouders Bogaard
en Wichers de avond bijwoonde,
de vraag voorgeschoteld of hij wel
wist wat "kabbes" betekent.

Hans Keuper legde het hem keurig
uit "kabbes is witte kool" zo sprak
de man die nog altijd een zwak
blijkt te hebben voor " Vrouw Be-
geerding", één van zijn bekendste
liedjes uit zijn omvangrijk reper-
toir. Deze avond ook nog een "ver-
rassingsoptreden" in de persoon
van accordeonist Tonny Fraas uit
Lochem, die de zaal in no-time
meekreeg bij het spelen van een
aantal populaire Nederlandse en
Duitse liedjes. Een klaterend ap-
plaus en bloemen voor "thuis" was
de beloning voor beide artiesten.

Nog enkele aanvullingen
op het Oranjeprogram m a

- Het inschrijven voor de vrij-
markt voor de jeugd is van
13:00 tot 13:30 uur en kost l eu-
ro.

- De kermis is op zaterdag van
12:00 tot 23:00 uur (in de krant
staat tot 13:00 uur)

- De prijsuitreiking is om 17:00
uur bij Bakker, ook de prijzen
voor de oriëntatie tocht worden
daar uitgereikt.

- Op het grasveld voor de kerk is
op koninginnedag zelf ook nog
van alles te doen. Zo is daar o.a.
een ballonnen clown en er is
een vijf meter sjoelbak.

Kortom, voor jong en oud weer
volop mogelij heden om zich te
vermaken.
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Harry van Roekei overleden
HARRY VAN ROEKEL, VOORZIT-
TER VAN DE STUURGROEP
BRONCKHORST I.O. EN VAN DE
KLANKBORDGROEP, IS ZATER-
DAG 24 APRIL ONVERWACHTS
OVERLEDEN. HARRY VAN ROE-
KEL IS 67 JAAR GEWORDEN.

Iedereen kent Harry van Roekei
als een vrolijke enthousiaste
man die op een uiterst integere
manier leiding gaf aan de tot-
standkoming van Bronckhorst.
Vanaf zijn aantreden in maart
2003 is hij dan ook zeer ge-
waardeerd.
Hij had uitgebreide ervaring op
bestuurlijk gebied, onder meer
als burgemeester van Almelo
en als lid van het Dagelijks Be-
stuur van de Vereniging Neder-
landse Gemeenten. Ook is hij
betrokken geweest bij andere
gemeentelijke herindelingen.
Daardoor had hij veel inzicht in
wat er nodig was voor Bronck-
horst i.o. Hij had oog voor de
grote lijnen zonder de details
uit het oog te verliezen. Ook
toonde hij veel kennis over en
begrip voor de gevolgen van de

Foto: de Bronckhorster Wencel Mun'sch

herindeling voor medewerkers
en burgers.
Een van zijn laatste activiteiten
voor de burgers is het voor-
woord in de herindelingskrant,
die deze week bij iedereen in de
bus ligt. Van Roekei vond het
erg belangrijk om alle inwo-
ners van het toekomstige
Bronckhorst te betrekken bij
de herindeling.

Op 25 en 26 mei verschijnt de Skeelerkrant in de gehele oplage
van Contact en Elna. Deze krant staat in het teken van het

Nederlands Kampioenschap Skeeleren te Vorden.

Advertenties en berichten inleveren vóór dinsdag 11 mei a.s.

De redactie van Weekblad Contact.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. A. Kooi (Arnhem).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. S. Gerbrandy (Zutphen).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 mei 10.00 en 19.00 uur ds. J. Enderlé (Elburg).

R.K. kerk Vorden
Zondag 2 mei 10.00 uur viering.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag l mei 17.00 uur Vesperviering m.mv. volkszang.
Zondag 2 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. herenkoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huLsartsenpost. Kom met zo maar
naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo 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 verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
17-18 aprilWA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg l c, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t^m vr. 9.00-1730 uur. za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
1330-17.30 uur, donderdag 1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-1730 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.vXl) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en /wemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadyiseui- geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invuÜen van (aanvraag)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026f35 99 999.

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

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

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

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

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

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

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.

• Zit u op sportniveau (bijna)
aan uw plafond? Laat Herba-
life u verbazen! Sneller herstel,
betere spieropbouw. 30 dagen
niet goed geld terug garantie!
Nieske 06 54326669.

• India-workshop, oude wijs-
heid in het nu. Wo.av. 12 en 26
mei, Warnsveld. Marjan de
Gans-Grimberg, spir. energ.
ther. Tel. (0573) 44 11 38 (zie
artikel).

• Te koop: • aardappelen • di-
verse soorten groenten en fruit
• rode-, spits- en bloemkool-
planten • sla-, andijvie-, rode
biet, broccoli-, peterselie- en
selderijplanten • tomaten-,
komkommer- en courgetteplan-
ten. Elke dag verkoop aan huis
en elke zaterdagmorgen ver-
koop van aardappelen, groen-
ten en fruit van 9.45 tot 12.00
uur op de parkeerplaats van
Pannenkoekenrestaurant Kra-
nenburg. André Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76.

• Te huur: zit-slaapkamer
met gez. gebruik van badka-
mer en volledig pension. Voor
korte en lange termijn. Tel.
(0573) 45 37 60.

• Te koop gevraagd: oude
wandkoffiemolen en emaille
keukenwandklokje of pendu-
le, mob. 06 55143833.

• Te koop: rode Peugeot
Speedfight L.C. Km-stand
8700, bj. 1999.Prijs €900,-.
Tel. (0575) 55 30 26.

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

\^ VxSTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
www.loman-vastgoed.nl

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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

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

• Krato speelt zaterdagavond
8 mei a.s. voor u het stuk „Sa-
nering" geschreven door H.
de Krier. Aanvang 20.00 uur in
Pannenkoekenrestaurant Kra-
nenburg.

• Te koop: Opel Astra 1.8 GT
bouwjaar '92, rood, trekhaak,
3-deurs, km-stand 116.000,
apk jan. '05, i.z.g.st. Vraagprijs
€1500,-. Tel. (0575)5511 49.

• Tip voor zonen & dochters:
de origineelste cadeaus vind je
bij Wereldwinkel Vorden!

Bij De Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 1 mei.

Sleutel-
service

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461220

stylingb

Voor bedrijven en
particulieren

Uitgekeken op uw
interieur of tuin
en toe aan
een verandering
of verbouwing?
Wij maken voor u
een plan en
geven advies.

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

wvsrw.in-stijl.nl

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Oranje-
salade
200 gram
't Is Oranje,'t blijft Oranje

geschrapte wortels

169
Roerbakschotel
Oranjegevoel O 49
500 gram

O®
De Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

IEDEREEN
EEN FIJNE KONIGINNEDAG GEWENST!

't Is Oranje,'t blijft Oranje

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo-Tel. (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Sinaasappelbavaroisevlaai
6-8 stukken € 6.50

Dinsdag = brooddag:

3 tijger bruin broden € 4.00

Koninginnedagaanbiedingen:

Koninginneslofje
€ C Q C

*J-«7vS

Kroontjesbrood
gevuld brood met stukjes appel € w.OU

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

#-
* TUINONTWERP *

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

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575) 44 17 15

Dagmenu's
28 april t/m 4 mei 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 28 april
tomatensoep / vispot 'de Rotonde' met aardappelpuree en groente.

Donderdag 29 april
spare ribs met zigeunersaus, frieten en salde / griesmeelpudding
met slagroom.

Vrijdag 30 april Oranjebuffet
van 17.00 t/m 21.00 uur € 10,- per persoon of 6 munten.
Deze dag speciale aanbiedingen, zie Oranjekrant!

Maandag 3 mei gesloten

Dinsdag 4 mei
wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slag-

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

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

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

Wendie en Thomas



l Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

Sukhothai
Nik

Hij is geboren op 18 april 2004 om 19.15 uur,
weegt 3330 gram en is 51 cm lang.

Henk en Nuchjaree Jansen

Snethlageweg 14
7255 CE Hengelo (Gld.)

! • ! •
Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van
ons dochtertje

Kim Wijnbergen
23 april 2004.
Zij weegt 3600 gram en is 51 cm lang.

Han Wijnbergen en Henrike Beernink

Lochemseweg 4a
7231 PD Warnsveld
(0575) 55 56 56

«r - v
'• ' I

Dankbetuiging

Wij willen namens Paula alle collega-ondernemers
en verder iedereen die tijdens de afgelopen span-
nende tijden zo met ons meegeleefd hebben, langs
deze weg hartelijk bedanken!

Het heeft ons erg goed gedaan. We hopen op goed
resultaat.

Fam. Bruggink

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven,
in de vorm van kaarten, telefoontjes en persoonlijke
aanwezigheid na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Gerda Berenpas

willen wij u hartelijk danken.

Marinus Berenpas
kinderen en kleinkinderen

,,de Scheurhorst", april 2004

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,45%
Bel direct (0573) 40 84 40

Assurantiën
Nederland b. v, Spaar/Pensioenen

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

"Mogen we even
een balletje opgooienii

Weinig vlees is zo veelzijdig als gehakt. Heerlijk in
pastasauzen, paprika's en ovenschotels. In lasagnes,

salades, torilla, taco's en chilli's. Maar u kunt er
natuurlijk ook gewoon heerlijke ballen van maken.

Als 't maar lekker is, daar draait het toch om?

Vleeswarenkoopje

Vleeswarenspecial

filet americain
Keurslagerkoopje

rundergehakt
Special

100 gram €

100 gram €

kiio€

100 gram €

100 gram €

o?9

o?»
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Speciaal aanbevolen

houthakkers-
steak
l/l/ee/caanb/ed/ng

kip-kerriesalade 100 gram €
Weekaanbieding

mini rijsttafeltje
(nasi, babi ketjap, gehaktballetjes /\ JO

•5 in satésaus, atjar per portie €

i.75

o.79

1.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 1321
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Lekker fr// de groent e w OH! >kl8

Hollandse oranje

Hollandse bloemkool
per stuk nu •

Hollandse aardbeien
doos 500 gram

Hollandse bospeen
bos nu

..... 0.98

... 2.98

R>iv «S^B?^

1.50

Aade
Speciaalzaak "-k|are £

S^^ff-15^Tevens uw" „.at51B

-ssf-Te\eioon

/^ kpopp 'P /ekkersP bij de



G e m e e e n

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Gemeentehuis
beperkt open
Op 30 april en 5,6 en 7 mei is het
gemeentehuis gesloten. Op 3 en 4
mei is de bezetting minimaal en de
dienstverlening beperkt. De afdeling
burgerzaken is op 7 mei geopend
van 09.00 tot 10.00 uur voor aangif-
ten van geboorte en overlijden.

Gratis compost voor
Vordenaren op 8 mei
bij afvalbrengpunt

Zolang de voorraad strekt!
Op 8 mei organiseert de gemeen-
te Vorden een compostactie. In-
woners van Vorden die die dag
afval naar het afValbrengpunt
aan het Hoge brengen, krijgen
gratis een zak compost voor hun
tuin. Een groot deel van het GFT-
afVal dat apart wordt ingezameld,
wordt tot compost, een goede
bodemverbeteraar voor uw tuin,
gerecycled. In Vorden is in 2003
in totaal 1350 ton groente-, fruit-
en tuinafval gescheiden ingeza-
meld. Hiervan is maar liefst een
kleine 500 ton compost gemaakt.
Met de compostactie kunt u dus
profiteren van wat uzelf geschei-
den heeft ingeleverd! De compost
is verpakt in zakken van 40 liter,
waarbij iedere bezoeker één zak
mag meenemen. De voorraad
compost is beperkt dus "wie het
eerst komt, het eerst maalt'.
Op is op! Het afvalbrengpunt is
op de 8e mei geopend van
13.30 -16.30 uur.

Het gebruik van compost heeft veel
voordelen. Compost is met name
goed als bodemverbeteraar voor
uw tuin. Het is een basisbemesting
die er voor zorgt dat het organisch
stofgehalte in de bodem wordt ver-
hoogd. Dit heeft uiteindelijk tot
gevolg dat de bewerkbaarheid en
het vochtvasthoudend vermogen
van de grond verbeterd. In drogere
periodes hoeft u dan minder vaak
te sproeien. Door het evenwicht
van mineralen in de bodem, als ge-
volg van het gebruik van compost,
zorgt het er tevens voor dat gewas-
sen en planten beter beschermd
zijn tegen parasieten en ziekten en
het verbetert de smaak van ge-
kweekte groenten. Compost kunt
u, gemengd met wat aarde of
grond, ook gebruiken als potgrond
of tuinaarde. De medewerkers van
de groenvoorziening van de
gemeente maken ook veelvuldig
gebruik van compost.

Wat staat er in de nieuwe bijstandsplannen
en -verordeningen van Bronckhorst?
Zoals wij vorige week op deze gemeentepagina al berichtten, liggen de
nieuwe bijstandsplannen en -verordeningen die de vijf aanstaande
Bronckhorst-gemeenten gezamenlijk opstellen op het gemeentehuis
(units) ter inzage van 21 april tot 19 mei. U kunt de stukken in die peri-
ode op afspraak bekijken en er uw mening over geven. Burgemeester
en wethouders en de gemeenteraad nemen de binnengekomen me-
ningen mee in hun eindoordeel. Vorden, Hengelo, Hummelo en Kep-
pel, Steenderen en Zelhem brengen dezelfde verordeningen en plan-
nen in hun raden, zodat de gemeente Bronckhorst straks één bij-
standsbeleid heeft. Op 24 juni besluit de gemeenteraad van Vorden de-
finitief over het nieuwe bijstandsbeleid. NB: de plannen die u nu kunt
bekijken zijn concepten, waaraan u nog geen rechten kunt ontlenen!
Wat staat er in de plannen en verordeningen die ter inzage liggen?

• Het algemene beleidsplan
WWB (Wet Werk en
Bijstand) Bronckhorst

Hierin staat welke beleidskeuzen
er met de nieuwe bijstandswet
mogelijk zijn en welke keuzen
zijn gemaakt door de klankbord-
groep WWB, een vertegenwoordi-
ging van de gemeenteraadsleden
van de vijf gemeenten, zodat een
op de lokale situatie in Bronck-
horst toegespitst bijstandsbeleid
ontstaat. Over de gemaakte -
keuzes heeft u ook al eerder op de
gemeentepagina kunnen lezen.

• De uitgewerkte verorde-
ningen en beleidsplannen

De onderstaande stukken zijn de
uitwerking van het algemene
beleidsplan WWB Bronckhorst.
De regels waarmee de gemeente
Bronckhorst gaat werken, zijn
erin opgenomen.

1. Reïntegratie- en premieverordening:
In deze verordening is beschreven
wie er voor begeleiding naar werk
in aanmerking komen. Ook staat
erin dat de gemeente elk jaar een
plan maakt voor welke doelgroe-
pen zij begeleiding wil inzetten
en hoe dit wordt ingekocht. Ver-
der staan er specifieke bepalingen
in zoals de mogelijkheden van
een onkostenvergoeding voor
vrijwilligerswerk tijdens een tra-
ject om cliënten naar maatschap-
pelijke deelname te begeleiden,
de mogelijkheid van een beloning
van € 500,- voor mensen die moei-
lijk bemiddelbaar zijn, maar van-
uit de uitkering toch aan werk
komen en wanneer een gedeelte

van de inkomsten uit parttime
werk gedurende de uitkering
wordt vrijgelaten. Ook de nieuwe
ideeën over nieuwe gesubsidieer-
de banen (vroegere Melkert-
banen) staan er in. Nieuwe gesub-
sidieerde banen zijn altijd tijde-
lijk, maar de bestaande gesubsi-
dieerde banen worden niet zo-
maar opgezegd.

2. Toeslagen- en verlagingenverordening:
Hierin staat in welke situaties de
uitkeringsnorm wordt aangepast.
Te denken valt aan een echtpaar
waar iemand inwoont met eigen
inkomsten. Het echtpaar ontvangt
dan 10% minder uitkering dan
een alleenwonend echtpaar. Er
wordt echter geen korting
toegepast als de medebewoner
(bijvoorbeeld een volwassen kind!)
een inkomen heeft dat niet meer
bedraagt dan de studiebeurs, of
wanneer de medebewoner een
verzorgingsbehoeftig familielid is.
Verder is een korting mogelijk als
er geen woonkosten zijn, zoals
bijvoorbeeld bij krakers. Tot slot
ontvangen jongeren van 21 en 22
jaar een lagere uitkering dan vol-
wassenen vanaf 23 jaar. Jongeren
van 18 t/m 20 jaar hebben ook
recht op een uitkering als ze geen
baan hebben. Hiervoor geldt
echter een landelijke regeling.

3. Maatregelenverordening:
In deze verordening is aangege-
ven wanneer een uitkering wordt
verlaagd, voor hoe lang en met
hoeveel procent. Voorbeelden
zijn: niet ondertekenen van een
reïntegratieplan, niet op tijd inle-
veren van gegevens, te laat terug-
keren van een vakantie in het

buitenland en niet volledig vol-
doen aan de informatieplicht. Het
wordt cliënten zwaar aangere-
kend als zij onvoldoende sollici-
teren of meewerken aan begelei-
ding naar werk. Tot slot ontvan-
gen cliënten een maand geen
uitkering als zij door eigen toe-
doen een baan verliezen of zelf
een aangeboden baan afwijzen.
Bij fraude wordt niet alleen de
ten onrechte ontvangen bijstand
teruggevorderd, maar wordt ook
de uitkering verlaagd. De verla-
ging is afhankelijk van het fraude-
bedrag.

4. Verordening Clientenparticipatie:
Hierin staat informatie over een
klanttevredenheidsonderzoek
onder bijstandsgerechtigden dat
in 2005 plaatsvindt. De vragenlijst
is in de toelichting opgenomen.

5. Handhavingsplan:
In het handhavingsplan staat hoe
de gemeente ervoor wil zorgen,
dat het bij standsgeld alleen daar
wordt besteed waar het echt
nodig is. Om dat te bereiken
moeten gebruikers de bestaande
regels goed naleven. Dit kan door:
goede informatievoorziening en
een klantvriendelijke
dienstverlening, in combinatie
met specifieke fraudecontroles en
directe bestraffing. Ook is
beschreven hoe de gemeente dan
moet werken, bijvoorbeeld door
cliënten een duidelijke
informatiemap met alles over het
bijstandsbeleid te geven en door
cliënten niet elke maand
hetzelfde briefje in te laten
vullen. In de plaats daarvan komt
er een mutatieformulier om
wijzigingen (alléén als die er zijn)
aan te geven. Verder moeten de
medewerkers van de sociale
dienst alerter reageren op
fraudesignalen.

6. Beleidsplan terugvordering en
verhaal:
Soms ontvangt iemand teveel
bijstand bijvoorbeeld door fraude,
of door fouten van de gemeente.
Ook verstrekt de gemeente soms
leningen die terugbetaald moeten
worden. In dit plan staat beschre-
ven hoe deze bijstand teruggevor-
derd wordt. Uitgangspunt is dat
alle ten onrechte verstrekte bij-
stand moet worden terugbetaald.
Alleen in bijzondere situaties en
bij hele lage bedragen kan daar-
van soms worden afgezien, maar
nooit bij fraudeschulden. Als
mensen frauderen door bijvoor-
beeld niet op te geven dat zij
samenwonen, moet de partner
mee terugbetalen, ook als deze de
bijstand niet direct zelf ontving!
Nieuw is dat de gemeente bij-
standskosten niet langer verhaalt
op onderhoudsplichtigen, maar
dat cliënten zelf alimentatie moe-
ten eisen als er een onderhoud-
plichtige (ex-)partner is.

Voor meer informatie of vragen
over de nieuwe bijstandswet kunt
u contact opnemen met de afde-
ling sociale zaken van de gemeen-
te, tel. 55 74 74.



UlT O E R A A D Besparen op spoelwater voor het toilet? Dat kan!
"Op 22 april vergaderde de gemeenteraad besluitvormend. Er
is gesproken over de herindeling. De Eerste Kamer heeft
minister Remkes verzocht goed aan te geven waarom hij het
wetsvoorstel over de herindeling in de Achterhoek en Liemers
in z'n geheel heeft ingediend en het niet in aparte
wetsvoorstellen heeft gegoten (bijvoorbeeld een wetsvoorstel
Bronckhorst, een voorstel Zutphen-Warnsveld etc). De
verwachting blijft echter dat de Eerste Kamer zich in mei voor
het huidige wetsvoorstel, waarin staat dat Vorden opgaat in
Bronckhorst, uitspreekt. Verder is het verzoek om
planschadevergoeding door de eigenaren van het huis op
Ruurloseweg 55 toegewezen. Ook goedgekeurd is de
kredietaanvraag voor procesbegeleiding door de Gelderse
Sport Federatie om de trajecten 'Bewegen in Onderwijs en
Sport (BIOS)' en 'Ondersteuning van vrijwilligers van
instellingen die zich met sport bezighouden' op te starten. Tot
slot is de 'Beleidsnota ja/nee nieuwe landgoederen'
opiniërend besproken. De raad wil in principe op beperkte
schaal nieuwe landgoederen toestaan. Mits aan de gestelde
voorwaarden wordt voldaan. Voorbeelden
daarvan zijn: er moet sprake zijn van
maatschappelijke winst, bijvoorbeeld doordat |
een ecologische verbindingszone ontstaat en
het mag niet leiden tot onevenredige
beperkingen voor omliggende agrarische
en andere bedrijven. De beleidsnota
komt binnenkort in de inspraak. In een
later stadium neemt de raad een
definitieve beslissing over de nota."

Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling

Nederlanders gebruiken gemid-
deld 128 liter leidingwater per
dag. Hiervan is maar vier liter
bestemd voor eten en koken. De
rest gebruiken we onder andere
om ons te wassen, de wc door te
spoelen en voor het wassen van
kleding. Water is echter een
schaars goed, verantwoord ermee
omgaan is daarom van groot
belang. Er zijn goede mogelijk-
heden om met behoud van com-
fort te besparen op waardevol
drinkwater. Hoe? Dat vertellen
wij u in een reeks artikelen die
enkele weken op de gemeente-
pagina verschijnt. Deze week:
Besparen op spoelwater voor het
toilet? Het kan!

De wc is een van de grote
waterverbruikers in huis. Hij is
goed voor ruim een kwart van ons
huishoudelijk watergebruik. Een
gezin met vier personen spoelt
per jaar gemiddeld 50.000 liter
schoon drinkwater door. Een

WC blijft doorlopen?

stortbak van een ouder toilet
bevat vaak nog negen liter water,
terwijl zes liter meer dan genoeg
is om door te spoelen (zie de
baksteen tip). Tegenwoordig
worden stortbakken met twee
spoelknoppen geplaatst: een
spoeling voor de grote boodschap
en een voor de kleine. Een grote
spoeling verbruikt zes liter per
beurt, een kleine spoeling drie
liter. Een gezin van vier personen
bespaart hiermee 30.000 liter
water per jaar. Speciale
waterbesparende toiletten
gebruiken nog minder water. Ze
spoelen door met vier liter voor
de grote en 2,5 liter voor de
kleine boodschap. Een nadeel van
dit type is dat de wc wel goed
schoonspoelt, maar problemen
kunnen ontstaan in de afvoer
naar het riool vanwege de geringe
hoeveelheid spoelwater. Het riool
kan verstopt raken doordat
bijvoorbeeld toiletpapier in de
rioolbuis blijft hangen. Een

Als een wc met volle stortbak blijft doorlopen, kost dat al gauw
1.000 liter water per week. Na een jaar heeft zo'n defecte stortbak u
ongeveer € 70,- aan verspild water gekost. Repareer de sluitklep in
de stortbak zelf of haal de loodgieter of onderhoudsdienst erbij.

Herdenking dinsdag k mei 2004 Baksteen m
Op dinsdag 4 mei 2004 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van
hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Ko-
ninkrijk zijn gevallen. Het comité 4 mei Vorden heeft in samen-
werking met de Raad van Kerken het programma voor deze her-
denking als volgt samengesteld.

19.00-19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk in
Vorden met medewerking van het Vordens
Mannenkoor.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraaf-
plaats in Vorden naar de graven van de gealli-
eerden en het symbolisch graf van hen die vie-
len uit Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een
hoornsignaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor een lied en zingen
we gezamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus waarna ie-
dereen 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
horecaondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om
vanaf 19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële
Nederlandse radiozenders aan te hebben.

W l L. Il U rl 11 L.

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

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 2, voor het bouwen van een geluidsscherm, datum ontvangst:

20 april 2004
• Gazoorweg 4, voor het bouwen van een schuur, datum ontvangst: 20 april 2004
• Holtmaet 7, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 19 april 2004
• Ruurloseweg 46, voor het verbouwen van een dak van een schuur tot dakterras,

datum ontvangst: 15 april 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Dr. W.C.H. Staringstraat 21, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:

hoogte ander bouwwerk (schoorsteen)
• Het Jebbink 18, voor het vergoten van een woning

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Het Jebbink 13, voor het vellen van l haagbeuk

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 9, voor het slopen van een asbest dakbeschot boerderij

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het houden van een pleinmarkt op 15 mei van 09.00

tot 14.00 uur op het marktplein aan de Dorpsstraat in Vorden

Een simpele en goedkope manier om met de ouderwetse negen liter
stortbakken toch spoelwater te besparen, is het plaatsen van een
baksteen in de stortbak. Een baksteen scheelt een tot twee liter
water per spoeling. Dat is 1.500 liter per persoon per jaar.

stroomvergroter biedt dan uit-
komst. Deze wordt geplaatst in de
afvoer van het toilet naar het
riool.

Spoelen met regenwater

Als u het toilet doorspoelt met
regenwater bespaart u de
maximale hoeveelheid
drinkwater. Er zijn kant en klare
systemen om regenwater op te
vangen, de zogenoemde
hemelwaterinstallaties. Als het
een tijdje niet regent, vult de
hemelwaterinstallatie
automatisch bij met leidingwater.
U hoeft dus niet bang te zijn
zonder wc-spoelwater te zitten.
Het reservoir van de installatie
kan boven in huis of in de kelder
worden geplaatst. Ga voor uw
huishouden ook eens na hoe u
wc-water kunt besparen zonder
verlies aan hygiëne.

Wijziging afvalinzameling Koninginnedag
gemeente Vorden
(alleen voor buitengebied, wijk 57)

Op Koninginnedag wordt er in de gemeente Vorden geen afval
ingezameld. In .plaats daarvan worden in wijk 57 (buitengebied)
de groene containers geleegd op zaterdag i mei.
(Voor uw wijknummer zie de wijkindeling in de ajvalkalender 2004.)

NB.: Op de gewijzigde dag wordt om 07.00 uur gestart met de
inzameling. Uw container is dus mogelijk eerder aan de
beurt dan normaal. Zet daarom uw container bijtijds aan de
W : • ; . ' .

Voor meer informatie kijk op www.berkelmilieu.nl of neem
contact op met de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu;
telefoon 0575 - 545 646, van 09.00 -12.30 en van 13.00-16.00 uur.

bef kei milieu

• Vergunning verleend voor het plaatsen van vijf reclameborden voor
vlooienmarkten in de Hanzehal in Zutphen in de periode 7 t/m 17 oktober,
28 oktober t/m 7 november en 16 december t/m 26 december

• Vergunning verleend voor standplaats bij in- en uitgang van landgoed De Wiersse
voor de verkoop van ijs op 30/31 mei, l juni, 11/12/18/19 juli en 24 oktober

• Vergunning verleend voor het houden van enkele activiteiten op de parkeerplaats
voor de wereldwinkel op 8 mei van 10.00 tot 16.00 uur

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Mosselseweg 16,

in periode van 5 mei tot 19 mei
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Wildenborchse-

weg 11, in periode 5 t/m 19 mei

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

Stemmen bij verkiezingen Europees Parlement 10 juni a.s.
S t e m m e n i n e e n s t e m b u r e a u n a a r k e u z e
Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 10 juni
2004 een kiezer zijn/haar stem uitbrengen in een stembureau naar keuze. De
volgende regels gelden:



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

A.Schri/teHjke aanvraag
1. Bij de afdeling burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor

verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen
deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten
uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 28 april 2004 als
kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd als het de verzoeker is toegestaan om bij
volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld,
die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag
1. De kiezer moet, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde

dag voor de verkiezing de oproepingskaart overleggen op het gemeentehuis
(afdeling burgerzaken) van zijn/haar woonplaats op 28 april 2004.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld,
die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

S t e m m e n b i j v o l m a c h t
Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 10 juni
2004 mag een kiezer bij volmacht stemmen. De volgende regels gelden:

A Machtiging door schriftelijke aanvraag
1. Bij de afdeling burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de

verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door

de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op
28 april 2004 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd als het aan de verzoeker is toegestaan om in
een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 28
april 2004 als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De
volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst

van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere
kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de
oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 28 april 2004 in hetzelfde
stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar
eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is
niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken van de
gemeente, tel. 55 74 74.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende wegen sinds 26 april
tot eind juni, of zoveel langer of korter als nodig is, afgesloten voor het verkeer:
• Almenseweg: binnen de bebouwde en buiten de bebouwde kom tot de

gemeentegrens
• Schoneveldsdijk: Ruurloseweg - gemeentegrens
Aanwonenden blijven, wel met enige hinder, bereikbaar.

Bestemmingsplannen
V e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g L a r e n s e w e g 4
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het vergroten van een woning
op het perceel Larenseweg 4.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van
28 april t/m 25 mei a.s. ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de
openingstijden. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn
zienswijze (schriftelijk) aan het college kenbaar maken. Ook kunt u over het
verzoek van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening.

Na afloop van de inspraaktermijn beslissen burgemeester en wethouders over
eventuele medewerking aan deze vrijstellingsprocedure. Bij een positieve beslissing
publiceren zij hun voornemen dan met een ruimtelijke onderbouwing, waarbij een
ieder opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze kenbaar te
maken.

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van de sporthal op het perceel het Jebbink 13. Deze
vrijstelling maakt uitbreiding van het hoofdgebouw aan de voorzijde mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 29 april t/m 26 mei
2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 .41 W m
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 23 april tot en met 21 mei 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Firma A. Beeftink en Zn, Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden voor het veranderen

van een grondverzetbedrijf voor het verrichten van loonwerk en machinale
bosbouw, het handelen in zand, grint, snippers en stenen en de op- en overslag
daarvan, volgens het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend Joostinkweg 12 in Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 . 4 1 W m
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 30 april t/m 28 mei 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer
van:
• de heer W.M. Wassink, Almenseweg 56, 7251 HS Vorden voor het van toepassing

worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op een reeds opge-
richte melkrundveehouderij, op het perceel plaatselijk bekend Almenseweg 56 in
Vorden.

• Stichting Zozijn, Postbus 2, 7384 ZG Wilp voor het oprichten van een inrichting
voor het bewonen en ondersteunen van cliënten, volgens het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Raadhuisstraat
7 - 9 in Vorden.

• Roosenstein Quality Wear, Enzerinckweg 8, 7251 KA Vorden voor het van toepas-
sing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrij ven milieubeheer op
een reeds aanwezige inrichting voor het verkopen van kleding, op het perceel
plaatselijk bekend Burgemeester Galleestraat 12 in Vorden.

• De heer B.W.J. Taken, Lankhorsterstraat 6, 7234 SR Wichmond voor het van toe-
passing worden van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer op een reeds
opgericht akkerbouwbedrijf, op het perceel plaatselijk bekend Lankhorsterstraat
6 in Wichmond.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g o m
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
30 april t/m 11 juni 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• de heer H.J. Hukker, de Horst 2, 7251 PT Vorden, om: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor een melkvee- en varkenshouderij, datum
aanvraag: 22 oktober 2003, adres van de inrichting: de Horst 2, kadastraal bekend
gemeente: Vorden, sectie N, nr. 224

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

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

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. 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 12 juni 2004.

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.

Lezing over de off-shore industrie
Donderdagmiddag 22 april heeft
de heer Godtschalk uit Vorden op
uitnodiging van de gezamenlijke
ouderenbonden (ANBO en PCOB)
in Vorden een heel interessante le-
zing gehouden, over zijn tijd, dat
hij kapitein was en leven en werk-
te op zee in de offshore-industrie.
Onder de titel "Ongekend en On-
bekend" voerde hij de aanwezigen
aan de hand van beelden, met zijn
toelichting daarop, langs de impo-

sante wereld van de offshore-in-
dustrie.We zagen hoe reusachtige
onderdelen overzee werden aange-
voerd en ter plaatse van een te ex-
ploreren olie- en gasveld werden
geplaatst. Ongekend zijn de afme-
tingen en gewichten van de pij-
lers, het platform en het "hotel"
voor zo'n 1500 man, die met be-
hulp van 2 geweldige kranen
(draagvermogen samen 14.000
ton) op hun plaats werden ge

bracht en samengevoegd tot een
booreiland. Daarna kan worden
begonnen in een continudienst
van 6 uur op/ 6 uur af het vloeiba-
re goud en gas via, in de bodem
van de zee ingegraven leidingen,
aan land te brengen.

Na het zien van de toegelichte
beelden was de cryptisch omschre
ven titel voor de aanwezigen dui-
delijk geworden.

Skeelercomité Vorden
gaat de lucht in
Het skeelercomité Vorden heeft
haar eigen website ontwikkeld.
Op deze site staan alle ins en
outs over het NK skeeleren van
5 juni in Vorden.

Daarnaast is er ook allerlei infor-
matie over "skeelerweek Vor-

den" te vinden. De site wordt
vanaf heden regelmatig aange-
vuld.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op
www.skeelercomitevorden.nl om
alles over het NK te weten te ko-
men.



Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rabo Verbouwingshypotheek.
Niets houdt u meer tegen.

Met een rentekoi • Rabo Verbouwinghypot

nu de ideale hypotheek om de < • 'e gebru

voor uw verbouwingsplannen. Maak meteen een afspraak met uw

hypotheekadvtseur of kijk snel op www.rabobank.nl voor meer infor-

bar discotheek

'De Zwaan'

Trendsetter

Bruin café

Grieks-Romeins terras

Flitsende discotheek

Grill-resto

'Smikkel-corner'

Net effe gezelliger

Tapperij 'dé Zwaan'
presenteert op

donderdag 29 april
de Hengelose formatie

'De Grolschbusters'
Voorprogramma:

'Mac Lympies'

Aanvang 21.00 uur.

Op Koninginnedag
is onze discotheek

vanaf 20.30 uur geopend.

Zaterdag 8 mei:

DJ. Perjan

Laat dan dit jaar uw binnen- en/of buitenonderhouds-
schilderwerk door de schilders van Boerstoel uitvoeren
tegen het lage btw-tarief van

slechts 6% i.p.v. 19%.

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Sinds 1919
Bedrijvenweg 10 - Vorden

Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67
e-mail: info@boerstoel.nl - www.boerstoel.nl

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

Rozijnen<
brood

Echte Bakker
VAN ASSELT

Waldkorn

•

vital
475

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

Weekblad Contact heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

UW WENSKEUKEN KRIJGT VORM
VOOR EEN SMAKELIJKE PRIJS

Streek Lochem
heeft een keukenshowroom

met eigentijdse, praktische,

comfortabele en betaalbare

ideeën voor mensen die graag

lang en zorgeloos willen

genieten van huiselijk kook-

plezier. Laat u eens uitgebreid

en deskundig adviseren.

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

Aalsvoort16, 7241 MA Lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338
www. streekboiTO/materialen.nl

Aanbieding

Nog enkele
showroomkeukens en
diverse apparatuur uit
magazijnvoorraad met
kortingen van 60 - 80%



Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Tijdens mijn werkzaamheden
werd ik in Apeldoorn aange-
sproken door een collega. Hij is
secretaris van de Stichting Be-
vrijdingskinderen in Nederland.
Via de mail had hij vanuit Cana-
da een foto ontvangen waarop
een herenhuis staat met het op-
schrift "Souvenir for the Impor-
tant Man from family Poesse", t
Elshof, Zutphenseweg A177 Vor-
den (Gld), telephone 127."

De afzendster mevrouw Ann Meu-
nier, een Canadese, had de foto ge
vonden in oude archiefstukken van
haar overleden vader, die ons land
heeft helpen bevrijden en ze vroeg
aan de Stichting Bevrijdingskinde
ren of de foto herkend werd, waar
het huis stond/staat en wat het op-
schrift op de foto allemaal beteken-
de. Ik herkende het huis op de foto
onmiddellijk als zijnde het huidige
perceel Zutphenseweg 40 te Vor-
den, bewoond door de familie Bos-
boom. Op verzoek van de collega
bracht ik een bezoek aan de familie
Bosboom in Vorden, in het huis " 't
Elshof'. Ik wist dat het huis ge
bouwd was in 1916 in opdracht van
de familie Poesse, toenmalig direc-
teur van de vleeswarenfabriek in
Vorden. De heer Bosboom vertelde
mij, dat na de II-Wereld Oorlog een
van de dochters van de familie
Poesse contact had gehad met en
op bezoek was geweest in Canada
bij een Canadese familie, waarvan
een zoon in de II-W.O. als vliegenier
hier in Vorden als oorlogsslacht-
offer was gevallen. Tijdens dat be
zoek had zij op verzoek van de fa-
milie een plantje meegekregen om
die te plaatsen op het graf van de
overleden zoon. Door, voor Bos-
boom onbekende redenen, was dat
plantje niet op de begraafplaats te
recht gekomen maar in de tuin
achter de woning " 't Elshof'.
Bij mijn bezoek aan de familie Bos-
boom zag ik in de tuin een prachti-
ge boom, een Maple Leaf staan met
wel een stamdoorsnede van onge
veer 50 cm. De boom komt al enige
meters boven het huis uit. Een wer-
kelijk prachtige boom.
Geprikkeld door de gegevens wilde
ik meer weten van die boom en
waarom staat die niet op de be
graafplaats te Vorden bij de geval-
len Canadezen? Zo bracht ik in no-
vember 2003 een bezoek aan me
vrouw Riek Poesse te Zutphen. Ik
werd allerhartelijkst ontvangen en
vertelde de reden van mijn bezoek.
Hierna kreeg ik van Riek Poesse een
verhaal onder het genot van een
kop koffie, die ik de Vordenaren
niet wil onthouden en waarvan de
historie ligt in de II-W.O. en Vorden.
Hieronder het interview.

Een "oorlogsboom" in Vorden

/

"Direct na de II-W.O. kwamen wel
eens Canadese militairen bij ons op
koffievisite in Vorden en werden
daar dan ook gastvrij ontvangen. Af
en toe kreeg de familie wel eens
een wit brood als dank.
Tijdens de bevrijding van het Oos-
ten van Nederland zijn er jammer-
lijk diverse bevrijders, w.o. Canade
zen gevallen. Een aantal daarvan
zijn in Vorden begraven waaronder
vliegenier Cooke. L.F.
In oktober 1946 ging ik als Moeder-
hulp naar Engeland bij de familie
Best, waarvan de man Comman-
deur was in het leger. In september
1947 moest de man in Amerika in
dienst werken en vertrok naar Was-
hington D.C. Op kosten van de
Overheid mocht een hulp mee en
dat werd ik", zegt Riek Poesse, zegt
Riek Poesse met enthousiasme. Ze
vervolgt haar verhaal: "Ik heb bij de
familie Best in Amerika gewerkt
vanaf 1947 tot en met 1949. Tijdens
een korte vakantie ging ik naar Ca-
nada en bezocht op verzoek van de
familie Poesse uit Nederland de fa-
milie Cooke in Canada. De familie
Cook correspondeerde nog altijd
met ons.
Tijdens dat bezoek werd aan mij
verzocht om op het graf van vliege
nier van de Royal Canadien Air For-
ce, R 70432 Flucht sergeant, L.F.
Cooke, oud 19 jaar een Maple Leaf-
plantje te poten. Het Maple Leaf-
blad komt voor in de vlag van Cana-
da, vandaar zo'n plantje. Ik beloof-
de dat ik mijn best zou doen en ik
kreeg een plantje mee van onge
veer 30 cm hoogte om die op de af-
gesproken plaats te planten.
Ik, onwetend van de komende
moeilijkheden, nam het plantje
aan en nam het overigens goed ver-
pakt mee van Canada naar Ameri-
ka. Aldaar het ik het een poosje in
de tuin geplant. Tevens regelde ik
de vereiste formulieren van ont-
smetting en reinheid/zuiverheid.
In juli 1949 ging ik weer terug naar
Engeland met de familie Best mee.
Ook nu ging het plantje, na eerst
gesnoeid te zijn, goed verpakt mee
op de boot, de "Queen Mary". Ik ver-
zorgde het plantje tijdens de reis te
rug goed. Aangekomen in Enge
land heb ik het in een potje ge
plant. Daarna heb ik het niet
gmeeld en meegesmokkeld in mijn
jas in een binnezak mee naar Ne
derland, naar Vorden. In Vorden
heb ik het plantje in de tuin gezet
achter onze woning in afwachting
van de eventuele plaatsing op de
begraafplaats in Vorden.

Mijn familie heeft toen bij het ge
meentebestuur van Vorden een
verzoek ingediend om het Maple
Leaf-plantje te mogen plaatsen bij

.o
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De "oorlogsboom"

Het Elshof, Zutphenseweg

De Grafsteen

de graven van de gevallen Canade
zen. De plaats moest zijn, daar
waar nu de grote Rhododendrons-
struiken staan.
Het ingediende verzoek werd door
het toenmalige gemeentebestuur
van Vorden op grond van het feit
dat het een buitenlandse plant,
niet Europees was, en het hier gaat
om Oorlogsgraven, ter behande
ling overgedragen aan de Nationa-
le Oorlogsgravendienst. Die Oor-
logsgravendienst heeft de plaat-
sing van het Maple Leaf-plantje,
voor zover ik weet, afgewezen.

Ik heb toen het kleine boompje la-
ten staan in de tuin achter ons huis
" 't Elshof' aan de Zutphenseweg
en zoals ik van U hoor, staat het
daar nu nog altijd, alleen nu wel
iets groter, namelijk een gezonde
grote boom met een prachtige
bladkruin. Ik weet dat ik wel elk
jaar tot 1969 toe van de toen mooi
opgroeiende boom een tak afhaal-
de en die altijd op 4 mei, tijdens de
Dodenherdenking legde op het
graf van de Canadees L.F. Cooke, als
eerbetoon, als dank voor onze be
vrijders. In 1969 is het huis ver-
kocht en verhuisde ik naar
Zutphen, waardoor de Maple Leaf-
takkenlegging op het graf niet
meer kon doorgaan. Wel zie ik nu
op foto's van u dat de boom met
een oorlogshistorie c.q. - achter-
grond is doorgegroeid tot een
boom in volle wasdom, een pracht
exemplaar achter het huis " 't Elsf-
hof' in Vorden. Tot zover het inter-
view.

Riek Poesse verzocht mij of ik zou
kunnen zorgdragen dat zij in het
bezit kan komen tijdens de Doden-
herdenking op 4 mei 2004 en zal als
dank voor hen die het grootste offer
gaven voor onze vrijheid op het graf
van Flight Sergeant L.F. Cooke de
takken plaatsen. In oeverleg met de
huidige bewoners, de familie Bos-
boom, zullen er enige takken be
schikbaar worden gesteld aan haar.
Dit zal voor mij een bijzondere Do-
denherdenking worden. Wat zo'n
foto van een herenhuis uit Vorden
aangetroffen in Canada wel niet al-
lemaal teweeg kan brengen.

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

Geen markt
Op Koninginnedag vrijdag 30 april
a.s. is er geen weekmarkt.

Bridge

BRIDGECLUB BZR
UITSLAGEN 21-4-'04
Groep A: 1. Mw. A.W. van Gastel -
mw. A. Jansen Vreling 58,75%; 2.
mw. D. Hoftijzer - mw. K. Vruggink
55,63%; 3. mw. A.W. Terlouw - mw.
M. Abeln 54,69%.
Groep B: 1. mw. HJ. de Bruin - dhr.
J.W. Costermans 67,36%; 2. dhr.
P.R.J. den Elzen - dhr. G. Hissink
51,76%; 3. mw. A Le Grand - dhr.
L.J. Sprey 50,69%.

ANBO-leden weer
op de fiets
Met het mooie weer op komst is de
fietscommissie van de ANBO weer
begonnen met het uitzetten van
diverse fietstochten.

De eerste tocht is een middagfiets-
tocht op maandag 3 mei a.s.

De deelnemers vertrekken om
13.30 uur vanaf het Kerkplein.

Op dinsdag 8 juni is er een dag-
tocht, waarbij om 09.00 uur wordt
vertrokken vanaf het Kerkplein.

GGD informeert en helpt
bij Veilig opgroeien'
De GGD staat van april tot en
met juni in het teken van het
thema "Veilig opgroeien'. Ou-
ders van schoolgaande kinde-
ren worden in deze periode ge-
attendeerd op informatie die
de GGD beschikbaar heeft over
allerlei opvoedingskwesties.

Ouders kunnen bij de GGD gratis
folders aanvragen over een groot
aantal opvoedingsproblemen. Er
zijn fol'ders beschikbaar over slaap-
problemen, bedplassen, angsten,
echtscheiding, grenzen stellen,
complimenten geven, weerbaar-
heid en pesten, morele ontwikke
ling, seksueel misbruik en overge
wicht. Een compleet overzicht van
de folders en een korte omschrij-
ving is te lezen op de website van
de GGD, www.ggdstedendrie
hpek.nl. Geïnteresseerden kunnen
de folders telefonisch bestellen bij
de GGD Regio Stedendriehoek,
(0570) 664 664. Ouders die hun vra-
gen over de opvoeding van hun
kind liever persoonlijk willen be
spreken, kunnen hiervoor via het-
zelfde telefoonnummer een af-
spraak met een jeugdverpleegkun-
dige maken. Alle ouders van leer-
lingen uit groep 5 in de gemeen-

ten Brummen, Epe, Voorst, Vor-
den, Warnsveld en Zutphen ont-
vangen via de school van hun kind
persoonlijk bericht over deze 'vei-
ligheidsactie'. Maar ouders van ba-
sisschoolleerlingen uit de andere
gemeenten in de Stedendriehoek
kunnen natuurlijk ook bij de GGD
terecht.
Het ondersteunen van ouders bij
de opvoeding van hun kind is een
belangrijke taak van de medewer-
kers van de afdeling Jeugdgezond-
heidszorg (JGZ) van de GGD Regio
Stedendriehoek. Zo is er het telefo-
nisch spreekuur, waar ouders met
vragen terechtkunnen bij de
jeugdverpleegkundige. Ook tij-
dens het geneeskundig onderzoek
door de jeugdarts en de doktersas-
sistente (bij kinderen uit groep 2
en groep 7) is aandacht voor vra-
gen of problemen rondom de op-
voeding. De GGD staat dit jaar in
het teken van 'Veilig omgaan met
je gezondheid'. Elk kwartaal wordt
aandacht besteed aan een ander
veiligheidsthema. In de maanden
april, mei en juni is dat het thema
'veilig opgroeien'. In het derde
kwartaal staat 'veilig vrijen' cen-
traal, in het vierde kwartaal 'veilig
wonen'.

olitie varia GROEP VORDEN

Vrijdag 16 april
Op de Mosselseweg vond een een-
zijdig ongeval plaats. Een bestuur-
ster van een personenauto raakte
de macht over het stuur kwijt in
een bocht en botste tegen een
boom. De bestuurster bleef onge
deerd. De auto raakte zwaar be-
schadigd en moest worden afge-
sleept.

In de avond uren werd er aan de
Zutphenseweg een 5-tal fietsen
vernield.

Zaterdagl 7 april
Aan de Baakseweg werd er ge
poogd in te breken in een auto en
werden er 3 banden lek gestoken.

Maandag 19 april
Op de Vordenseweg vond er een
ongeval plaats. Een bestuurder van
een personenauto botste tegen
een overstekende ree aan. Auto
raakte aanzienlijk beschadigd.
Op de Wildenborchseweg vond
een snelheidscontrole middels ra-
dar plaats. Er passeerden 410 voer-
tuigen waarvan 19 bestuurders te
hard reden. De hoogst gemeten
snelheid was 77 km/h waar 60
km/h is toegestaan.

Ook op de Horsterkamp vond een
snelheidscontrole plaats middels
radar. Hier passeerden 547 voertui-
gen waarvan 33 bestuurders te
hard reden. De hoogst gemeten
snelheid was 71 km/h waar 50
km/h is toegestaan.

Op de Ruurloseweg vond een snel-
heidscontrole plaats middels ra-
dar. Hier passeerden 391 voertui-
gen waarvan 49 bestuurders te
hard reden. De hoogst gemeten
snelheid was 79 km/h waar 50
km/h is toegestaan.

Woensdag 21 april
Op de Wildenborchseweg vond
een ongeval plaats. Twee bestuur-
ders reden in dezelfde richting. De
voorste bestuurder moest remmen
en de achterste bestuurder be-
merkte dit te laat en botste tegen
de voorste auto aan. Beide auto's
raakten beschadigd, bestuurders
bleven ongedeerd.
Op de Schoneveldsdijk vond ook
een ongeval plaats. Een bestuurder
botste tegen een ree. Ree was op
slag dood. Auto raakte beschadigd.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
Met ingang van l april
Gevonden: sleutels - 3 sleutels in
een bruin hoesje; fietssleutel -
bruin hoesje gelijkend op een
hondje; mobiele telefoon
geel/zwart.
Verloren: mobiele telefoon - Nokia
3410 groen; sleutel - autosleutel
Volvo; portemonnee; mobiele tele
foon - Nokia 3310, grijs.

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



Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

VLAAI VAN DE WEEK:

Sinaasappelvlaai €5.95

Witte bollen
8 halen 6 betalen

Appeldriehoeken
per stuk €1.00

DONDERDAG / ORANJEDAG:

Oranjegebak
soezen • snitjes - cremegebak - tompoucen

oranjebol

Constante kwaliteit leveren
is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur
en gekwalificeerde vakmensen

wordt niets meer
aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan
het resultaat in het besef dat wij voorop

willen blijven lopen
voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

Weevers druk

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

VP
GI

AUTOBEDRIJF

WOLTERS & WOUTERS
RUURLO

Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo
Tel.: 0573 - 45 18 01 Fax: 0573 - 45 27 03

Daihatsu Move zwart met. 1997 5.250
Ford Focus 1.8 D zwart met. 2001 13.750
Opel Astra 1600 zwart met. 1998 10.250
Opel Vectra 1600 zilver met. 1999 10.950
Renault Clio 1400 rood 1992 2.900
Renault Clio 1400 blauw met. 2000 10.250
Renault Espace 2.2 groen met. 1994 6.250
Renault Scenic Automaat zwart met. 2001 20.000
Seat Cordoba Vario groen met. 2000 10.750
Subaru Impreza 1.6 4WD rood met. 1999 9.250
Subaru Justy 1.3 4WD rood met. 1999 6.500
Subaru Justy 1.3 4WD groen met. 1997 4.750
Suzuki Swift Automaat groen met. 1995 4.000
Volkswagen Passat Variant Tdi groen met. 1998 11.950
Renault Kangoo wit 2001 8.500
Mercedes Vito 108 Cdi blauw 2000 12.500

Excl. BTW

www.wolters-wolters.nl info@wolters-wolters.nl

Acer pocket PC met Torn Torn navigatie

Specialist in Subaru

^9

rfctte

Vorden • Food tor all
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

Nieuw in ons assortiment:

Frites voordeel 1,00
Frikandel voordeel 0,95
Kroket voordeel 0,75
nu tot eind mei blijvend in prijs verlaagd!

Bamischijf voordeel (niet pittig) 0,75
nu tot eind mei blijvend in prijs verlaagd!

Kaassouflé voordeel 0,95

De echte Duitse curry-braadworst
met warme currysaus.
Die moetje geproefd hebben.

1,95

Vegetarische loempia
Groentekroket
Kaassouflé (extra groot)
Vegetarische bamischijf
Vegetarische nasischijf
Kaas-groenteschijf
Cheesecracker
Ring 'n Roll, incl. saus (6 stuks)

'Piaja 1/ondeet 6a6t fa vfoet&aasi fötttuwet. "Dat CA tefa&encte* éa 6eten, wwi uu* yeyo4td6eict

2,05
1 ,25
1 ,20
1,20
1,20
1,95
1 ,45
1,65

Wet 2
&et 3e e*&tee6MWtje va* de Afiett&etd

Lever uw volle en ingevulde spaarkaart in
bij Plaza Vorden.

Profiteer van de vele gratis producten
en wie weet bent u de gelukkige winnaar van de

kleurentelevisie!

denfaea juttie vtoy

Br. vegetarische hamburger speciaal 2,50 (gratis bij uw bestelling op Moederdag)

Adverteren in
DE

WONING
"IKRAN!

Woningaanbod in de Stedendriehoek
Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

Wekelijkse verspreiding in een oplage van
17.500 ex. onder woningzoekenden

Vraag naar de

met daarin gegevens over:
- advertentieformaten ,JT

/4T •/- advertentietarieven
- voorbeeldadvertenties

en voorwaarden

drukke r i j
%v
Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: acquisitie@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



G E N D A V O R D E N

Verkeersvoorlichting en rijtest voor Senioren

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Count-
ry-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond:
Volksdansen voor senioren. To-
neelclub Vierakker/Wichmond
oefenen.
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencur-
sus.
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se-
nioren.

APRIL
27 Chr. Vrouwenver. Passage Clini

Clowns
28 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
28 ANBO Klootschieten bij de

Camping de Kleine Steege
28 Handwerkmiddag in de Weh-

me Welfare, Rode Kruis
29 Klootschietgroep de Vordense

Pan
30 Koninginnedagviering

MEI
2 HSV de Snoekbaars, ledenwed-

strijd
3 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
5 HVG Linde, avond voor eigen

leden
5 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege

5 Bridgeclub BZR in het Stam-
pertje

6 Bejaardenkring Dorpscenrrum
6 Klootschietgroep bij de Vor-

dense Pan
6 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd
8 Krato toneeluitvoering in Pan-

nenkoekrest. Kranenburg
8 Landelijke fietsdag

10 Bridgeclub Vorden in 't Stam-
pertje

11 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-
strijd Hengelo-Vorden

12 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

12 Bridgeclub BZR in het Stam-
pertje

12 HVG Wichmond, slotavond
12 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme + kraamverkoop
13 HVG dorp Vorden, reisje naar

Barneveld
13 Klootschietgroep bij de Vor-

dense Pan
15 St. Vriendenkring Klein Axen,

Gerrit Janssen lezing numme-
rologie

16 HSV de Snoekbaars, seniorwed-
strijd

17 Bridgeclub Vorden in 't Stam-
pertje

18 Chr. Vrouwenver. Passage, ge-
zellige middag

19 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege

19 HVG dorp Vorden, eigen avond
24 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
26 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Stege
26 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden
26 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme
27 PCOB Middaguitstapje Muse-

umboerderij Erve Brooks
27 Klootschietgroep bij de Vor-

dense Pan
27 HSV de Snoekbaars, jeugd wed-

strijd
27 Bejaardenkring Dorpscentrum

Operation Friendship
Amerika, Tsjechië, Schotland,
Oekraïne; al vele zomers hebben
jongeren met Operation
Friendship naar verschillende
landen gereisd. Ook uit Vorden
zijn er al veel jongeren geweest
die kennis hebben gemaakt met
Operation Friendship. De orga-
nisatie heeft als doel jongeren
uit verschillende landen gedu-
rende drie weken met elkaar op
te laten trekken. Dit jaar is Vor-
den op zoek naar een groep jon-
geren die twee weken naar Wa-
les of Hongarije willen reizen.

Een uitwisseling met Operation
Friendship wordt gekenmerkt door
het verblijf in gastgezinnen wat tot
interessante en vooral leuke ervarin-
gen leidt. Een tweetal weken wordt
er allerlei activiteiten georganiseerd
waardoor jongeren de cultuur van
het land beter leren kennen, maar
waardoor ook veel gelegenheid is
om elkaar te leren kennen en even-
tueel 'Friendship' te sluiten. Het jaar
hierna is het dan de bedoeling een
groep uit een land te gast te hebben
en wordt er ook een programma in
elkaar gezet voor de gasten. Hoewel
dan niet 'weg uit eigen land', wordt
dit toch ook door de jongeren als erg
leuk ervaren.
Operation Friendship bestaat in
Vorden al sinds 1979 en heeft al ve-
le groepen jongeren mogen ont-
vangen en wegzenden. Dat de orga-
nisatie al weer zo lang bestaat,
komt door de talloze vrijwillige be-
stuursleden die door de jaren heen
zich veel hebben ingezet. Voor het

publiek is Operation Friendship
wellicht bekend door de 'autowas
actie' dat één van de fundraising
activiteiten is. Echter, achter de
schermen gebeurt er natuurlijk
veel meer, zo ook in de andere deel-
nemende landen.
Op het moment loopt het aantal
jongeren dat wil reizen iets terug.
Nog geen reden voor grote bezorgd-
heid, volgens nationale voorzitter
en internationaal Penningmeester
Huub Winkeler. "De belangstelling
loopt iets terug. Dit zie je overigens
bij meer organisaties en verenigin-
gen, dus dat is misschien wel de
tijdsgeest en niet zo zeer dat het
concept van de organisatie niet
meer aanspreekt." Dit laatste wordt
wel weer bewezen doordat er nog
steeds groepen jongeren ieder jaar
op reis gaan en er ook nog steeds ie-
der jaar ergens wordt 'gehost'. Ook
dit jaar is er weer een unieke kans
voor jongeren vanaf 14 jaar in Vor-
den en omgeving. Er is een gast-
groep in Schotland die graag een
groep jongeren voor twee weken
zou willen ontvangen. Deze uitwis-
seling zou eind juli, begin augustus
vermoedelijk plaatsvinden. Om de
uitwisseling te realiseren is er een
groep nodig van minimaal 6 en
maximaal 10 jongeren. Deze groep
wordt 'begeleid' door een adviser
(minimaal 21 jaar). Jongeren en an-
dere geïnteresseerden (voor bijvoor-
beeld het adviserschap) kunnen ü>
formatie aanvragen of zich aanmel-
den bij Huub Winkeler, 0575-
553292 of bij Theo Derksen(Voorzi-
ter Vorden), 0575-553678.

In de afgelopen week vond weer
de rijtest voor senioren in Vor-
den plaats, voorafgegaan door
een voorlichtingsbijeenkomst.
Deze activiteiten werden geor-
ganiseerd door de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden
(SWOV), in nauwe samenwer-
king met de 3VO (Verkeersorga-
nisatie) afdeling Vorden en de
gezamenlijke Ouderenbonden
(ANBO en PCOB).

Cees van de Pol heette namens de
SWO, 3VO en de Ouderenbonden
de aanwezigen hartelijk welkom.
Naast de deelnemers woonden een
beperkt aantal belangstellenden
deze bijeenkomst bij. Tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst werd
een inleiding gehouden door de
heer Lens Vossen van de 3VO uit
Apeldoorn. Deze inleiding werd
toegelicht met dia's met verschil-
lende verkeerssituaties. Aandacht
werd gevraagd voor de 30 km ge-
bieden met de woonerven. In deze
gebieden wordt de snelheid vaak
overschreden; bijna 70% van de
overtredingen wordt veroorzaakt
door de eigen bevolking. Uitvoerig
werd stilgestaan bij de rotondes.
Als gevolg van het aanleggen van
de rotondes gebeuren 75% minder

verkeersongevallen. Bij het verla-
ten van de rotonde dient richting
te worden aangegeven.

Na deze uiteenzetting bedankte
Jan Olthaar de inleider hartelijk
voor zijn duidelijke uiteenzetting.
Hierna kreeg verkeersadviseur
Wim Oortgiesen het woord. Hij gaf
de deelnemers een notitie met 30
vragen over verschillende ver-
keerssituaties. Deze konden met ja
of nee worden beantwoord of men
kon kiezen uit 3 mogelijkheden.
Bij de beoordeling bleek dat de
meeste aanwezigen geen voldoen-
de behaalden. Ook hij werd be-
dankt voor zijn nuttige en prakti-
sche informatie.

Daarna volgden de senioren ritten,
waarbij ook een ogentest werd af-
genomen. Dit gebeurde belange-
loos met welwillende medewer-
king van Siemerinks Opticien te
Vorden. Onder leiding van de heer
Oortgiesen werd de rijtest afgeno-
men bij 13 deelnemers en beoor-
deeld op waarnemen, tempo keu-
ze en toepassen van verkeersregels
en -tekens.

De uitslag van de rijtest, waarvoor
in het algemeen net voldoende tot

ruim voldoende werd gescoord,
gaf de volgende opmerkingen:
• onjuist gebruik van de invoeg-

strook op de grote weg; snelheid
te laag en knipperlicht te vroeg
aan;

• spiegelgebruik bij het uitwijken
of wegversmallingen;

• te snel rijden in 30 km gebieden;
• hinderen van rechtdoor gaand

verkeer of voorrangsverkeer;
• kijkgedrag bij rechts afslaan,

vooral in verband met fietsers.

De deelnemers hebben het als een
waardevolle opsteker ervaren.
Door deze test raak je niet het rij-
bewijs kwijt, maar het gaat vooral
om het opfrissen van de verkeers-
regels en nuttige aanwijzingen tij-
dens de rijtest. Aan het eind krij-
gen zij nog (gratis) waardevolle
verkeersinformatie mee. Zowel de
voorlichtingsmiddag en de senio-
renritten kunnen als geslaagd
worden genoemd. In de toekomst
is het ook mogelijk een dergelijk
gebeuren te organiseren voor
scootmobielen en een fietscursus
voor senioren.

Belangstellenden kunnen zich
hiervoor aanmelden bij de SWOV
(tel.553405).

Bridge

BRIDGECLUB VORDEN
De uitslagen van maandagavond
19 april:
A groep: l. Het echtpaar Hoftijzer
met 62%. 2. De dames van Burk en
Hendriks met 60,9%. 3. De dames
Walter kilian en van Gastel met
58,3%.
B groep: 1. De heer Groot Bramel
en mevr. Vruggink met 65,1%. 2.
De dames de Bruin en Lamers met
56,3%. 3. De heer Fey en mevr. v. d.
Ven met 55,2%.

Voetbal

S.V. RATTI
Zaterdag l mei:
Be Quick 2 F4-Ratti Fl; Ruurlo E3-
Ratti El; Ratti Dl-Rietmolen Dl;
Ratti Cl-WHCZ C4; Overwetering
B2-Ratti BI; Ratti 5-AZSV12.
Zondag 2 mei:
Ratti I-De Hoven 1; Vios B. 6-Ratti
3; Trias 11-Ratti 4; Ratti 1-SHE l
(Dames).

KLEIN DOCHTEREN l - RATTI l
Afgelopen zondag moest Ratti het
opnemen tegen Klein Dochteren.
Zoals de laatste weken gebruike-
lijk vertrok de Ratti-selectie met
een heleboel afmeldingen richting
Klein Dochteren. Maarliefst 8 se-
lectiespelers werden vanwege bles-
sures of overige verplichtingen ge-
mist. Onder een heerlijk zonnetje
begon de wedstrijd tegen het jeug-
dige Klein Dochteren behoorlijk
mat. Na 10 minuten was het Mark
Sueters die de wedstrijd plotseling
leven in blies. Sueters pikte na
goed storend werk van Michiel
Gudde de bal op en stoomde op de
keeper af. De keeper werd be-
kwaam gepasseerd en Ratti stond
op een toch wel verrassende 1-0
voorsprong. Gesteund door de
voorsprong gingen de Ratti-man-
nen achteruit leunen en lieten ze
Klein Dochteren het initiatief. Gro-
te kansen wist Klein Dochteren
zich niet te creëren, maar het ge-
vaar dat een bal een keer 'verkeerd
zou vallen' was groot. Aan de zijde
van Ratti was Stefan Fleming ge-
vaarlijk met enkele rushes, maar
het geluk ontbrak hem in de af-
werking. De rust werd bereikt met
een 1-0 voorsprong.

De tweede helft had een wel zeer
flitsende start. Binnen één minuut
leek Ratti terug bij af. Een mooie
voorzet van Klein Dochteren werd
bij de tweede paal binnengekopt,
1-1. Vrijwel meteen na de aftrap

was het Ratti dat de aanval zocht.
Mark Sueters wist een voorzet op
maat af te leveren bij de inlopende
Stefan Fleming. Deze werd echter
binnen de zestien compleet van de
sokken gelopen door een Klein
Dochteren-verdediger. De toege-
kende penalty was een kolfje naar
de hand van Mark Sueters. Helaas
bleek Klein Dochteren totaal niet
uit het veld geslagen te zijn door
deze domper. De zwart-witten ble-
ven fanatiek de aanval zoeken en
waren een aantal malen zeer ge-
vaarlijk. Toch had Klein Dochteren
de hulp van de scheidsrechter no-
dig om langszij te komen. Een
tackle op de bal en een ongelukki-
ge handsbal leverden Klein Doch-
teren twee penalty's op en deze
buitenkansjes liet Klein Dochteren
natuurlijk niet liggen, al wist Rat-
ti-doelman Wouter Gudde, die
normaal gesproken als linksback

speelt, de eerste penalty nog bijna
te pareren. Met de voorsprong op
zak kon Klein Dochteren makkelij-
ker voetballen. Ratti kon daar wei-
nig tegenover stellen en leek er
doorheen te zitten. Vrij eenvoudig
wist Klein Dochteren de voor-
sprong uit te bouwen naar maar-
liefst 6-2 en liep Ratti tegen een te
rechte nederlaag aan.

Voor Ratti is het zaak om volgende
week zondag in de laatste wed-
strijd van het seizoen een goed re-
sultaat neer te zetten. Trainer Flip
Pelgrum, die na drie prettige jaren
afscheid neemt van Ratti, verdient
zeker drie punten in zijn laatste
wedstrijd als Ratti-trainer. Daar-
naast kan Ratti met een goed re-
sultaat nog een plaats stijgen op
de ranglijst, al zal dat niet eenvou-
dig worden tegen de kersverse
kampioen De Hoven.

W Vorden-Willem II en lezing
Jan Vullings (voorzitter Willem II)
W Vorden organiseert in het
kader van haar 75 jarig bestaan
op DINSDAG 18 MEI 2004 een
oefenwedstrijd, keepersclinic
en sponsorbijeenkomst i.s.m.
WILLEM II uit Tilburg.

Allereerst zal er 's middags een
keeperstraining voor de Vordense
keepers worden verzorgt door
Frank Brugel, de keeperstrainer
van Willem II
Daarna uur zal Willem II voorzit-
ter Jan Vullings speciaal voor de
W Vorden sponsors een lezing
houden die geheel in het teken
van sportsponsoring zal staan. De
heer Vullings gaat dieper in op de
relatie sponsor-vereniging en ver-
eniging-sponsor , wat kunnen ze

voor elkaar betekenen en hoe vul-
len ze elkaar aan. Ook het aspect
netwerken zal hier worden bespro-
ken. De W Vorden hoopt op deze
avond ook mogelijk nieuwe spon-
soren welkom te heten.
Het programma zal worden beëin-
digd met een wedstrijd van de eer-
ste selctie van de W Vorden tegen
het beloften-team van Willem II,
getraind door Toine van Mierlo.
Aansluitend is er voor de spon-
soren gelegenheid tot netwerken
in de speciaal daarvoor gereser-
veerde tent. Overige bezoekers
kunnen natuurlijk nog in de kan-
tine terecht.
Alle (voetbal)activiteiten zullen
plaatsvinden op het gemeentelijk
sportpark.

Win een giga Diddl knuffel bij Bruna!
Bruna heeft een Diddl wedstrijd
uitgeschreven, waarbij er in elke
winkel een grote Diddl knuffel
wordt weggeven! In alle Bruna
winkels liggen wedstrijdkaar-
ten klaar, waar kinderen een
speciale Diddl wenskaart van
kunnen maken. Deze wenskaart
moet ingeleverd worden bij de
Bruna winkel. Klanten maken
dan kans op zo'n grote Diddl of
één van de vele andere prijzen!

Diddl is een populaire lijn voor kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar. Van
dit character zijn allerlei kantoor-
spullen, maar ook tassen, bekers en

knuffels te koop. Van 26 april tot
en met 9 mei a.s. besteedt Bruna ex-
tra aandacht aan Diddl. Kinderen
kunnen met een wedstrijdkaart
een wenskaart maken.
Deze liggen in alle Bruna winkels
klaar. Aan deze wenskaart moet
een kasabon geniet worden, waar-
uit blijkt dat er voor tenminste
€ 5,- aan Diddl artikelen is gekocht
bij Bruna. Van alle inzendingen die
vóór 9 mei aanstaande zijn ingele-
verd, wordt per winkel de aller-
mooiste wenskaart beloond met
een grote Diddl! Daarnaast zijn er
verschillende troostprijzen te win-
nen.



een voorde
voorjaar.

RUNDERGEHAKT-
ROLLADE
kilo van 8.49 voor

Oh
PATAT FRITES
zak 1 kilo van 0.99 voor O5.59

Hortentia
per stuk van 5.99 voor

GALIA
MELOEN
per stuk van 2.49 voor

Oh COBURGER
RAUWE HAM
100 gram van 1.85 voor

Oh ORANJE
TOM-

POUCEN
pak 4 stuks van 3.78 voor

27

LOTUS FINESSE TOILETPAPIER pak 24 rollen van 7.80 voor468

GALL^GALL « M O L E N H O E K
WEDUWE VISSER
JONGE JENEVER

1 liter van 11.99 voor

DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Cn HENGELO (G)
(0575)461205 FAX(0575)464612

Openingstijden:
maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur

donderdag 8.00-21.00 uur
vrijdag Koninginnedag gesloten

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Afdai

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te bordurt

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Badhuis

betaalbare badkamers
en tegels

(installatie mogelijk)

Dambroek 12 • Baak • Tel. 06 55343235

Vodense
Ondernemers Vereniging

Op Koninginnedag
vrijdag 30 april
zijn de vwnke/s

gesloten.

Uw advertentie in Weekblad
Contact valt beter op!

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Weekblad "Contact"
al 70 jaren familieblad!
Twintig jaar geleden verscheen er in Vorden een speciale uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het
weekblad "Contact". Voor de directie een reden om de gehele Vordense gemeenschap van deze mijlpaal te laten
meegenieten. Ter afsluiting van het feest op Koninginnedag werd de bevolking nabij kasteel Vorden op 30 april
1984 een groot vuurwerk aangeboden. Dit keer wordt een grote puzzelactie georganiseerd waarbij alle lezers wor-
den betrokken. Hierover later meer. In die jubileumuitgave een vraaggesprek met mevrouw Wolters, de vrouw die
samen met haar man Derk Wolters in 1934 begon met een nieuws- en advertentieblaadje dat in Hengelo en Vor-
den huis- aan- huis werd bezorgd.

Het echtpaar Wolters runde in Hengelo een boekhandel an-
nex drukkerij. Dat "Contact", (zo kreeg het blad als titel) kon
verschijnen was mede te danken aan Leo Meijers die er des-
tijds voor zorgde dat er advertenties binnen kwamen. Een
jaar later werd "Contact" zij het in een beperkte oplage van
750 stuks, ook in Ruurlo verspreid. In 1936 startte het echt-
paar Wolters met een filiaal in Vorden. Eenjaar later verhuis-
de het gezin zelf ook naar Vorden.
Het echtpaar Wolters dwong in die tijd veel respect af. Derk
Wolters was in zijn vrije tijd jarenlang dirigent van zangko-
ren en muziekkorpsen. Mevrouw Wolters was "de vrouw ach-
ter Contact" met daarnaast veel verstand van commercie.

DROMEN OVER EEN ROOD POTLOOD
Correspondenten die voor "Contact" werkten, werden des-
tijds 's nachts heel vaak gillend wakker. Zij droomden dan

Familie Wolters met personeel voor de drukkerij aan de
Insulindelaan.

over grote rode potloden. Een attribuut dat met veel elan
door mevrouw Wolters werd gebruikt. "Ja jongen, aan de co-
py ligt het niet, je hebt een goed artikel geschreven, maar je
weet het, "nieuws" kost mij geld en advertenties leveren mij
geld op", zo sprak zij dan fijntjes. Er was altijd één uitzonde
ring. Vorden telde in die jaren veel markante personen, die in
de gemeenschap veel aanzien genoten. Deze mensen, die ook
dikwijls deel uitmaakten van de gemeenteraad, hadden veel
te vertellen en "haalden" ook altijd het "Contact". Een derge-
lijk kleurrijk figuur was bijvoorbeeld mevrouw van Mourik,
de echtgenote van de plaatselijke apotheker. Als zij ergens
binnenkwam was de kamer "vol"! Zij bekleedde in het dorp
tal van functies. De correspondent ging maar al te graag voor
"nieuws" naar haar toe, want je wist het op voorhand, in het
verhaal over mevrouw van Mourik werd nooit gestreept! Niks
geen rood potiood, maar een artikel op de voorpagina. Me-
vrouw van Mourik ontving de pers altijd in haar grote kan-
toor in de apotheek. Als je binnenkwam zag je haar, hoewel
zij fors van postuur was, niet zitten. Zij was er wel, gezeten in
een grote fauteuil, in een kamer die blauw was van de rook.
Mevrouw van Mourik rookte sigaren. Tussen de slierten rook
door, klonk dan haar schelle stem "zo jongen ben je daar, heb
je wel voldoende papier bij je om alles op te schrijven. Zij stak
vervolgens weer een sigaar op en vertelde haar verhaal! En zo
is dat eigenlijk al die zeventig jaren een vertrouwd beeld ge
bleven in het blad, mensen die zinnige dingen hebben te ver-
tellen vinden dat in weekblad "Contact" terug. En niet te ver-
geten de sport. Werkend Nederland heeft de laatste tientallen
jaren, vergeleken met bijvoorbeeld de zestiger, zeventiger en
tachtiger jaren, de beschikking gekregen over meer vrije tijd.
Daardoor wordt er ook veel meer gesport. Dus ook veel sport-
nieuws dat anno 2004, naast gemeentelijk en cultu-
reel nieuws, nog steeds een soort "handelsmerk" van "Con-
tact" is.

OVERNAME
Dat is mede te danken aan Gerhard Weevers Senior, de man
die op l maart 1965 het bedrijf van de familie Wolters over-
nam, nadat hij eerst in de drukkerij had "meegelopen" en die
daardoor alle facetten van het bedrijf had leren kennen. Een
man met "een hart" voor de sport en het verenigingsleven. En
een sporter wil graag zijn sportprestaties terug lezen, niet
waar. In Vorden was hij medeoprichter van diverse verenigin-
gen. Dat sport in "Contact" veel aandacht krijgt is dus niet zo
vreemd! Gerhard Weevers senior, bekleedde in zijn vakgebied
in de loop der jaren vele functies, alsmede bestuurlijke func-
ties in het culturele verenigingsleven. Zelf zegt hij daarover:

"De ben iemand die graag wat op touw zet, op de achtergrond
meedraait tot ze het zelf kunnen. Dan laat ik het graag verder
aan anderen over". De beloning voor dit alles: "Ridder in de
Orde van Oranje Nassau".

KRANTENMAN IN HART EN NIEREN
Senior schreef in zijn jonge jaren veel als correspondent van
onder meer "De Graafschapbode", de "Aaltense krant", de
"Lichtenvoordse krant", de 'Varsseveldse krant" en de "Oost-
hoek". Dus voldoende ervaring opgedaan om "ooit" voor zich
zelf te beginnen.

ZO VADER ZO ZOON
Veel vaders die een bedrijf runnen en zij hebben een zoon c.q.
zonen, zien graag, mits de interesse er ook daadwerkelijk is,
dat een zoon het bedrijflater gaat overnemen. Bij de familie
Weevers ging de wens van senior daadwerkelijk in vervulling.
Eigenlijk een proces dat geleidelijk aan verliep. Gerhard Wee
vers senior: "Ik heb daar vanaf het begin alle vertrouwen in
gehad. Mijn zoon Gerhard heeft ook de liefde voor het vak. Hij
is gemakkelijk in de omgang. Met mij vergeleken heeft hij
een betere scholing gehad en met name in het management
richting personeel doet hij het beter dan ik. Overigens vooral
in de beginjaren moesten onze kinderen geregeld bijsprin-
gen bij werkzaamheden in de drukkerij", zo zegt senior met
een trotse vadersblik. (Gerhard junior heeft na de middelbare
school, de grafische school met succes afgerond en als aanvul-
ling een management- en verkoopopleiding gevolgd. Nog ge
studeerd aan de Hogeschool in Tilburg. Het eerste jaar dat er
een grafische opleiding op Hogeschoolniveau werd gegeven.
Ook liep junior stage bij enkele collega-bedrijven) Hij bena-
drukt dat het zijn eigen vrije keus is geweest om in het bedrijf
van zijn vader te stappen. Zegt hij: "Ik heb veel van pa geleerd.
Ondanks ons generatieverschil, weinig botsingen gehad. Pa
heeft mij altijd vrij gelaten. Ook zag hij in de beginfase wel
dat ik fouten maakte. Hij liet het gewoon gebeuren. Ik denk
dat het goed is, fouten maken. Maak je ze niet dan kun je m.i.
ook geen beslissingen nemen. En dan komt er een punt in je
leven dat je zover bent dat je inderdaad zelf goede beslissin-
gen kunt nemen", zo zegt junior die op l juli 1992 bij zijn va-
der in dienst trad. Na een inwerkperiode, waarbij hij onder
meer nauw betrokken is geweest bij de bouw van het nieuwe
bedrijfspand, werd hij op l mei 1995 benoemd tot directeur.
Zegt hij: "Pa is nog steeds actief hoor. Hij is niet alleen advi-
seur, maar ook nog steeds de eindredacteur van "Contact".

TROTS OP HET PERSONEEL
Het bedrijf heeft thans 55 medewerkers in dienst. Bij drukke
rij Weevers in Vorden werken 35 personen, 5 bij Weevers Net,
5 bij Wevo Druk en 10 medewerkers bij Elna in Lichtenvoor-
de. Deze drukkerij werd in 1999 overgenomen en opereert
thans onder de naam "Grafisch Bedrijf Weevers Elna". Vader
en zoon Weevers zijn het nog over één aspect roerend eens.
Een aspect waar ze beiden trots op zijn te weten het perso-
neel. Veel medewerkers met een jarenlange staat van dienst.

WEEKBLAD CONTACT
Veel ruimte voor het plaatselijk nieuws, het is een blad dat
door onze lezers wordt gespeld en andersom een duidelijke
band met de lezers heeft. Wij zelf zien "Contact" als een soort
familieblad", aldus vader en zoon Weevers. Gerhard Weevers
senior: "Dat was destijds leuk toen wij Elna in Lichtenvoorde
overnamen. Toen sprak burgemeester R.F.R.M. van Rijckevor-
sel de woorden: "Jullie mogen als drukkerij Weevers "Elna"
wel overnemen, maar denk erom het weekblad blijft van ons,
inwoners van Lichtenvoorde". Toch wel leuk om te horen", zo
stelt senior die vervolgens de inbreng van echtgenote Anneke
in al die jaren in het bedrijf onderstreept. "Mijn steun en toe
verlaat", zo zegt hij. Ook hier valt trouwens de appel niet ver
van de boom, want ook Nancy, de echtgenote van Gerhard
Weevers junior is inmiddels werkzaam voor de Elna.

CONTACT



Net als voor de inwoners, verenigingen en be-
drij ven, heeft ook voor Contact de gemeentelij-
ke herindeling gevolgen. Deze week ontvangt u
de eerste informatiekrant voor de gemeente
Bronckhorst i.o. zoals hieronder afgebeeld. In
deze krant staat veel informatie over het nieu-
we Bronckhorst o.a de voor- en nadelen van een
grote gemeente, de profielschets etc.

70 Jaar lang is Contact al een begrip in de regio, dit zal ook in de toekomst zo blijven.
Voor Contact in de nieuwe gemeente Bronckhorst willen we ons sterk maken.

Na l januari 2005 zal Contact veranderen, we zullen inspelen op de herindeling waaruit de
nieuwe Gemeente Brockhorst zal ontstaan. Geleidelijk aan zullen we ons Bronckhorsters gaan
voelen, maar daarnaast ook inwoners van Vorden, Hengelo, Hummelo-Keppel, Zelhem en
Steenderen en ook het gevoel bij de eigen buurtschap zal niet verdwijnen.
Er zijn gebieden waarbij we het gezamenlijke "Bronckhorst-gevoel" zullen hebben, terwijl op
andere gebieden het "plaatselijke gevoel" de overhand zal hebben. Met Contact en het Journaal
willen we hier een goede invulling aan geven. De bladen zullen gedeeltelijk bestaan uit
plaatselijke pagina's en gedeeltelijk uit pagina's voor de Gemeente Bronckhorst. Op beide
soorten pagina's is er ruimte voor artikelen, familieberichten en advertenties. De persoon, het
bedrijf, de instantie heeft zelfde keuze op welke pagina's het bericht, cq advertentie
gepubliceerd moet worden.

Enkele voorbeelden:
Een plaatselijke vereniging zal de verslagen van de wedstrijden of uitvoeringen wel graag willen
terugzien in een plaatselijk blad, maar voor een grote regio is het nieuws niet bestemd. Dezelfde
vereniging zal een belangrijke gebeurtenis wel graag breed aan het publiek willen tonen. Dit
kan dan allebei.

Het is een persoonlijke keuze of een familiebericht over geboorte, huwelijk of overlijden
kenbaar wordt gemaakt in uitsluitend de eigen woonplaats, in een deel van de gemeente
Bronckhorst of in de gehele gemeente Bronckhorst. Alles is mogelijk, de keuze is aan u.
Adverteerders hebben een goede reden om te adverteren in een groot gebied, hierdoor worden
meer huishoudens bereikt. Maar als deze advertentie wordt geplaatst en doorgeplaatst in
plaatselijke bladen, die letterlijk worden gespeld, dan worden in dit grote aantal huishoudens
ook heel veel lezers bereikt.

Een adverteerder kan ook een goede reden hebben om kleinschaliger te adverteren,
bijvoorbeeld als het overgrote deel van de doelgroep uit de betreffende plaats komt of als men
in verband met afgesproken afzetgebieden een collega niet in het vaarwater wil zitten. Ook nu
weer staan u diverse mogelijkheden ter beschikking en is de keuze aan u. Ook blijft natuurlijk
de mogelijkheid bestaan om het artikel, familiebericht of advertentie door te plaatsen in één
van onze andere kranten in Warnsveld en Leesten, Ruurlo of Lichtenvoorde.

Nu ook in Vorden

Vorden loopgroep rijker
Sinds 15 april is Vorden een
loopgroep rijker. Twee groe-
pen lopen op donderdag-
avond in de omgeving van
Vorden. Groep l is voor be-
ginners de beginners en
groep 2 voor de gevorder-
den.
Samen lopen met dorpsge-
noten en deelnemers uit
buurtplaatsen. Iedere don-
derdagavond de natuur in.
Naar bekende maar vooral
onbekende plekken in de
omgeving van Vorden. Niet
meer een vast rondje, niet
meer alléén lopen, maar sa-
men en er zijn voor elkaar,
de minst getrainde geeft het
tempo aan, bij goed en
slecht weer, veel variatie en
vooral in een prettige sfeer,

er niet bij zijn is een gemis-
te kans, want je mist Vorden
op zijn moois,
Verzamelen vanaf de Sport-
hal op het Jebbink.
Er wordt een contributiebe-
drag per maand gevraagd,
hiervoor ontvangt man dan,
onder gediplomeerde lei-
ding; loopscholing; rustige
duurlopen; bostraining; in-
terval training; fartlek; veel
plezier; eigen shirt met het
Vordense logo behoort tot
de mogelijkheden
Meld je dan aan...
Inlichtingen en opgeven
bij; Ton ten Have, Het Jeb-
bink 25, 7251 BJ Vorden,
tel.552827.
Je mag ook mailen naar
tenhave@beweegt.nl.

Eerste prijs Jong Gelre
Vorden/ Warnsveld
Tijdens de talentenjacht,
welke dit weekend in zaal
Peters in Borculo door de
"Plattelandsjongeren Gel-
derland" werd georgani-
seerd, heeft de afdeling Vor-
den/ Warnsveld in de cate-
gorie "Revue" een eerste
prijs behaald. Een vijftiental
jongens en meisjes brach-

ten met veel enthousiasme
"Wilde avonturen in de
sneeuw". Tijdens deze talen-
tenjacht zongen Timmy van
Lingen en Monique Sleu-
mer, in de categorie Sound-
mix een duet getiteld "I ha-
ve the time of my life" en be-
haalden daarmee een vierde
plaats.

Marktvereniging
De " Vereniging tot bevor-
dering van het Marktwe-
zen", (in de volksmond
"Marktvereniging" ge-
noemd) organiseert tij-
dens de Moederdagmarkt
op 7 mei een enveloppen-
actie.

Bij elk besteed bedrag op die
markt krijgt de koper een
enveloppe, waarin een
waardebon kan zitten. Zo ja,

dan kan de gelukkige met
deze waardebon bij de stand
van de marktvereniging een
artikel uitzoeken.

Dergelijke acties worden
ook gehouden tijdens de na-
jaarsmarkt op l oktober en
tijdens de kerstmarkt op 17
december. Tijdens de leden-
vergadering van de vereni-
ging werd Jan Lindenschot
bij acclamatie herkozen.

JUBILEUM
AKTIE

50%KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten

laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

d rukke r i j 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

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

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

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 1286

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

Ten n is

UITSLAGEN COMPETITIE TENNIS
VERENIGING VORDEN
Zondag: Heren 6e klasse Vorden l -
Nieuw Hellewei l 2-4; Heren 7e klasse
Vorden 2 - Hasselo l 4-2; Gemengd 35 +
3e klasse Vorden l - Maliënheem l 2-3;
Dames 2e klasse Losser l -Vorden l 5-1;
Dames 4e klasse Dieren 3 -Vorden 2 1-

5; Heren 35 + Ie klasse Bijvanck l -Vor-
den l 4-2; Gemengd junioren Beukers-
weide l - Vorden l 44.

Zaterdag: Heren 35+ 4e klasse; Vorden 2
- Winterswijk 3 6-0; Gemengd 5e klasse
Vorden l - Westervoort l 1-5; Dames Ie
klasse Vorden l - Sprenkelaar l 2-4; He-
ren 2e klasse Dieren l - Vorden l 5-1;
Jongens t/m 14 De Laak 2 -Vorden l 4-2.
Dinsdag: Dames Ie klasse Vorden l -

Duiven l 6-0; Dames dubbel l 3e klasse
Didam 3 - Vorden l 0-4; Dames dubbel
3e klasseVorden 2 - Bergh 2 1-3.

Woensdagmiddag: Jongens t/m 10
Vorden l - Neede l 1-5; Jongens t/m 12
Vorden 2 - Rozendaal 5-1; Mix t/m 10
jaar Kolkstede l -Vordenl 0-5; Mix t/m
12 jaar Groenlo l -Vorden l 5-0.
Donderdag: Dames dubbel 2e klasse
Vorden l - De Stoven l 4-0.



Een "opstel" met
nostalgische herinneringen!
"Zeventig jaar geleden werd het "Contact" voor het eerst uitgegeven. Je schrijft al zo'n 45 jaar voor ons. Je weet on-
getwijfeld nog wel hoe het allemaal is begonnen. Zet jouw ervaringen eens op papier", aldus vroeg de redactie van
"Contact" mij onlangs.Wel even nadenken, want het is natuurlijk ongebruikelijk dat een correspondent over zijn
eigen ervaringen vertelt. Het 'Vertellen" laat hij normaliter aan anderen over, de correspondent is gewend om zelf
vragen te stellen! In dit geval dan toch maar "een opstel" maken.

En dan schiet mij meteen te binnen dat het "krantenwerk"
ooit is begonnen met het maken van "opstellen". De wat ou-
dere Vordenaren zullen zich ongetwijfeld nog "meester Ve
dders" herinneren, jarenlang hoofd van de openbare lagere
school in Vorden. Ik kon totaal niet met hem opschieten. In
mijn ogen trok hij andere klasgenoten voor en dan met na-
me die klasgenoten wiens vader de boterham niet "op klom-
pen" verdiende! Het botste nogal eens tussen de meester en
mij. Dus automatisch veel strafwerk.
Toch was meester Vedders de man die mij op een bepaald ge-
bied stimuleerde. Als jochie van elf ging ik een paar keer per
jaar op zondag op de fiets naar Zutphen, naar het voetbal-
veld van Be Quick. Als het Nederlands elftal namelijk tegen
België uit kwam speelde Be Quick heel vaak op hetzelfde
tijdstip een oefenwedstrijd en veelal tegen Sportclub En-
schede. Aan de buitenkant van de kantine aan de Marsweg
hing een luidspreker, dus konden de toeschouwers tegelij-
kertijd kijken naar Be Quick en luisteren naar het radiover-
slag over het Nederlands elftal. En gaf meester Vedders op
school opdracht om "ergens" een opstel over te maken, dan
"verhaalde" ik soms over een dergelijke "voetbaldag" in
Zutphen. (Tussen twee haakjes, mijn vader en moeder wis-
ten niet eens dat ik in m'n eentje naar Zutphen was geweest,
die waren in de veronderstelling dat zoonlief naar de zon-
dagschool was gegaan). Als ik het opstel van meester Ved-
ders terug kreeg, stond er meestal onderaan geschreven "als
je alles zo goed doet als het maken van een opstel dan'komt
het nog wel goed met je" !!

Na de Mulo in Zutphen gevolgd te hebben (veertien vakken
en elke dag minstens twee uur huiswerk) moest er natuur-
lijk brood op de plank komen. Intussen was er via, via een af-
spraak gemaakt dat ik na mijn schoolperiode als "leerling"
op de sportredactie van het Deventer Dagblad zou kunnen
gaan werken. Echter de sportredacteur die mij aan zou ne-
men was ziek en derhalve nog een poos uit de roulatie. Dus
even wachten! Mijn vader vond dat "wachten" maar niks en
adviseerde mij om alvast een andere baan te gaan zoeken.
Zo gezegd, zo gedaan. Pa ging hoogst persoonlijk mee op sol-
licitatiegesprek naar groothandel Reesink in Zutphen waar
ik werd aangenomen. Overigens nooit kunnen vermoeden
dat ik er 17 jaren zou blijven. Wel een prachtige tijd gehad.
En intussen kwam "Contact" in beeld.

Ik voetbalde al vroeg in het eerste elftal van "Vorden". Op
17/18 jarige leeftijd schreven wijlen de heer Lijftogt en ik
maandelijks een clubblad van "Vorden" vol met als prachti-
ge titel "Um en naobie het gruune veld". Sportverslagen plus
"randverschijnselen", zoals bijvoorbeeld die ene speler van
Vorden l , die onder de wedstrijd "hoge nood" kreeg. Hij ren-
de het veld uit, kwam "opgelucht" weer binnen de lijnen en
scoorde prompt de openingstreffer.
Derk te Slaa, destijds secretaris van "Vorden" vroeg mij of ik
niet een stukje wilde schrijven over de uitwedstrijden van
"Vorden l". Derk te Slaa schreef beroepshalve voor diverse
regionale bladen, maar hoofdzakelijk voor "Contact".

Wanneer het blad uitkwam en mijn (overigens pro deo) arti-
kel stond erin, was ik zo trots als een pauw. Derk te Slaa was
een innemende man die veel te vroeg (56 jaar) is gestorven.
Mevrouw Wolters vroeg of ik het werk van Derk te Slaa wil-
de voortzetten. Over deze vraag hoefde ik niet lang na te
denken. Dus doen!

BROEKIE
Dus naast mijn baan bij Reesink in Zutphen (o.a. gewerkt op
de inkoopafdeling sanitair met veel Nederlandse, Duitse en
Engelse correspondentie) werken voor de krant en dan met
name voor "Contact". En daar kwam ik als "broekie van bij-
na 21 jaar" voor het eerst de raadszaal binnen. Als correspon-
dent van "Contact" een raadsverslag maken. Achter de colle
getafel burgemeester van Arkel en de beide wethouders Wu-
estenenk (P.v.d A) en Lenselink (A.R). Ik hoorde Lenselink nog
tegen Wuestenenk zeggen "Wet- ie wie die jongen daor is"?
Jao, dat wet ik wel dat is de "zönne" van Lammert Velhorst.
Ie wet wel die's tuinbaas op het Herstellingsoord". Oh jao,
sprak Lenselink die Lammert ken ik wel. Da's een goeie ker'l.
Dus werd de zoon blijkbaar geaksepteerd!
Trouwens zo eindjaren zestig, veel gesprekken gevoerd met
wethouder Wuestenenk. Zo'n zes zaterdagmorgens over al-
les wat met de ruilverkavelingen en de verharde wegen in
het buitengebied van Vorden van doen had (portefeuille Wu-
estenenk) Met de bedoeling om dit alles aan de lezers van
"Contact" uiteen te zetten. Behalve het maken van sportver-
slagen (voetbal, waterpolo, zwemmen, wielrennen, atletiek,
dammen, biljarten, motorcross, noem maar op) waren
raads-verslagen en commissieverslagen, toch wel zo'n beetje
de krenten in de pap. Ik denk in al die jaren zo'n 250 raads-
vergaderingen en 600/ 700 commissievergaderingen bijge-
woond. Het leuke van een commissievergadering was, dat
wanneer de commissieleden de pers "ontwaarden", sommi-
gen dikwijls van de agenda afweken. De "handige jongens"
hadden altijd wel iets, buiten de agenda om, te melden. Wat
ik trouwens nooit heb begrepen, in een commissievergade-
ring over een bepaald onderwerp het hoogste woord voeren,
"voor" of "tegen" een voorstel zijn, om dan vervolgens een
week later in de raad "meehuilen met de wolven in het bos",
met andere woorden zomaar de eigen mening laten varen
en collectief voor of tegen te stemmen (partij disipline!)

Trouwens ik kan me nog wel politici herinneren die van hun
hart geen moordkuil wensten te maken en lak hadden aan
fractiestandpunten maar gewoon vasthielden aan hun eigen
principes. De raadsvergaderingen in de zeventiger jaren, wa-
ren voor de pers om van te smullen. Dat was in de periode van
burgemeester Vunderink. Ik herinner me nog goed het inter-
view dat ik eenjaar na zijn benoeming als burgemeester in
Vorden met hem had. "Ek voel me soms net een bokser, eerst
afwachten en dan toeslaan", zo sprak hij bij die gelegenheid.

Tja Vunderink heeft in zijn beginjaren in Vorden heel wat
voor de kiezen gekregen. Zo verlieten de fracties van de
P.v.d-A en "Binding Rechts" gezamenlijk de raadsvergade

DoorAb Velhorst
ring om er voorlopig niet meer terug te keren. Tegen het
middernachtelijk uur, persconferentie in 't Pantoffeltje met
mannen zoals Jopie Gerritsen en Marinus Gotink. Het werd
dan laat, erg laat. Naar huis, het raadsverslag maken met als
gevolg de andere avond heel vroeg naar bed.

Ik herinner mij de opkomst van de "Boerenpartij" (later
werd dat "Binding Rechts") Een bijeenkomst in het Nutsge
bouw (de huidige bibliotheek). De zaal stampvol met agra-
riërs, de meeste op klompen. Én had boer Hendrik Koekoek
weer een rake opmerking gemaakt, dan werd er instem-
mend met de klompen gestamd. Een "orkaan" brak los. En o
wee, wanneer een student in de zaal een vraag stelde die
boer Koekoek niet zinde. Dan waren de rapen pas echt gaar.
De boerenleider riep dan de conciërge bij zich en zei tegen
hem "wanneer die persoon daar op die derde rij weer de
mond open doet, zetje hem direct de zaal uit! Voor de lezers
van "Contact" was het uiteraard nadien "smullen geblazen".

Een ei met een doorntje
Nog even terug naar de tijd van Burgemeester van Arkel, een
man die het in de raad nogal eens te kwaad had met perso-
nen als "Harre Wesselink en de Baron van Hackfort". "Burge-
meester als nestor van de raad, wens ik U hele prettige paas-
dagen, maar denk er aan in ieder ei zit een doorntje", zo
sprak de Baron eens. Het gelaat van burgemeester van Arkel
kleurde dan diep rood. Toch bewaar ik goede herinneringen
aan hem. Hij had altijd wel "nieuws".
Hij heeft mij wel 20 jaar lang in de zomermaanden, op de
woensdag tegen de klok van 18.00 uur gebeld met de mede-
deling "We hadden vandaag 250 deelnemers bij de Achtkas-
telentocht", zo sprak hij dan. En wee je gebeente wanneer je
in "Contact" abusievelijk vermeldde dat er bijvoorbeeld 240
deelnemers waren. Dan was Holland (lees van Arkel) in last.

Toen hij 80 jaar werd heb ik voor "Contact" nog een vraag-
gesprek met hem gehad. Bij van Arkel thuis. Hij dronk er een
jonge jenever bij, rookte een sigaar en had hij de hele tafel
uitgestald met allerlei perspublicaties (uiteraard over hem
zelf), om toch maar niets aan het toeval over te laten. Ik
mocht van Arkel wel, hij had immers in zijn jeugd in Ruur-
lo, bij mijn moeder in de klas gezeten! Ik kan mij uit die tijd
nog een raadslid herinneren. Die kwam na afloop van de ver-
gadering bij me met het verzoek om in "Contact" te publi-
ceren dat bij die en die boer in Linde hoognodig een lan-
taarnpaal geplaatst moest worden. "Daar heb je in de raads-
vergadering niets over gezegd", zo hield ik hem voor. "Ja,
maar ik zeg het nu toch"! Toen ik hem een paar dagen later
in Vorden tegenkwam was hij kwaad dat hij in "Contact"
niets over de lantaarnpaal had gelezen!!
Ik herinner me nog een interview met een "zojuist" gekozen
wethouder. Bij iedere vraag die ik hem stelde zei hij steevast
tegen mij "hoe denk je er eigenlijk zelf over"! Een interview
die ik onder de categorie "moeilijke bevallingen" heb ge
rangschikt. Een paar jaar later kreeg ik medelijden met
hem. Bij een nieuwe wethoudersverkiezing, werd hij in de
raad tot de grond toe afgekraakt. De honden lusten er geen
brood van. Toch werd hij herkozen met zeven stemmen voor
en zes (zwaar) tegen. Hij bedankte de raad, met tranen in de
ogen, voor het in hem gestelde vertrouwen!!

Vanwege mijn baan (personeelsmanager bij Sorbo) en daar-
door van Maastricht tot Groningen het gehele land door, op
gegeven moment geen tijd meer om s'avonds om 19.00 uur
voor raad- en commissievergaderingen in Vorden te zijn.
Van het college ontving ik een prachtige tekening van kas-
teel Vorden en van de raad een brief met handtekeningen.
Heb ik als erg leuk ervaren. Gelukkig bleef er voldoende vrije
tijd (meestal in de weekends) om over andere onderwerpen
te schrijven. Nog even terug naar de (31) Sorbo-jaren. Bijna
twintig jaar gewerkt onder de bezielende leiding van Jac. H.
de Jong. Dat ik daar in 1972 in dienst ben getreden, had me
de te maken met feit dat ik voor de krant schreef. JacH.de
Jong, die inmiddels in Vorden woonde, had daarover ge
hoord en gelezen. Hij was zelf oud-journalist van het "Vrije
Volk" waar hij destijds Willem Duys was opgevolgd. Toen ik
bij hem kwam werken, was hij niet alleen directeur van de
Nedac Sorbo Groep, maar had Jac. H. de Jong tevens zitting
in de Tweede Kamer. Ik ging dikwijls met hem mee om voor
"Contact" een verslag te maken over een verkiezingsbijeen-
komst ergens in Nederland, 's Avonds laat terug in Vorden
met de boodschap erbij "morgenvroeg om uiterlijk wel
weer op kantoor zijn".
„Trouwens een niet te onderschatten 'factor': het thuis-
front. In al die jaren heb ik veel steun ondervonden van
mijn echtgenote Dinie. Gelukkig vindt ook zij het kranten-
werk leuk en dan met name het maken van foto's."

Het leuke aan krantenwerk? Heel simpel, de contacten met
allerlei mensen uit de Vordense samenleving. Vorden is
"rijk" aan sporters. Zij hebben veel te vertellen, net zoals
bijvoorbeeld mensen die jubileren (bedrijfsleven, vereni-
ging e.d.), mensen die afscheid nemen van een vereniging,
van een bedrijf, mensen die een nieuwe zaak beginnen,
mensen die vertellen over hobbies, mensen die bepaalde
toekomstplannen hebben, evenementen die op stapel
staan etc. etc. En "last but not least" een artikel schrijven
over bijvoorbeeld "70 jaar" Contact"!! B
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Asperges,
het witte goud

Asperges zijn heerlijk! Vanaf de derde

donderdag in april tot en met de

feestdag van Sint Jan op 24 juni, kun je

in veel restaurants genieten van de

'Koningin der Groenten'. De Neder-

landse witte asperge is nog altijd een

typische seizoendelicatesse. Romig wit

van kleur met een fijne, zachte smaak.

Asperges kun je prima combineren met

tal van alledaagse maar ook luxe ingre-

diënten. Juist omdat onze asperges zo

kort verkrijgbaar zijn, kijken de meeste

koks elk jaar weer uit naar het moment

dat ze deze bijzondere groente op het

menu kunnen zetten.

Asperges krijgen hun roomwitte kleur

doordat ze in het donker groeien en in

het donker geoogst worden. Groeien

asperges in het licht dan worden ze

eerst violet, daarna blauw en tenslotte

groen. Asperges worden niet alleen op

ambachtelijke wijze geteeld, maar ook

geoogst. Voor dag en dauw gaan de

aspergestekers aan de slag. Eerst wordt

de grond rondom de aspergestengels

voorzichtig met de hand verwijderd.

Vervolgens worden de asperges met

een speciaal steekmes gestoken.

Daarna worden ze ongeveer 4 uur in

koud stromend water gelegd om het

groeiproces te stoppen. Als dat

gebeurd is, begint het belangrijkste

werk: het sorteren. In ons land moeten

de telers de asperges in maar liefst 22

verschillende kwaliteitssorteringen uit-

sorteren. In de restaurants wordt het

meest gewerkt met de topkwaliteit AA

l super. Een asperge, die deze kwali-

teitsstempel meekrijgt is maximaal 22

cm lang, heeft een doorsnede van 22

tot 28 mm, is volledig recht, heeft geen

zwelscheuren, een gesloten kopje en is

volledig wit. Een gegarandeerd top-

product! Geen wonder dat de koks met

ongeduld op het seizoen zitten te

wachten. De combinaties zijn legio.

Traditioneel met ham, een gekookt eitje

en botersaus of op een meer

eigentijdse wijze bereid, zoals gebakken

met paddestoelen en truffelsaus of zelf

gewokt met scampi's en kreeftenjus.

Ook als salade zijn asperges prima

Moederdag,
Dit jaar wordt Moederdag in Amerika
voor de 90e keer gevierd. Pas in 1930
kwam het feest naar Europa. Wij vieren
op de tweede zondag van mei
Moederdag, de dag na de Landelijke
Fietsdag en de Landelijke Molendag.
Kinderen feliciteren hun moeder met
veel bloemen en cadeautjes. Het is niet
de bedoeling dat zij dan nog veel werk
te doen heeft die dag, dat wordt haar
uit handen genomen. Vandaar dat veel
Nederlanders deze zondag vieren met
een diner of een echte moeder-
dagbrunch in een fijn en gezellig
restaurant. Maak er eens een dagje uit
van. Maak een fietstocht of een duin-
wandeling met een bezoekje aan een
gezellig strandpaviljoen. Of struin door
onze prachtige bossen en verras mama
met een overheerlijke pannenkoek.

inzetbaar en een maaltijd beginnen met

een kopje romige aspergesoep is

natuurlijk een feest.

In de keuken wordt eerst het

'houtige' gedeelte (1-2 cm)

van de onderkant van de

asperges afgesneden.

Daarna worden ze met een

dunschiller zorgvuldig van

de schil ontdaan en wordt

de stengel in ruim water

aan de kook gebracht en

enkele minuten aan de kook

gehouden. Vervolgens laat men
f de asperges van het vuur 15-20

minuten in het kookvocht rustig

nagaren. Groene asperges hoeven niet

te worden geschild. De kooktijd is

ongeveer 3 minuten. De smaak van

groene asperges is pittiger.

Sommige restaurants hebben tijdens

het seizoen een speciale menukaart

met de heerlijkste aspergegerechten.

De VW in Limburg heeft 10 fietsroutes

ontwikkeld, waarbij je langs de asper-

gebedrijven fietst en kunt genieten van

de fraaie natuur. Of kies voor een

compleet arrangement met een over-

nachting in een ontspannend hotel. Wil

je nog meer te weten komen over

asperges en de verschillende moge-

lijkheden voor arrangementen of asper-

gemenu's, kijk dan op www.asperge.nl

of www.lekker-genieten.nl. Asperges,

het witte goud om lekker en gezond

van te genieten...

Elke das Landelijke Fietsdag
Zaterdag 8 mei is het weer Landelijke

Fietsdag, maar eigenlijk is het in Nederland

elke dag landelijke fietsdag. We fietsen wat

af en zeker deze maand met de eerste

echte mooie zomerse dagen. Lekker een

stukje fietsen, terrasje pakken en hup weer

in de benen! Al 31 jaar is de tweede

zaterdag in mei de traditionele datum van

de Landelijke Fietsdag. Het thema dit jaar

is Architectuur & Design, het goede doel de

KWF Kankerbestrijding. Deze'nationale

tweewielershow' trekt landelijk ruim

200.000 fietsliefhebbers, die meedoen aan

één van de 200 unieke fietsroutes op 400

startpunten. Soms maken ze een stop bij

een boer of tuinder, klimmen even in een

vogelkijkpost van de Vogelbescherming, of

'doen' ontspannen een museum. Omdat

Schoon Genoeg Genieten!

Het was een zonnige lentedag, zodat ik besloot om samen
met mijn zus en mijn nichtje een oer-Hollands dagje naar
de Noordzeekust te gaan. Dat we niet de enige waren die op
dit idee gekomen waren, bleek al gauw toen we achteraan
een kilometers lange file aansloten. Voor ons reed een
vrachtwagen van een frisdrankfabrikant met op de
achterkant een levensgrote poster van de Nederland Schoon
Campagne tegen zwerfafval, met hetzelfde gemak gooi je 't
in de afvalbak. Je kent ze wel, de afvalbakken die je op
steeds meer plaatsen ziet opduiken om iedereen nog maar
eens bewust te maken van het belang van een schone
omgeving. Geen overbodige actie lijkt mij zo. Ik kan me nog
de laatste keer herinneren dat ik op het strand was en me
enorm irriteerde aan de blikjes, zakjes en bakjes die daar
rondzwierven. Ik was dan ook verrast van het effect van
deze campagne toen we deze keer het strand opliepen. Het
strand zag er opgeruimd en netjes uit. Bij ieder strandpa-
viljoen zag ik fier de Nederland Schoon vlag wapperen.

fietsers niet echt gebonden zijn aan tijd,

gaan velen onderweg uitgebreid lunchen,

eten een lekker ijsje of pakken ontspannen

een terrasje. Nieuw dit jaar is dat van de

Dag ook een Fietsweekend gemaakt kan

worden. Veel fietsers willen meer, dan

alleen 'een rondje rond het eigen huis'

maken. En omdat ze verder weg willen

fietsen, wordt er een nachtje (of twee)

in een hotel aan gekoppeld. Maar dat

kan natuurlijk ook op alle andere dagen

in mei. Fietsen zit ons immers in het

bloed: er zijn in dit land meer rijwielen

dan inwoners. Voor meer informatie

fiets je naar www.landelijkefietsdag.nl

of kijk eens op www.lekkerweg.nl voor

een uitgebreid aanbod van fietstochten

en heel veel andere leuke dingen, waar

je - met de fiets - naar toe kunt. Of

toch maar een weekendje weg?

Aanbiedingen genoeg, eventueel met of

zonder huurfietsen.

(M om de bekende afvalbakken kon je niet heen. Toen we
een lekker ijsje gingen kopen kregen we daar zelfs een
speciaal zakje bij voor het afval, dat we vervolgens weer in
de afvalbak konden gooien. Het deed me goed om te zien
dat we op die manier niet de enigen waren die op deze
manier bewust met de omgeving omgingen. Op de terugweg
van dit heerlijke dagje strand hebben we natuurlijk nog
even de lokale snackbar aangedaan voor een patatje mayo.
Het blijft een mooi gezicht om kinderen zo te zien genieten
van deze traktatie. En ja hoor ook hier waren de Nederland
Schoon afvalbakken weer nadrukkelijk aanwezig. Dit was
ook mijn nichtje opgevallen en de lege frietzakjes van haar
moeder en mij vonden dan ook een prima eindbestemming
naast die van haar in de afvalbak. Genieten is toch niet
alleen het innerlijke? Ik ben er dan ook van overtuigd, dat
een schonere, en dus prettigere, leefomgeving bij jezelf én
je kinderen begint, zodat we alleen maar nog meer kunnen
genieten van alles wat het leven ons te bieden heeft. Dus...
met hetzelfde gemak gooi je 't in de afvalbak!
Guido Genoit (levensgenieter)

Of neem haar mee in de rondvaartboot
voor een tochtje door grachten, havens of
over een plas en sluit het af met een
lekker aperitief in een grandcafé, bistro
of op een zonnig terras. Er zijn zoveel

verschillende mogelijkheden voor een
onbezorgd dagje uit, zolang je moeder
maar flink verwent op deze dag. Er valt
zoveel te genieten in Nederland, eigenlijk
zou iedere dag Moederdag moeten zijn ...

Oer-Hollands streekgenot
Er is weer volop belangstelling voor producten van eigen bodem. Het verleden

komt steeds meer terug in restaurants. De traditionele vaderlandse keuken is weer

springlevend. Steeds meer koks gebruiken Nederlandse en regionale producten en

daarmee verschijnen de heerlijkste streekgerechten op het bord. De restaurants van

Neerlands Dis (www.neerlandsdis.nl) serveren ieder kwartaal een menu met

gerechten die zijn samengesteld uit Hollandse ingrediënten. De restaurants die zijn

aangesloten bij Euro-Toques (www.euro-toques.nl) zetten zich ook al in voor de

traditie. Centraal staan een breed aanbod en smaak van voedingsproducten,

culinaire tradities en de seizoengebondenheid van producten. Zij organiseren onder

andere de Week van de Smaak voor de hoogste klassen van het basisonderwijs,

waar leerlingen kennismaken met goede eerlijke producten en vooral leren proeven.

Op donderdag 27 mei vindt Fête de la Cuisine plaats, dé mogelijkheid om tegen

gereduceerde prijs te genieten van fraaie menu's met verse streekproducten. Kijk

ook eens op www.erkendstreekproduct.nl en ontdek de streekgerichte restaurants

bij jou in de buurt, maar bekijk ook eens het grote overzicht van producenten van

streekproducten. Geniet van de traditie en bestel eens een Langendijker kool-

schotel, gehaktballetjes met Waddenbier, Kamper steur, Schiedammer filosoof of

een lamsbout van het Drentse hoogveen. Misschien even wennen, maar laatje

verrassen en eet eens het onbekende. Geniet van de originele oer-Hollandse

keuken!

www.lekkerweg.nl
OPEN COCKPITDAGEN
4 t/m 9 mei - Een unieke gelegenheid

om in Soesterberg vliegtuigen van

binnen te bekijken en plaats te nemen

op de stoel van de piloot.

www.militaireluchtvaartmuseum.nl

BEVRIJDINGSFESTIVALS
5 mei - We herdenken de slachtoffers

van oorlogen op 4 mei en vieren de

vrijheid op 5 mei met festivals verspreid

door heel het land. Bijna ieder dorp en

stad heeft wel iets bevrijdends op het

programma staan. Houdt de lokale

media daarvoor in de gaten, of kijk

voor algemene informatie op

www.4en5mei.nl.

HISWA INSTAPDAGEN
8 en 9 mei - Doe-weekend in Lelystad

Haven, waar je kennis kunt maken met

de watersport. Onder begeleiding kun

je ook motorboten, jetski's, surfplanken

en kano's proberen, www.hiswa.nl

DORDT IN STOOM
15 en 16 mei - Europa's grootste stoom-

evenement in Dordrecht met onder

andere rondvaarten per stoomboot,

stoomwalsen en stoomwerktuigen, een

stoomkermis en een stoommarkt.

www.dordtinstoom.nl

OPEN DAGEN KONINKLIJKE
LANDMACHT
15 en 16 mei - De Koninklijke

Landmacht demonstreert in Oirschot

haar (inter)nationale bijdragen aan

vrede en veiligheid.

Info: tel. 040 266 66 66

HOME AND GARDEN FAIR
17-20 mei - Sfeerbeurs voor huis,

tuin en terras in unieke locatie in

Velsen-Zuid. www.beeckestijn.nl

TRUCK & TRANSPORTDAGEN

22 en 23 mei - Vierhonderd transport-

bedrijven presenteren zich op deze

beurs in Zwolle, www.ijsselhallen.nl

DUNYA FESTIVAL
30 mei - Dunya, hét multiculturele

uitgaanspark in Rotterdam, onder de

Euromast. Het festival toont wereld-

muziek, poëzie, storytelling en dans uit

de hele wereld, www.dunya.nl

PINKSTERRACES
ZANDVOORT

31 mei - Met Pinksteren

heel hard racen op het

circuit van Zandvoort.

www.nav-autosport.nl

COLOFON
contact: reacties@gasthcervandesamenlcving.nl

redactie: Koninklijk Horeca Nederland



Witkamp open op Koninginnedag Kraters op Mars vernoemd
naar Gelderse Steden

Witkamp is ook dit jaar weer
geopend op Koninginnedag,
vrijdag 30 april. In alle zalen
van de populaire dancing/disco-
theek is het partytime en als
speciale gast staat Hollands
Verdriet in de grote Balustrade-
zaal. Ook is er op deze avond
normaal busvervoer.

Hollands Verdriet is dé Smartlap-
penband van Nederland. Deze vijf-
mans formatie uit Groningen
speelt al sinds begin jaren '90 alle
zalen en feesttenten plat met hun
humoristische mix van hoempa
en rock 'n roll.

Op de setlist vind je o.a. "Manue
la", "De Vlieger", "Ik Verscheurde
Je Foto" en "Malle Babbe".

Nummers met een hoog meezing
gehalte en waarbij de handjes
automatisch in de lucht gaan. Dit
belooft een dolle boel te wórden in
de Balustradezaal.

Zeker ook als je weet dat DJ Berry
voor de pauzemuziekjes zorgt.
Succes gegarandeerd!

Verder is er natuurlijk ook van al-
les te doen in de andere zalen van
Witkamp.

In de Beachclub is het 'Ibiza Party'
met party-DJ Dennnis. De beste
gouwe ouwe rockplaten worden
achter elkaar gedraaid in het Rock-
café en in de Dancekelder kun je
lekker uit je dak gaan op de beste
Dance, Trance en R&B.

Ook op zaterdag l mei is Witkamp
uiteraard gewoon weer geopend.
Deze avond staat Melrose in de Ba-

lustradezaal en in de Beachclub is
er een Springparty met DJ Jeroni-
mo. Dat wordt knallen!

De bussen rijden vrijdag op de tij-
den die je gewend bent van de za-
terdag.

Dus i.p.v. één dag feest is het rond
Koninginnedag twee dagen feest
in Witkamp. Be there or be square!

Internationale motorraces Hengelo Gld.
met het Ford WRC (World Rally Championship) Team
en een aantal Parijs-Dakar deelnemers

Zondag 2 mei wegraces
op circuit de Varsselring
in Hengelo
Op l en 2 mei worden voor de
veertigste keer de internationa-
le motorraces in Hengelo Gld.
georganiseerd. De HAMOVE is
er in geslaagd een zeer afwisse-
lend programma samen te stel-
len met vele tientallen buiten-
landse coureurs. Naast de wed-
strijden voor het open Neder-
lands kampioenschap wil de
HAMOVE het publiek iets extra-
's bieden. Dit gebeurt in de
vorm van een 'DRIE LANDEN
CUP OPEN XTREM' voor Super-
sport en Stocksport motoren,
een demonstratie met het Ford
WRC fabrieksteam en een aan-
tal Parijs - Dakar deelnemers.
Tevens is er een optreden van
de Achterhoekse band 'Kas
Bendjen'.

Er wordt gestreden om het Open
Nederlands Kampioenschap in de
klassen: 125 CC, 250 CC, Super-
sport 600, Superstock, Supermono
en Classics

Zondag 2 mei zijn de wedstrijden.
De warming up begint 's morgens.
Daarnaast wordt ook weer de 'drie
landen cup open xtrem' georgani-
seerd. In samenwerking met mo-
torrace organisatoren uit Oosten-
de (België) en Frohburg (Duitsland)
is er een competitie opgezet van 3
wedstrijden, die elk over 2 man-
ches verreden zullen worden. Tij-
dens de 'drie landen cup open
xtrem' strijden 10 Nederlandse
coureurs uit de klasse' Supersport
en Stockstock' tegen 10 Belgische
en 10 Duitse coureurs uit dezelfde
klassen.

Enkele namen die meerijden, zijn:
Uit Nederland: Arno VISSCHER
(Top 3 Nederlands kampioenschap
Superstock), Alwin HES (Top 10
Nederlands kampioenschap Su-
perstock) en Leon TIJSSEN (3e '3
Landen cup 03', Top 10 Nederlands

kampioenschap Superstock).
Uit België: Kris JENNES (Winnaar
'3 Landen cup' 03; Top 3 Belgisch
kampioenschap Supersport 600),
Gunther ROELENS (2e '3 Landen
cup' 03; top 3 Belgisch kampioen-
schap Superstock) en David DRIEG-
HE (Top 3 Belgisch kampioenschap
Superstock).
Uit Duitland: Benny JERZENBECK
(Grote kanshebber voor de eind-
overwinning '3 landen cup'. Rijdt
veel in het buitenland (Engeland,
Isle of Man), Thomas WENDEL
(Winnaar Duitse Yamaha R6 Cup
2003) en Philipp LUDWIG (8e
plaats Duits Supersport 600 kam-
pioenschap 2002).

Op zaterdagavond l mei wordt we
derom de HAMOVE party georga-
niseerd met dit jaar de band 'Ka-
baal'. Iedereen is van harte wel-
kom in de tent achter het renners-
kwartier. Het belooft weer een
groot feest te worden!

Net als vorig jaar wordt op de wed-
strijddag (zondagmiddag 2 mei) in
de tent een optreden georgani-
seerd van de band 'Kas Bendjen'.
Met de toegangskaarten voor de
motorraces op zondag kunt u te
vens het optreden van 'Kas Bend-
jen' bezoeken.

Altijd al eens die prachtige moto-
ren, de Parijs-Dakar auto's en het
Ford WRC fabrieksteam van dicht-
bij willen bekijken? Dat kan in
Hengelo Gld., want het renners-
kwartier is gratis toegankelijk.
Ook de kinderen worden niet ver-
geten. Net als andere jaren zijn er
gratis activiteiten, zoals een draai-
molen, een springkussen en een
mini-crossbaan.
Voor iedereen die een heel week-
end wil komen is een gratis cam-
ping ingericht. De camping ligt
naast de baan en is via ingang ren-
nerskwartier te bereiken.

India, bhakti-
yoga en healing
In mei wordt als onderdeel van
de serie 'Schatten op het Spoor -
oude wijsheid in het NU' de In-
dia-workshop gegeven, waarin
het oude, mystieke India naar u
toe wodt gebracht in mantra's,
meditatie, bhakti-yoga en het
hartchakra, Indiase geneeswijze
Sanjeevini, Himalayagebergte
en Meesters enmonniken.

Weakfeest in mei en een diaselec-
tie van reizen naar India en Sri
Lanka. India heeft een onvergete-
lijke indruk achtergelaten.

Marjan de Gans was er in 1980 sa-
men met drieduizend westerlin-
gen voor een intensieve meditatie-
retraite bij Maharishi Mahesh Yo-
gi. Enkele jaren later trok ze door
Sri Lanka, het voormalige Geylon,
en leerde de ziel van het volk goed
kennen door bij mensen thuis en
in kloosters te overnachte.

De India-workshop wordt in een
cyclus van twee avonden gegeven
in Warnsveld op woensdag 12 en
26 mei. Wilt u zich opgeven of
eerst nog meer weten, dan kan
men bellen met Marjan de Gans-
Grimbert (spiritueel energetisch
therapeut), tel. (0573) 44 11 38.

NK skeeleren
inVorden
etalagewedstrijd
Op zaterdag 5 juni a.s. zal in
Vorden, op het Industrieter-
rein, het NK skeeleren worden
verreden. De Vordense winke-
liers organiseren samen met
het Skeelercomite hier om heen
een etalagewedstrijd.

In de etalage's komen attributen
te liggen die betrekking hebben
op het skeeleren. Vanaf 23 mei as.,
de koopzondag in Vorden, zijn
er bij de deelnemende winkeliers
wedstrijdformulieren verkrijgbaar
waarop men kan invullen welke
attributen men in de etalage's in
Vorden heeft gevonden. Er is een
leuke prijsvraag aan verbonden.

Twee kraters op Mars zijn ver-
noemd naar de Gelderse steden
Bronkhorst en Zutphen. De
Internationale Astronomische
Unie (IAU) heeft deze vermel-
ding onlangs wereldkundig ge-
maakt. Dat heeft wethouder A.
van Oosten van Zutphen zon-
dag bevestigd.

Door Amerikaans onderzoek op de
rode planeet worden steeds nieu-
we kraters ontdekt die namen krij-
gen. Die namen worden verdeeld
over alle werelddelen. "De lAU-ver-
tegenwoordiger voor Europa heeft
ooit in de omgeving van Zutphen
en Bronkhorst gewoond. Hij zei:
als het kind een naam moet heb-

ben, dan blijf je in de buurt", aldus
de gemeentelijke voorlichter. Het
vreemde is dat de vermeldingen al
in 2000 zijn bedacht, maar dat het
IAU die pas onlangs heeft be
vestigd.

Voor de gemeente Zutphen kwam
de eervolle vermelding totaal on-
verwacht. "Bijzonder leuk natuur-
lijk. Het was alleen jammer dat we
niet door de IAU persoonlijk op de
hoogte zijn gebracht. Of we hier
iets ludieks mee gaan doen? We
zeiden al tegen elkaar op het ge
meentehuis: 'wanneer brengen we
een werkbezoek aan Mars?' Nee,
zonder gekheid: we hebben nog
geen ludieke acties bedacht."

Gedeputeerde Aalderink:
We hebben in de Achterhoek
goud in handen, we moeten
dat verzilveren

Afgelopen donderdag 15 april
organiseerden Provincie Geld-
erland en Plattelandshuis Ach-
terhoek Liemers een bijeen-
komst Cultuurtoerisme in Huis
Het Velde in Warnsveld. Provin-
cie Gelderland wil graag meer
cultuurtoeristen naar Gelder-
land halen.

Samen met betrokkenen zoals ge
meenten, ondernemers, het
Achterhoeks Bureau voor Toe
risme, Gelders Erfgoed, de Stich-
ting Kunst en Cultuur Gelderland,
historische verenigingen, dialect-
kringen, musea, Geldersch Land-
schap is tijdens de bijeenkomst na-
gedacht over aansprekende cul-
tuurtoeristische projecten voor de
Achterhoek.

De succesvolle middag begon met
een aantal interessante interviews
door Frans Miggelbrink. Gedepu-
teerde Aalderink vertelde een en
ander over het beleid van de pro-
vincie Gelderland om meer cul-
tuurtoeristen naar Gelderland te
halen. 'Cultuurtoerisme is een
schitterende kans; de Achterhoek
heeft veel te bieden; rust, ruimte,
kastelen, monumenten, bij zonde
re musea en speciale overnacht-
ingsmogelijkheden' aldus Aaide
rink. Jurjen Moorman, manager
van Plattelandshuis: 'Als Platte
landshuis zijn we verantwoorde
lijk voor de intake van projecten.
We bieden ondersteuning maar
het idee blijft van u. We nemen
het niet van u over'. De inhoud van
het project is volgens Moorman

het belangrijkst en de subsidie het
sluitstuk. Volgens Edwin Kok,
medewerker van het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme en gedeta-
cheerd bij Plattelandshuis is het
belangrijk dat ideeën door de be
trokken partijen gedragen wor-
den.

Vervolgens is er in kleinere groe
pen nagedacht over mogelij khe
den voor aansprekende cultuur-
toeristische projecten voor de
Achterhoek. Hieruit kwam een
aantal kansrijke ideeën naar vo-
ren. Een voorbeeld is het houden
van bijzondere voorstellingen op
bijzondere plekken zoals kastelen
en landhuizen. Ook is er een idee
voor een project dat kinderen de
geschiedenis actief laat beleven
om zo meer te kunnen bieden aan
gezinnen die de Achterhoek bezoe
ken.

De bijeenkomst is de eerste van
een serie regionale cultuurtoeristi-
sche bijeenkomsten en vloeit voort
uit het Gelderse Masterplan Cul-
tuurtoerisme dat in maart 2003
door Provinciale Staten is vastge
steld. Hoofddoel van het Master-
plan is het actief stimuleren van
het Cultuurtoerisme in Gelder-
land. Om meer cultuurtoeristen
naar Gelderland halen onder-
steunt de provincie aansprekende
cultuurtoeristische projecten. Plat-
telandshuis is verantwoordelijk
voor de intake van de projecten en
kan informatie geven over de sub-
sidiemogelijkheden (o.a. Europese)
voor projecten.



Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
De Amerikanen hebben er zo'n mooie, alles omvattende term
voor: een 'multi-pet Household' Daarmee worden gezinnen
bedoeld waarin verschillende soorten huisdieren leven. De term
kennen wij hier niet, maar ook bij ons houden veel dierenliefheb-
bers meer dan één soort huisdier.

Elk huisdier heeft zijn eigen, speci-
fieke kenmerken. Een hond is bij
uitstek een dier om er lekker mee
op uit te trekken en dingen mee te
ondernemen, terwijl
een gezellige huis-
kat niets liever doet
dan - samen met de baas - languit
op de bank soezen. Vogels bren-
gen met hun gezang en gekwet-
ter leven in de brouwerij en zijn de
ideale dieren voor mensen die
graag wat leven om zich heen
hebben. Dierenliefhebbers die
juist rust zoeken na een drukke
werkdag zijn aan het goede adres
bij reptielen en vissen: vrijwel
geluidloze dieren, die een stukje
mysterieus oerwoud in huis bren-
gen. Juist omdat de diersoorten zo
van elkaar verschillen, kunnen ze
elkaar heel goed aanvullen: de
hond houdt zijn baasje in goede
conditie en zorgt voor sociale con-
tacten, vissen in een aquarium
hebben een rustgevende werking,
en de kipjes leveren eitjes én
gezelligheid in de tuin.

De dierenspeciaalzaak...
het woord zegt het al.

Kan het eigenlijk wel?
Er zijn dierenliefhebbers die maar
één huisdier hebben, bijvoorbeeld
omdat ze denken dat een andere

diersoort er niet
mee samengaat.
Vaak blijkt die angst

onterecht. Honden die van jongs
af aan gewend zijn aan katten en
vice versa, begrijpen eikaars taal.
Ze worden, na een gewennings-
periode, niet zelden de dikste
vrienden. Een konijn en kat kun-
nen ook prima samenleven. En
natuurlijk zijn er legio dieren die
elkaar nooit tegen hoeven te
komen in uw woning, zoals vissen,
reptielen, vogels en knaagdieren,
die elk hun eigen optrekje heb-
ben. Wanneer u ook van plan bent
om een huisdier erbij te nemen,
dan kunt u van 8 tot en met 15
mei aanstaande uw hart ophalen.
In die week wordt namelijk 'de
Week van het Huisdier'gehouden,
met dit jaar het thema: Huisdier
erbij?!

Tekst & fotografie: Furrytails.nl

Een dier voor de kinderen?
In veel gezinnen worden huisdieren genomen omdat de kinderen
dat zo graag willen. Een huisdier (erbij) staat hoog genoteerd op
verlanglijstjes van kinderen. Er is alles voor te zeggen om de kin-
deren hierin tegemoet te komen. Huisdieren hebben een enorm
positieve invloed op hen. Dat is inmiddels al door vele onderzoe-
ken wetenschappelijk bewezen.

Kinderen vinden altijd een gedul-
dig, luisterend oor bij hun kat,
hond of konijn. Het zal hun kleine
en grotere geheimen nooit door-
vertellen. Dieren in huis betekent
ook verantwoording dragen voor
een levend wezen, belangrijke les-
sen die een kind met een huisdier
spelenderwijs oppikt.

Zeurterreur
Bovenaan de lijst van favoriete
dieren van kinderen prijkt de
hond.Toch is het alleen maar af te

raden om te zwichten voor de
'zeurterreur' als u zelf geen hon-
denliefhebber bent. Denk dan lie-
ver aan een alternatief, zoals een
tamme rat of een cavia, waarmee
een kind minstens zoveel interac-
tie heeft als met een hond.
Hamsters, muizen, parkieten en
goudvissen of guppy's zijn mis-
schien wel de meest geschikte
huisdieren voor kinderen. Ze vra-
gen weinig, geven veel terug, en
hun verzorging is tijdens de
vakanties wat makkelijker uit te

besteden dan die van een hond
of kat. Natuurlijk leert u uw kind
hoe het zijn dieren het beste kan
verzorgen, en houdt u altijd een
oogje in het zeil. Als u wilt weten
wat de mogelijkheden zijn, laat u
dan voorlichten in het huisdie-
renkenniscentrum bij uitstek: uw
dierenspeciaalzaak.
Maar ook dan: ouders mogen er
nooit vanuit gaan dat een kind de
volledige zorg voor een dier aan
kan, of op langere termijn vol-
houdt. Die verantwoording kan
een kind meestal pas aan op een
leeftijd vanaf ongeveer twaalf,
dertien jaar. Voor die tijd komt het
erop neer dat u het kind zo nu en
dan aan de verzorgingstaak moet
herinneren, of de verzorging een
poosje overneemt.

Een dier erbij, natuurlijk!
Iedereen kent het plaatje 'konijn in buitenhok'. Het is zo'n bekend
beeld dat het normaal geworden is.Toch is er weinig normaals aan
een konijn dat alleen leeft. Konijnen zijn groepsdieren: in de
natuur leven ze in behoorlijk grote groepen en dat vinden ze ook
prettig. Wilt u dus een konijn aanschaffen, denk er dan eens aan
om twee dieren te nemen. Dat is veel prettiger voor hen, en u hoeft
niet bang te zijn dat konijnen die aanspraak aan elkaar hebben,
minder gesteld raken op u of uw kinderen.

Hetzelfde gaat op voor veel andere
sociale huisdieren, die in de prak-
tijk vaak alleen worden gehouden.
Goudvissen bijvoorbeeld, en cavia's,
maar ook tamme ratten en gras-
parkieten. Het gemis van een
soortgenoot is echt niet goed te

maken met een spiegeltje voor de
parkiet, een extra knuffel voor de
cavia of een nieuw plantje voor de
goudvis. Bedenk dat u misschien
één uurtje per dag aandacht geeft
aan uw dier, en hij of zij de reste-
rende drieëntwintig uur alleen is.

Met beleid
Voor u nu naar de dieren-

speciaalzaak snelt en
een vriendje voor
uw eenzame huis-
dier aanschaft:
een dier dat al
een poosje
alleen leeft, ac-
cepteert niet

zonder meer
een nieuw-
komer.

De nieuweling moet met zorg
gekozen worden. Bij zowel konij-
nen als cavia's zet u bijvoorbeeld
liever geen mannelijk dier bij een
ander mannelijk dier in zijn territo-
rium. En denk ook aan gezinsuit-
breiding, want één en één is bij
dieren zelden twee: een nestje is
zomaar geboren. Ook moet de
introductie van het nieuwe speel-
kameraadje met beleid gebeuren,
zodat ze rustig aan elkaar kunnen
wennen. Soms moet de nieuwe-
ling een poosje in een ander hok
leven, zodanig dat de dieren
elkaar kunnen zien en ruiken. In
veel gevallen is het echter vol-
doende om het hok of het aquari-
um goed schoon te maken en
opnieuw in te richten, waarna u de
dieren samen, tegelijkertijd, in hun
nieuwe verblijf laat. Wilt u uw een-
zame konijn, goudvis of parkiet
gelukkig maken, laat u dan vooraf
goed inlichten door de dierenspe-
cialist. Medewerkers van dieren-
speciaalzaken hebben jarenlange
ervaring met dieren, en zij kunnen
u precies vertellen hoe u de intro-
ductie soepel kunt laten verlopen.

Week van het Huisdier
In de Week van het Huisdier die van 8 tot 15 mei wordt gehou-
den, is voor het thema 'Huisdier erbij?!' gekozen. Juist in deze
week besteden onder meer de dierenspeciaalzaken extra aan-
dacht aan voorlichting rondom een 'extra' dier.

Meer weten?
Kijk op de website
www.weekvanhethuisdier.nl
voor handige tips en adviezen.

WEEK
VAN ISDIER



NancyRutgers weer terug uit Nepal:

"Wij moeten in Nederland niet zo zeuren!"

Nancy rech ts, met drie collega 's.

Het huis aan de Stroet was
prachtig versierd, bij de voor-
deur hingen Boeddhistische
vlaggetjes vol met teksten, vlag-
getjes in de tuin en in de woon-
kamer een zee van bloemen.
Het was duidelijk, Nancy Rut-
gers was na een verblijf van zes
maanden in Nepal, weer terug
in haar vertrouwde omgeving.
Toch wel vermoeid, want een
halfjaar, zes dagen per week
Engelse les geven in een ver,
vreemd land, gaat je niet in de
koude kleren zitten. Tussen
twee haakjes, de Boeddhisti-
sche vlaggetjes kwamen ook uit
Nepal. Toen Benja, de vriend
van Nancy, een paar maanden
geleden bij haar op bezoek was,
heeft hij deze vlaggetjes "stie-
kem" gekocht!

Nancy Rutgers is blij dat ze weer
thuis is, maar toch een thuiskomst
met gemengde gevoelens. "Wan-
neer je bedenkt, hoe de mensen
daar leven, verstoken van alle com-
fort en veelal erg arm zijn en je
komt dan weer in Nederland en je
hoort soms mensen over allerlei
kleine dingen zeuren dan heb ik

zoiets van "kom op zeg", zo zegt de
29 jarige onderwijzeres aan "De
Kraanvogel" in de Kranenburg.

Nancy wist het twee jaar geleden
al, ze wilde een keer ontwikke-
lingswerk gaan doen. Via de stich-
ting "Hulp aan Nepal" kreeg zij de
gelegenheid om gedurende een
halfjaar les te gaan geven aan een
school in Nepal. In feite gratis les-
geven, dus geen inkomsten, maar
gewoon je eigen spaarcenten aan-
spreken. Veel medewerking van
school gekregen. Over twee weken
staat Nancy weer in de Kranen-
burg voor de klas. Overigens ging
de medewerking van de schoollei-
ding nog een stapje verder. Er
werd zelfs geld ingezameld, alsme-
de ook geld van de "Kinderkerst-
viering in Vorden".

Dat geld werd naar Nancy in Nep-
al overgemaakt. Zegt zij: " Ik heb
tekeningen gemaakt van klimrek-
ken, schommels, glijbanen e.d. Ik
ben met de tekeningen naar een
plaatselijke smid gegaan, die al de
ze toestellen heeft gemaakt. De
kinderen waren enthousiast en
dolgelukkig, speelgoed kennen ze

immers niet. Bij de glijbaan ston-
den de kinderen zelfs in "de file",
keurig in de rij op hun beurt te
wachten. Verder heb ik van het
geld voetballen, basketballen en
volleyballen gekocht", zo zegt
Nancy die met een warm gevoel
aan " haar" kinderen op deze
school terug denkt.

AFHANKELIJK VAN GIFTEN
"Vergeet niet, zo vervolgt Nancy
haar relaas, naar school gaan is al-
les wat de kinderen hebben. Niet
naar school gaan betekent ge-
woon, hard werken voor heel wei-
nig geld. De scholen in Nepal heb-
ben veel hulp nodig. Er is geen les-
materiaal, een paar bankjes in een
kale klas en s' winters een koude
school, zeer armoedig allemaal. De
scholen zijn afhankelijk van gif-
ten. Gelukkig zijn er uit diverse
landen in de wereld organisaties
die hulp bieden, maar jammer ge-
noeg werken die veelal langs el-
kaar heen. Allemaal zeer goedwil-
lend, maar niet efficiënt", zo zegt
zij.

Nancy gaf Engelse les in het dorpje
Pathon ( 300 inwoners) in de Kath-

mandu- vallei, aan kinderen in de
leeftijd 3 tot 16 jaar. "Eigenlijk gaf
ik met handen en voeten les. Ik
had een blokfluit bij me en heb
veel gezongen met de kinderen.
Engelse liedjes, de kinderen waren
zeer gehoorzaam en blij, dus was
er snel een wederzijdse band.
Wanneer ik de klas binnen kwam
gingen de kinderen netjes staan
en klonk het al vrij snel "Good
Morning Miss", zo zegt Nancy Rut-
gers, die gedurende haar verblijf
in Pathon ook in de school woonde
en sliep.

Zegt ze: " Ik had daar een kleine
kamer, geen comfort, geen dou-
che. Wassen met een bakje water,
geen WC, gewoon een gat in de
grond. Wel was er een vrouwtje,
Didi genaamd, die mij verzorgde
en voor mij kookte. Ik werkte zes
dagen in de week, vanaf zondag
tot en met vrijdag. Vrijdagsmid-
dags ging ik in een kleine bus naar
de stad, om naar huis te mailen of
te bellen. Ik overnachtte daar ook,
kon ik mij tenminste in een hotel
douchen. Het les geven kostte veel
energie, meestal lag ik s' avonds al
om half tien in bed. Trouwens je
kon s' avonds ook de deur niet uit.
Te gevaarlijk, vanwege de tijgers.
Wel veel gelezen", zo zegt Nancy.

Over gevaar gesproken. Nancy:" In
Nepal ( 4x Nederland) wonen 23
miljoen mensen. Er zijn daar veel
mini- oorlogen, veel opstanden. De
"wereld" weet het, maar trekt er
zich niets van aan. Zo is er een be-
volkingsgroep Mao-isten genaamd
die een ander Nepal willen. Eigen-
lijk weten ze niet wat ze precies
willen. Ze verbergen zich in de ber-
gen, elke dag doden ze wel men-
sen. In de Kathmandu- vallei was
het gelukkig rustig. Slechts af en
toe een aanslag. Zo'n aanslag
wordt van te voren via kranten of
"mond op mond" aangekondigd.
Het verkeer wordt dan stil gelegd
en de mensen blijven thuis. Ik heb
het zelf niet als beangstigend erva-
ren. Als toerist merk je er weinig

van. Neemt niet weg dat het toeris-
me terugloopt, toch een enorme
aderlating in een land waar een ar-
beider slechts één euro per dag
verdient. Bij veel arbeiders gaat
dat geld vervolgens weer op aan al-
cohol. Deze mensen komen vanaf
hun werk langs een kroeg en moe
ten dan zonodig wat drinken", zo
zegt de Vordense.

BEVOORRECHTE VROUW
Nancy Rutgers voelt zich op een
ander gebied een bevoorrecht
mens. Vrouw zijn in Nederland, in
Europa, of vrouw zijn in Nepal,
een schrijnend verschil. Nancy
pakt een foto, waar zij ook opstaat,
samen met drie collega' s ( onder-
wijzeressen), gelukkig zo te zien.
Dat geluk wordt wel anders wan-
neer Nancy een foto toont van een
Nepalees bruidje, huilend en van
smart verteerd. Nancy: " Vrouwen
zijn daar totaal niet in tel. De ou-
ders zoeken een man voor haar
uit. Tot op de dag van haar huwe-
lijk heeft ze de man veelal nooit
gezien.

De bruid wordt eigendom van haar
schoonfamilie, soms ver verwij-
derd van haar eigen familie. Ze
wordt behandeld als een voetveeg.
De vrouwen in Nepal geloven ook
niet in de liefde, alleen in een " ge
regeld" leven. En dan toch vooral
trouwen binnen je eigen "kaste".
Zo niet dan word je door je eigen fa-
milie verstoten", zo zegt Nancy. Op
het moment dat ze deze woorden
uitspreekt, vraagt haar vriend Ben-
ja liefdevol of ze nog een kopje thee
wil. Hij heeft daarvoor een boter-
hammetje voor haar "gesmeerd",
de afwas gedaan. Een Nepalese
vrouw zou er zeer jaloers op wor-
den.
De afgelopen maanden zijn voorbij
gevlogen, zo stelt Nancy die zeker
weet dat ze nog een keer naar de
Kathmandu vallei zal terug keren
om te kijken hoe het de kinderen
daar vergaat. "Maar dan wel samen
met Benja, we hebben elkaar echt
wel gemist"!

Vingertekenen in school van Nancy.

Een huilende bruid met haar moeder. Klimrek gemaakt van geld uit Vorden.



Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

dèBos

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74 b.q.g. 06 53405682
www.bosch~ker.nl

Zonwering
Rolluiken
Garagedeuren
Raamdecoratie
gewoon,
de beste kwaliteit, voor de beste prijs.
Voor advies of een vrijblijvende
offerte bel (0314) 38 93 93

Kies voor: ervaring, service,
kwaliteit en de beste prijs.

Bel:

(0314) 38 93 93
Torenallee 8 (N314) • 6999 DD Hummelo
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

DECORS/GA/
websolutions & computers

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
On-Site Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuwe computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurio gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

Het plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

ROLLUIKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurio

tel.: 0573 - 452 000

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

Grote opheffingsverkoop!
Iedere zaterdag verkoop,

zolang de voorraad strekt, dus sla uw slag.

Bomen in soorten, bolcatalpa enz.
Rododendron • Haagbeuk • Heesters

en vaste planten

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tel. (0575) 55 14 64 of 06 54323046

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

"VOORJAARSVOORDEEL BIJ HCI"
Zonnig geprijsde keukens, tegels en badkamers

Keukenacties

GRATIS
Miele afwasautomaat
t.w.v. € 1.299,- bij
aankoop van een
keuken v.a.€ 7.000,-.
Deze actie geldt tot
l juni 2004.

Showroommodel:
licht kersen, compleet
inclusief apparatuur,
nu voor € 3.950,-.

Showroom-
keukens met
kortingen tot
zelfs 60%.

BouwCenter HCI
ialer van SEBASTIAN® infrarood-

—, ̂  _
mes.

Sanitairstunt

GRATIS
Luxe Hansgrohe
Raindance glij-
stang-set t.w.v.
€ 340,- bij
besteding van
€ 2.500,- op
onze badkamer-
afdeling.

GRATIS OPSLAG
VOOR

LATERE LEVERING!

Alle prijzen gelden inclusief BTW en uitsluitend
rechtstreeks geleverd aan particulieren.

Wand- en vloertegel-voordeel
superkwaliteit voor scherpe prijzen]

Gekalibreerde vloer-
tegels, geschikt voor de
hele woning, in 5 kleuren,
40 x 40 cm.
Normaal £-40715,-
nu € 27,80 m*.
Grootformaat wand-
tegels, gekalibreerd,
in 7 kleuren, 33 x 60 cm.
Normaal ê-58^5,-
nu € 25,85 m^
Bijpassende strips,
10 x 33 cm.
Normaal̂ 7^0 per stuk,
nu € 5,40 per stuk.

HCI. Helemaal mijn idee

Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

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

*ln de showroom van deze vestigingen staan géén keukenopstellingen
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KLEIN DOCHTEREN l - RAÏTI l
Afgelopen zondag moest Ratti het
opnemen tegen Klein Dochteren.
Zoals de laatste weken gebruike-
lijk vertrok de Ratti-selectie met
een heleboel afmeldingen richting
Klein Dochteren. Maarliefst 8 se-
lectiespelers werden vanwege bles-
sures of overige verplichtingen ge-
mist.>-

Onder een heerlijk zonnetje begon
de wedstrijd tegen het jeugdige
Klein Dochteren behoorlijk mat.

Na 10 minuten was het Mark Su-
eters die de wedstrijd plotseling Ie
ven in blies. Sueters pikte na goed
storend werk van Michiel Gudde
de bal op en stoomde op de keeper
af. De keeper werd bekwaam ge-
passeerd en Ratti stond op een
toch wel verrassende 1-0 voor-
sprong. Gesteund door de voor-

* sprong gingen de Ratti-mannen
achteruit leunen en lieten ze Klein
Dochteren het initiatief. Grote
kansen wist Klein Dochteren zich
niet te creëren, maar het gevaar
dat een bal een keer 'verkeerd zou
vallen' was groot. Aan de zijde van
Ratti was Stefan Fleming gevaar-
lijk met enkele rushes, maar het
geluk ontbrak hem in de afwer-
king. De rust werd bereikt met een
1-0 voorsprong.

De tweede helft had een wel zeer
*- flitsende start. Binnen één minuut

leek Ratti terug bij af. Een mooie
voorzet van Klein Dochteren werd
bij de tweede paal binnengekopt,
1-1. Vrijwel meteen na de aftrap
was het Ratti dat de aanval zocht.
Mark Sueters wist een voorzet op
maat af te leveren bij de inlopende
Stefan Fleming. Deze werd echter
binnen de zestien compleet van de
sokken gelopen door een Klein
Dochteren-verdediger.
De toegekende penalty was een
kolfje naar de hand van Mark Su-

•t eters. Helaas bleek Klein Dochte-
ren totaal niet uit het veld gesla-
gen te zijn door deze domper. De
zwart-witten bleven fanatiek de
aanval zoeken en waren een aan-
tal malen zeer gevaarlijk.
Toch had Klein Dochteren de hulp
van de scheidsrechter nodig om
langszij te komen. Een tackle op
de bal en een ongelukkige hands-
bal leverden Klein Dochteren twee
penalty's op en deze buitenkansjes
liet Klein Dochteren natuurlijk
niet liggen, al wist Ratti-doelman

9 Wouter Gudde, die normaal ge-
sproken als linksback speelt, de
eerste penalty nog bijna te pare
ren. Met de voorsprong op zak kon
Klein Dochteren makkelijker voet-
ballen. Ratti kon daar weinig te
genover stellen en leek er door-
heen te zitten. Vrij eenvoudig wist
Klein Dochteren de voorsprong uit
te bouwen naar maarliefst 6-2 en
liep Ratti tegen een terechte ne
derlaag aan.

Voor Ratti is het zaak om volgende
week zondag in de laatste wed-
strijd van het seizoen een goed re
sultaat neer te zetten. Trainer Flip
Pelgrum, die na drie prettige jaren
afscheid neemt van Ratti, verdient
zeker drie punten in zijn laatste
wedstrijd als Ratti-trainer.

Daarnaast kan Ratti met een goed
resultaat nog een plaats stijgen op
de ranglijst, al zal dat niet eenvou-
dig worden tegen de kersverse
kampioen De Hoven.

Duivensport

P.V. VORDEN
De vlucht vanaf Heverlee over een
afstand van circa 180 kilometer
werd overtuigend gewonnen door
Herman Eykelkamp. De uitslagen
waren als volgt: H. Eykelkamp: l,
2, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17. J. Meyer 3,
14,18; A en A Winkels 4,11,19,20;
C. Bruinsma 8, 16; H. Stokkink 9;
M. Tiemessen 13.

Mantelzorgers Fit? Inschrijving Grote Prijs en Songfestival gesloten:

Als je voor een partner, familielid,
vriend of kennis zorgt, dan ben je
mantelzorger.
Mantelzorgers zijn druk met de
zorg voor die ander. Ze vergeten
daarom vaak dat gezond bewegen
juist zogoed voor hen is. Beweging
geeft ontspanning en is bovendien
gezond waardoor mantelzorgers
de zorg wellicht beter aan kunnen.
Op dinsdag 4 mei komt mevrouw
Trees Woltjer in de Mantelzorgsa-
lon in Zutphen vertellen over het
thema: Waarom bewegen?
Mevrouw Woltjer zal door middel
van oefeningen bezoekers motive
ren om in beweging te komen.
In de salon is er naast dit onder-
werp ook altijd gelegenheid en tijd
om elkaar in een prettige sfeer te
ontmoeten. Lotgenotencontact
staat daarin centraal.
U bent van harte welkom in de
mantelzorgsalon, Mariaschool,
Tengnagelshoek 6.
De salon is open vanaf 13.30-16.00
uur. U kunt parkeren achter de
school, als u binnen de sleutel
haalt van de slagboom. De mantel-
zorgsalon is een activiteit van het
Steunpunt Mantelzorg, VTT Oost-
Gelderland.

Voor meer informatie kunt u bel-
len 0573^3 84 00.

Zeven bands strijden om
Grote Prijs van Vorden

Winnaar Arjan Klein Geltink vorig jaar tijdens de finale van het Vordens Songfestival.

Geef lucht
Geef leven
Geef!
Giro 55055
©
_^„ www.astmafonds.nl

Maar liefst zeven bands uit de
regio strijden vrijdagavond 23
juli om de eerste editie van de
Grote Prijs van Vorden. Dit
bandjesfestival maakt onder-
deel uit van de plaatselijke zo-
merfeesten en vindt plaats aan
de vooravond van het Vordens
Songfestival in de feesttent op
de parkeerplaats van Hotel Bak-
ker.

\

De Grote Prijs van Vorden wordt
georganiseerd door de plaatselijke
dialectgroep Kas Bendjen in sa-
menwerking met Hotel Bakker.
"Vorig jaar hebben we met veel
succes op de zaterdagavond van de
zomerfeesten een songfestival ge
houden. Aangezien die tent er op
vrijdag toch al staat en er ook dit
jaar nog geen speciaal programma

voor die avond was, kwamen we
op het idee om een bandjesfestival
te organiseren", vertelt zanger
Hans Krabbenborg van Kas Bend-
jen.

Toen de band begin van dit jaar
haar plannen bekend maakte,
stroomden de reacties al snel bin-
nen. "Met zeven bands zitten we
die avond helemaal vol zitten",
zegt Hans Krabbenborg trots. De
Vordense band The Avalanche is
een van de deelnemers aan het fes-
tival maar ook Black Cat Society
van 'meester' Bert Radstake van
basisschool Het Hoge is een van de
plaatselijke publiekstrekkers. De
andere deelnemers zijn Dat Doew,
De Daltons, Night Live, Vamp Till
Q en de Warnsveldse band Op
Drift.

SONGFESTIVAL
Ook de inschrijving van het vorig
jaar zo succesvolle songfestival op
zaterdag 24 juli is inmiddels geslo-
ten. Er hebben zich zestien nieuwe
idols opgegeven waarvan alleen de
plaatselijke brandweer op herha-
ling gaat. Ook het genre is weer
heel breed. Van Willy Alberti tot
Pink en de leeftijd varieert van
tien tot 74 jaar.

"Het moet weer net zoals vorig
jaar een volksfeest worden voor
jong en oud", zegt Hans Krabben-
borg tot slot. "En het niveau is echt
boven verwachting. Vorig jaar lag
die lat al erg hoog maar dat gaan
we dit jaar zeker evenaren." Meer
informatie over beide evenemen-
ten is ook te lezen op www.kas-
bendjen.com.

AWBZ-zorg straks nauwelijks toegankelijk voor ouderen
Grote groepen ouderen verliezen recht op zorg

meenten gaat, geoormerkt zal zijn.
Hoewel is toegezegd dat het niet
om een bezuinigingsoperatie gaat,
zijn op dit moment al forse bezui-
nigingen op het gemeentefonds
aangekondigd. De ouderenorgani-
saties zien aankomen dat de ge
meenten voor onmogelijke keuzes
komen te staan waardoor mensen
met een zorgvraag het slachtoffer
zullen worden. De rol van de cliën-
tenorganisaties, waaronder de ou-
derenorganisaties, om het gemeen-
tebeleid te toetsen, wordt wettelijk
verankerd. Ook worden daar mid-
delen voor vrij gemaakt. De oude
renorganisaties zijn daar content
mee, maar benadrukken dat ook
duidelijke criteria vastgesteld moe
ten worden op basis waarvan toet-
sing kan plaatsvinden. Bovendien
moeten sancties mogelijk zijn als
gemeenten zich daaraan niet hou-
den.
Bij het zorgbeleid moet de zorgbe
hoefte centraal staan. De
ouderenorganisaties missen dat in
de voorgestelde plannen en vinden
dat deze te eenzijdig gericht zijn op
kostenbeheersing en bezuinigin-
gen. Een groeiende groep ouderen
zal afhankelijk worden van familie,
vrienden en ouderwetse liefdadig-
heid, met andere woorden: met
ons allen naar het Leger des Heils.

De in het CSO samenwerkende
ouderenorganisaties zijn ver-
ontwaardigd dat grote groepen
ouderen straks geen recht meer
hebben op zorg.

De vandaag door staatssecretaris
Ross gepresenteerde plannen rond
de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) hebben tot
gevolg dat een fors deel van
de collectief verzekerde zorg (zoals
geregeld in de AWBZ) zal verdwij-
nen. De uitvoerbaarheid van de
plannen, waarin gemeenten de re
gie gaan krijgen, is volgens de sa-
menwerkende ouderenorganisa-
ties een illusie. Veel zorg uit de
AWBZ wordt overgeheveld naar de
gemeenten. Gemeenten zullen ver-
antwoordelijk worden voor de om-
vang van de zorg en de uitvoering
daarvan. De ouderenorganisaties
missen de garantie voor een onaf-
hankelijke indicatie van ouderen
voor het recht op zorg, waardoor
het risico van willekeur zeer groot
wordt. De negatieve ervaringen
met de Wvg spreken wat dat be
treft boekdelen. De staatssecretaris
van VWS heeft toegezegd dat de ge
meenten daarvoor voldoende mid-
delen zullen krijgen. De ouderenor-
ganisaties willen tenminste dat het
geld dat voor dit doel naar de ge

l mei oprichting PvdA afdeling Bronckhorst:

Een rooskleurige toekomst
Hoort zegt het voort:
de PvdA Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem heffen zich op. Maar
niet voor lang!

l mei, Dag van de Arbeid, is van
oudsher een dag waar de Partij
van de Arbeid watje noemt 'van de
partij' is. Dit keer gebeurt er wel
iets heel bijzonders: de vijf afdelin-
gen (Hengelo, Hummelo en Kep-
pel, Steenderen, Vorden en Zel-
hem) gaan naar Hengelo om zich
samen te voegen tot een nieuwe af-
deling: de Partij van de Arbeid af-
deling Bronckhorst.

Aangekomen in Hengelo, wordt
rond 14.30 uur de nieuwe afdeling
opgericht in de Raadszaal van het
gemeentehuis.

Als er gestemd is en het nieuwe be
stuur is gekozen, presenteert de
gloednieuwe afdeling zich in de
hal van het gemeentehuis.

Vanaf 15.15 uur is iedereen daar
van harte welkom om kennis te
maken met het nieuwe PvdA be
stuur. Enige leden hebben nu al ro-
de koontjes, natuurlijk vanwege

hun politieke kleur, maar ook om-
dat het nu nog een verrassing wie
zij daar zullen treffen. Want dat er
iemand uit Den Haag komt staat
wel vast....

SOCIAAL
Natuurlijk wordt de oprichting
van een nieuwe afdeling gevierd.
Ook wordt een tip van de sluier op-
gelicht over het PvdA programma
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van november. Zeker in zo'n
grote landelijke gemeente als
Bronckhorst gaat de PvdA zich
sterk inzetten voor een sociale ge
meenschap.

ROOD & ROOS
Er wordt gestart met een symbo-
lisch gebaar, te weten de plaatsing
van een grote roos op Bronckhorst.
En natuurlijk zijn er drankjes,
hapjes, PvdA-ers die vragen beant-
woorden, discussies aangaan, bal-
lonnen oplaten (want wie in de po-
litiek laat tegenwoordig géén bal-
lonnetje op?) en nog veel meer.

En natuurlijk nodigt de PvdA afde
ling Bronckhorst iedereen uit om
met ons te toasten op een roos-
kleurige toekomst!
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VORDEN - ULFTSE BOYS 1-2
Vorden had aspiraties om de
kampioen van de 4e klasse C mi-
nimaal een punt af te snoepen,
maar is daarin niet geslaagd.
Ulftse Boys is afgetekend kam-
pioen geworden met slechts elf
verliespunten en slechts 10 doel-
punten tegen. Vorden was zeker
niet de mindere ploeg, maar op
een aantal posities liep het niet
goed en dan wordt het moeilijk
tegen een uitgebalanceerd team
als Ulftse Boys. Ook het scoren is
dit seizoen een probleem en ook
zondag was dat weer een pro-
bleem. Ronald de Beus nam on-
der applaus met nog vijf minu-
ten op de klok afscheid van de
hoofdmacht. Vijftien jaar heeft
hij in het eerste elftal gespeeld
en gaat het komende seizoen in
een lager elftal spelen.

Vorden kwam in de 3e minuut al
op achterstand. Na balverlies werd
de spits gelanceerd en met een
boogbal trof hij het net. 0-1.
Vorden liet zich niet ontmoedigen
door dit snelle doelpunt en pro-
beerde met hard werken grip op de
wedstrijd te krijgen.
Vorden zette bij tijd en wijle Ulft
onder druk, maar er werd te veel
balverlies geleden, waaruit gevaar-
lijke situaties voor het doel van
Kees Holtrigter ontstonden. In de
20e minuut had Hugo van Ditshui-
zen de gelijkmaker op de schoen,
maar hij vond doelman Postma op
zijn weg.
In de 30e minuut profiteerde de
linkerspits van Ulft van het niet
werken van de buitenspelval en
joeg onhoudbaar de 0-2 in de tou-
wen.
Dat het Vorden niet meezit, bleek
ook weer in de Ie minuut van de
tweede helft. Ronald Visser lobde
de bal over de doelman, maar trof
de lat. Vorden werd sterker en zette
Ulftse Boys op eigen helft vast. Er
werd zeker niet onverdienstelijk
gespeeld, maar veel verder dan de
zestienmeter kwamen de Vordena-
ren niet.
Erik Oldenhave probeerde het met
een afstandsschot, maar Keeper
Postma tikte de bal uit de boven-
hoek.
Ronald Visser was diverse keren
zijn verdediger te snel af en lan-
ceerde voorzetten op maat. Maar
Vorden kwam voor het doel lengte
te kort om echt gevaarlijk te wor-
den. Rob Enzerink was dicht bij een
treffer door een voorzet van Visser
in een keer op de pantoffel te ne-
men, maar hij zag zijn inzet rake-
lings overgaan.
Even later was het dan toch raak
uit een identieke situatie, maar nu
joeg hij het leder wel tegen de tou-
wen. 1-2
Vorden probeerde een punt te pak-
ken en gooide alles op de aanval.
Het kreeg ook nog een aantal goede
mogelijkheden.
Naast bloemen voor het kampioen-
schap gingen de Ulftenaren ook
met drie punten huiswaarts.
Komende zondag speelt Vorden de
laatste wedstrijd van het seizoen in
Zieuwent tegen de plaatselijke
RKZVC.

PROGRAMMA ZATERDAG
l MEI JUNIOREN
28 april
WHZC B2 - Vorden BI; Vorden B2 -
csv Apeldoorn B4D; Vorden Dl -
VIOD D2; Vorden D2 - Zeddam Dl;
Westervoort D3 - Vorden D3; Vor-
den El - WHCZ E2; WHCZ C3 - Vor-
den Cl; AZC C3 - Vorden C2; AZC E2
- Vorden E2; Zelos E3 - Vorden E3;
Vorden E4 - Wolfersveen E3M; Vor-
den Fl - Pax Fl; Brummen F3 - Vor-
den F2; Vorden F3 - Hoven de Fl;
DZC '68 F6 - Vorden F4; Brummen
F5 - Vorden F5; Vorden F6 - Brum-
men F6.

PROGRAMMA SENIOREN 2 MEI
RKZVC l - Vorden l; Vorden 2 - Reu-
nie 2; Vorden 3 - Zelhem 2; Vorden
4 - Gendringen 3.

UITSLAGEN ZATERDAG
24 APRIL JUNIOREN
Vorden BI - Voorst BID 3-5; Groen
Wit'62 B6 - Vorden B2 2-1; Vorden
Cl Sportclub Lochem C3 11 -1; Vor-
den C2 - Erica'76 C2 l - 3; AZC Dl -
Vorden Dl 6 - 3; GSV '38 Dl -Vorden
D2 8 - 3; Vorden D3 - AZC D2 4 - 3;
Vorden El - DW E3 2 - 3; Vorden E2
-VIOD E4 O - 5; Doesburg SC E2 -Vor-
den E3 6 - 3; WL E2 - Vorden E4 l -
9; Vorden Fl - DZC '68 F2 3 - 0; AZC
F2 -Vorden F2 4-0; Socii Fl -Vorden
F3 3 - 3; Vorden F4 - HC '03 F4 2 - 0;
Be Quick Zutphen F3 -Vorden F5 5
- 8; Vorden F6 - Warnsveldse Boy F7
2-8.

UITSLAGEN SENIOREN
25 APRIL
Vorden l -Ulftse Boys 11-2; Silvolde
2 - Vorden 2 2-2; Doesburg SC 2 -
Vorden 3 3-0; VIOS Beltrum 3 -Vor-
den 4 2-3; Eibergen SC 5 -Vorden 5
4-0; Vorden 6 - Zelhem 6 6-1.

Vissen

DE SNOEKBAARS
Afgelopen zaterdag hield de henge
laarsvereniging "De Snoekbaars"
de eerste onderlinge wedstrijd. De
ze werd gehouden in de Berkel bij
Zwiep. De totale vangst bedroeg
4310 gram.
De uitslag was als volgt: l A. Gol-
stein 1690 gram; 2 J. Groot Jebbink
1000 gram; 3 W. Vreeman 460
gram. De volgende wedstrijd wordt
gehouden op zondag 16 mei in de
Oude Yssel bij Doesburg.

Voetbal

DEN DAM l - RATTI l (DAMES)
Na afgelopen week het kampioens-
feest gevierd te hebben, mochten
de dames van Ratti deze week nog
aantreden tegen de nummer drie
van de competitie. Voor Den Dam
was dit een belangrijke wedstrijd,
aangezien ze met winst een kans
maken op de tweede plaats en daar-
mee promotie naar de derde klasse.
De dames van Ratti gingen natuur-
lijk ook goed gemotiveerd het veld
op om als kampioensteam de drie
punten mee naar huis te nemen.

In het begin van de wedstrijd zoch-
ten beide ploegen mogelijkheden
tot het opzetten van een aanval, al-
leen resulteerde dit niet in uitge-
speelde kansen. In de 25ste minuut
kon een speelster van Den Dam vrij
voor de goal komen en tikte be-
heerst de bal in het net. Ratti werd
hierdoor blijkbaar wakker ge-
schud, want nog in dezelfde mi-
nuut, vanaf de aftrap werd er een
goede pass op Wencke Olthuis ge
geven en zij schoot de bal fraai via
de kruising het doel in. Daarna gin-
gen beide ploegen op zoek naar een
tweede doelpunt. Den Dam kreeg
na een halfuur spelen nog een uit-
gespeelde kans, maar door goed
verdedigend werk van Mikkie
Steenbreker, kwam hier geen doel-
punt uit voort. Hierna kreeg Ratti
meer overwicht in de wedstrijd.
Mariëlle Peters wist de bal uit een
kluts te veroveren en ook nog een
mooie assist te geven op Wencke
Olthuis, die voor tweede keer deze
wedstrijd scoorde.
Een paar minuten voor rust ont-
stond er voor Ratti nog een moeilij-
ke situatie achterin. Keepster Ma-
rijn Bontje wilde een bal pakken
die in haar richting werd gespeeld,
maar kon hier net niet bij. Hierbij
hinderde ze een doorgebroken
speelster van Den Dam op zo'n wij-
ze dat de scheidsrechter (terecht)
een penalty gaf. De spits van Den
Dam schoot echter naast, zodat
Ratti goed wegkwam met deze ge
geven penalty en de rust inging
met een 1-2 voorsprong.

In de tweede helft bleef Ratti het
overwicht behouden in de wed-
strijd en gingen de dames op zoek
naar de 1-3. Vooral in het laatste
deel van de tweede helft werden er
door aardige combinaties nog een

aantal goede kansen gecreëerd. Bij-
na aan het einde van de wedstrijd
gaf Mariëlle Peters nog een mooie
pass op Gerrie Brummelman die
goed afrondde, zodat Ratti met een
eindstand van 1-3 het veld af kon
gaan.
Volgende week mag Ratti voor de
laatste wedstrijd van de competitie
nog thuis spelen tegen de nummer
twee, SHE. Ratti heeft dit seizoen
nog maar één wedstrijd verloren
en dat was de uitwedstrijd tegen
deze ploeg, dus volgende week zul-
len de dames van Ratti zeker thuis
nog even revanche willen nemen!

SOCH UITSLAGEN
Socii Fl - Vorden F3 3-3; Socii El -
Doetichem E3 17-1; Socii E2 -Brum-
men E4 1-2; Socii Dl - OBW D4 \A
Socii Cl - Eefde Cl 3-0; Socii Al -
SHE Al 3-1; Socii l vrij.
Keijenburgse B 2 - Socii 2 0-0;
R.K.ZV.C. 4 - Socii 3 1-1; Socii 4 -De
Hoven 3 0-3; Oeken 4 -Socii 5 6-2.

Programma 29 April.
Loenermarkt 6 - Socii 4; Socii 5 - Eri-
ca 78 6.
Programma l /2 Mei.
D.Z.C.68 F4 - Socü Fl; De Hoven El -
Socii El; HC "04 E3 - Socü E2; Steen-
deren Dl - Socii Dl; Reunie C2 - So-
cü Cl; Socii - KI Dochteren; Socii 2 -
Zutphania 2; Socii 3 - G.F.C. 4;
Zutphania 4 - Socii 4; Socii 5 -
W.H.CZ. 11.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH
DAMES l EINDIGT ALS DERDE
IN COMPETITIE
Donderdag speelde dames l de
laatste wedstrijd uit de competitie
tegen Longa '59 dames 4. De dames
uit Lichtenvoorde stonden één
plaats onder het team van Dash.
Dat beloofde dus een spannende
wedstrijd te worden. Dash begon
een beetje matig aan de eerste set,
die toch door een aantal goede op-
slagen werd binnengehaald. De
tweede set ontbrak het enthousias-
me aan de kant van Dash. Mede
daardoor werd de set verloren.
Door een blessure van Bertine Vlog-
man moest de opstelling in de der-
de set aangepast worden. Janneke
Meekes nam de plek op midden
over. Dat ging prima, zeker gezien
het feit dat ze het hele seizoen op
buiten speelde. Deze derde set wist
Dash weer te winnen, waardoor de
stand op 2-1 kwam. Dames l ging
in de vierde set voor de 3-1 winst,
maar helaas konden ze dat niet
waarmaken. Er moest een beslis-
sende vijfde set gespeeld worden.
Het enthousiasme kwam weer te-
rug bij de dames, en dat zorgde
voor een 3-2 overwinning op Longa.
Het tweede damesteam van Pelg-
rum Makelaars Dash, dat ook pro-
motieklasse speelt, moest zaterdag
een beslissingswedstrijd spelen.
Daarmee werd bepaald welk team
de promotie/degradatie wedstrij-
den mocht spelen. De tegenstander
was Orion dames 3. Het team uit
Vorden had te kampen met een be-
hoorlijk aantal blessures, waardoor
het team aangevuld moest worden
met een paar andere spelers. Het
werd een zenuwslopende wed-
strijd. Dames 2 wist de eerste set
nipt te winnen, maar Orion won de
tweede en de derde set. De vierde
set moest Dash winnen om niet
rechtstreeks te degraderen. Ze kwa-
men al vroeg op een 7-1 voor-
sprong, maar naarmate de set vor-
derde kwam Orion steeds dichter-
bij. Uiteindelijk wist Dash de door-
slag te geven en won de set met 25-
23. De vijfde en beslissende set be-
gon niet goed voor de Vordense da-
mes, ze keken al gauw tegen een
achterstand aan (4-8). Het werd
zelfs 8-12, in het nadeel van Dash.
Maar door een serie goede opslagen
werd deze zenuwslopende set bin-
nengehaald met 15-13.
Op 8 en 15 mei speelt Dash dames
2 de promotie/degradatie wedstrij-
den. En daarbij kunnen ze uw
steun goed gebruiken, dus kom kij-
ken!

Jongens B kampioen
tweede klasse

Namen onder de foto: Bovenste rij van links naar rechts: Robert Ziever-
ink(trainer coach), Jurjen Geurts, Julius kl. Bramel, Ruud Huntink, Joost
Baars, Torn v. Bemmel, Anton baars (trainer coach) Middelste rij: sponsor
Han Pelgrum van Pelgrum Makelaars. Onderste rij van links naar rechts:
Patrick Addink, RenéAal, Dominic Rijmers, Wilco Addink.

Jongens B van Pelgrum Make-
laars DASH / W.I.K. zijn vorig
weekend kampioen geworden
in hun klasse. De jongens zijn
een combinatie team van de
vereniging Pelgrum Makelaars
DASH uit Vorden en W.I.K. uit
Steenderen.

Het is nu voor het tweede seizoen
dat de jongens in deze samenstel-
ling spelen en zoals uit het resul-
taat blijkt gaat dat erg goed. Jon-
gens B speelt de ene helft van de
'thuiswedstrijden' in Steenderen
(W.I.K) en de andere helft in Vor-
den (Pelgrum Makelaars DASH).
In de eerste helft voor de winter-
stop stonden de jongens op de 3e

plaats en daarna kon het niet
meer stuk. Ze zijn alleen maar be-
ter gaan spelen en hebben deze
tweede helft maar 5 sets afgegeven
aan de tegenstanders, waardoor
ze het kampioenschap hebben bin-
nen gehaald.
De jongens zullen nog wel een
paar jaar in deze samenstelling
blijven spelen dus dat beloofd
veel goeds! Vereniging Pelgrum
Makelaars DASH/WIK zijn nog op
zoek naar een sponsor voor deze
jongens.
Han Pelgrum van Pelgrum Make-
laars (hoofdsponsor van de veren-
ging DASH) heeft voor dit seizoen
shirtjes beschikbaar gesteld voor
het jongens B team.

Vanaf de fiets het Decor van Nederland bekijken

WV Vorden doet actief mee
aan Landelijke Fietsdag
VW Vorden staat op zaterdag 8
mei (samen met heel Neder-
land) in het teken van de Lande
lijke Fietsdag 2004. Een bijzon-
dere fietsdag met het thema
'Het decor van Nederland', met
een goed doel KWF Kankerbe-
strijding en met zo'n 200.000
mensen, die kiezen uit een van
de tweehonderd unieke routes.

Zo is er in Vorden een route uitge
zet die bij de controlepost uitge
breid kan worden met een route
van Zutphen, Lochem of Gorssel.
Het startpunt is 9.30 uur. De route
loopt hier van Vorden via Almen
naar Vorden terug.
De routes zijn te koop bij VW Vor-
den Kerkstraat Ib Vorden; de me
daille is op te halen bij VW Vor-
den. Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen met
WV Vorden tel. 0575-553222
Het thema van de Landelijke Fiets-
dag is gekozen omdat Architec-
tuur & Design het jaarthema 2004
is. Voor de fietsers onderweg bete
kent dat, dat ze tijdens de fiets-

tocht kennis kunnen maken met
bijzondere gebouwen, huizen en
boerderijen, die vanaf de fiets ook
als decor kunnen beleven.
De Landelijke Fietsdag wordt on-
dersteund door partners, zoals de
KWF Kankerbestrijding, Vogelbe
scherming Nederland, de Neder-
landse Toerfiets Unie (NTFU), het
Landelijk Fietsplatform, Flash, At-
tractieverhuur Moonen en de fiets-
fabrikant GIANT.
Daarnaast wordt het evenement
eveneens gedragen door de Vrien-
den van het Platteland, die ervoor
zorgt draagt dat op menige plaats
stal en schuur gastvrij open staan.
Ook weekendjeweg.nl en de TROS
doen dit jaar mee met de fietsma-
nifestatie.
Routebeschrijvingen zijn op 8 mei
's Morgens verkrijgbaar bij VW
Vorden en vanaf 26 april bij het
VW-kantoor Vorden. Deelnemers
die voor 17.00 uur een afgestem-
pelde routekaart inleveren krij-
gen, hiervoor een medaille als aan-
denken. Meer informatie is te vin-
den op www.landelijkefietsdag.nl.

Eerste kampioenen VTP
Vorden in aantocht?
Het is misschien iets voorbarig,
maar ze lijken eraan te komen.
Het jongensteam in de leeftijdsca-
tegorie t/m 12 jaar, spelend op
woensdagmiddag, is hard op weg
om de eerste plaats in de poule te
veroveren. De helft van de compe
titie zit er op en de voorsprong op
de nummer 2 bedraagt nu 4 pun-
ten. Tot afgelopen woensdag ston-
den Vorden en Rozendaal op een
gedeelde eerste plaats. De eerste
onderlinge ontmoeting eindigde
in een 5-1 overwinning. Het team,

bestaande uit captain Jarno Jan-
sen, Remon Korenblik, Maarten
Pelgrum en Bas van de Veen, zal op
19 mei in Rozendaal moeten be
wijzen dat hier geen sprake was
van thuisvoordeel. De andere twee
teams, LTCV Zutphen en Beekhui-
zen, zijn vrijwel kansloos. Aange
zien de ploegen beiden van zowel
Vorden als Rozendaal de eerste
ontmoeting met 6-0 verloren.
Als het team de vorm waarin ze nu
verkeren kan behouden, dan lijkt
niets hen nog te kunnen verhulde
ren dat ze eerste in hun poule wor-
den. Het team speelt op woensdag
28 april thuis tegen Beekhuizen.



Niet mokken maar wokken
Uitgebreide wokbuffetten bij HRZ „ 't Zwaan tje " te lAch tenvoorde .

Uitkomst digitaal gezondheidsonderzoek GGD:

Jongere investeert fors
in ongezonde toekomst

Voor groepen vanaf 15 perso-
nen is er de mogelijkheid om
gezellig samen te wokken. Bij 't
Zwaan tje, Zieuwentseweg l te
Lichtenvoorde zijn al Uw feeste-
lijkheden in vertrouwde handen.

Zo bieden de talrijke zalen volop
ruimte voor uw themafeest, party,
bruiloft of vergaderingen. Het 3-
sterrenhotel garandeert een prins-
heerlijk verblijf terwijl het a la car-
te restaurant garant staat voor een
geslaagde lunch of sfeervol diner.
Een gezellige lounge/bar met
openhaard en een prachtig terras
maken van het geheel een aan-
trekkelijk oord voor de zakelijke,
recreatieve en feestelijke markt.
HRZ 't Zwaan tje, dat bekend staat
om zijn gerenommeerde keuken,
biedt sinds kort zijn gasten de mo-
gelijkheid om vanaf 15 personen
te wokken.
In totaal bestaat het wokbuffet uit
zo'n 40 ingrediënten: diverse soor-
ten vlees, vis, groente, sauzen en
bijgerechten zoals rijst, pasta's, ta-
co's, brood en vooral veel fruit. Het
vlees, de vis en de vele soorten
groente zijn klein gesneden en
staan op het buffet uitgestald. Het
is de bedoeling dat de mensen hier

langs lopen en de gerechten zelf
op hun bord scheppen. Deze wor-
den door de kok heel even in de
kokende bouillon gedaan en gaan
daarna in de wok, samen met de
door u uitgezochte saus. (De sau-
zen zijn er in diverse smaken, van
mild zoetzuur tot pikant) Intussen
kunt u verder langs het buffet
lopen en uzelf bedienen van de di-
verse rijst- en pastagerechten. Vers
fruit en diverse soorten brood
completeren het geheel. Het eten
wordt bereid waar u bij staat en
het gaat erg snel. Wokken doet u
in kleine hoeveelheden en waarbij
u de ingrediënten kunt wisselen.

Wie eens met een groep wil wok-
ken kan vooraf ook aangeven wat
men wil eten. Vlees en vissoorten
kunnen aangepast worden naar
uw wens, evenals diverse soorten
groentes. Zo is het ook mogelijk al-
les in een bepaalde entourage
plaats te laten vinden en de ge-
rechten daar op aan te passen. Ook
kan gekozen worden voor een
voorgerecht of nagerecht. Wie
vooraf kennis wil maken het wok-
ken kan terecht in het restaurant
waar een wokgerecht op de a la
carte kaart staat.

EÉN VERNIEUWDE KAART
MET EEN KNIPOOG NAAR DE
MEDITERRANEÉ.
Tevens introduceert 't Zwaantje
een geheel vernieuwde a la carte
kaart, die een duidelijke link heeft
na het zuiden; Italië, Spanje en
Marokko. Kijken buiten de gren-
zen zorgt voor trendy gerechten,
maar ook grootmoeders keuken
wordt niet vergeten en natuurlijk
is de „normale" tournedos niet
van de kaart gehaald, zodat er
keus is voor iedereen. Belangrijk is
dat er met verse ingrediënten ge
werkt wordt, dit komt namelijk de
smaak ten goede.

Natuurlijk zijn er ook de seizoens-
gebonden gerechten en in deze pe-
riode staat de asperge centraal.
Naast de asperges met ham/boter-
saus zijn er veel meer combinaties
mogelijk. De asperges die geser-
veerd worden, komen uit de re
gio. Niet alleen de asperges komen
uit deze streek, er wordt gepro-
beerd zoveel mogelijk ingrediën-
ten uit de naaste omgeving te ha-
len. Wilt u meer weten, gaat u dan
eens informeren.
Zie ook de advertentie elders in dit
blad voor meer informatie.

UIT DE HOMEOPATHIEPRAKHJK
.... van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

Homeopathie bij migraine
In deze column bespreek ik el-
ke twee weken aan de hand van
een gezondheidsprobleem de
werkwijze van de klassieke
homeopathie. Daarmee wil ik u
een duidelijker beeld geven van
wat klassieke homeopathie is,
wat het niet is, en aandacht be-
steden aan veelvoorkomende
klachten die vaak goed te be-
handelen zijn door homeopa-
thie op een juiste wijze toe te
passen.

De laatste tijd is mij vaker ge-
vraagd wat homeopathie kan doen
in het geval van hoofdpijn en mi-
graine. In heel veel gevallen werkt
homeopathie zeer effectief bij
hoofdpijn en migraine. Om dit te
illustreren wil ik deze keer een mi-
graineklacht bespreken.

HOMEOPATHIE BIJ MIGRAINE
Een vrouw komt bij mij op consult
omdat ze al jaren last heeft van
heftige migraine. Ze heeft onge-

veer eens in de vijf weken een aan-
val. Altijd begint het op zondag-
ochtend, om 4 uur, en het gaat ge-
paard met een keer of 10 overge-
ven. Tussendoor is ze moe en wil
ze zo veel mogelijk slapen. Rond 4
uur 's middags komt ze op een
punt dat ze gal overgeeft. Dat is
niet prettig maar het verlicht de
migraine in sterke mate! Rond 8
uur 's avonds is de migraine-aan-
val doorgaans voorbij.
De pijn die deze vrouw ervaart is
stekend, aan de linkerkant van het
hoofd. Vaak heeft ze tijdens de mi-
graine een gevoel alsof ze zweeft,
en dat ze bij een klein duwtje om
zou kunnen vallen. Haar linkeroog
traant vaak, tijdens de migraine
maar ook spontaan.
Verder vertelt ze "Ik word niet
gauw boos. Als er iets is dan krop
ik het op, laat ik maar niks zeggen,
hou je maar in de plooi". "Ik ont-
houd het echter wel, en als ik een
keer boos ben dan ontplof ik en
dan krijgt diegene alles terug, ook

van de andere keren".
Ik stel een profiel op van deze
vrouw, waarbij ik de kenmerken-
de klachten combineer. Ik zoek
vanuit klassiek homeopathische
principes naar een geneesmiddel
dat past bij juist deze persoon met
die klachten. Na een paar uur 'puz-
zelen' vind ik vrijwel alle klachten
van deze vrouw terug bij een speci-
fiek homeopathisch geneesmid-
delbeeld. Haar klachten, haar ka-
rakter, zelfs de specifieke tijden
waarop de migraine komt en weer
gaat, staan beschreven in de litera-
tuur. Dit middel past prachtig bij
alle aspecten van deze vrouw.
Vier weken na inname van het
homeopathisch middel zie ik haar
terug. De afgelopen periode is ze
heel erg moe geweest, en heeft ze
veel hoofdpijn gehad en twee keer
migraine, zonder overgeven deze
keren. De laatste week gaat het be-
ter en ze voelt dat ze na een lange
periode van moeheid nu eindelijk
is 'bijgetankt'.

Jongeren in de regio Stedendrie-
hoek voelen zich in grote meer-
derheid (92 procent) gezond.
Toch ervaart vijftien procent
psychische problematiek. Bo-
vendien is de leefwijze van jon-
geren ronduit ongezond te noe-
men: ruim twintig procent
rookt wel eens en van de zeven-
tig procent die alcohol gebruikt,
doet meer dan de helft dat over-
matig. Ook het voedingspa-
troon vertoont tekortkomin-
gen: één op de vijf gaat geregeld
zonder ontbijt naar school en
een ruime meerderheid eet te
weinig groente en fruit. Bijna
een kwart van de jongeren
krijgt te weinig beweging.

Dit blijkt uit het digitale gezond-
heidsonderzoek E-MOVO (Elektro-
nische Monitor en Voorlichting)
dat de GGD eind 2003 voor het
eerst heeft uitgevoerd en waaraan
vrijwel alle middelbare scholen (28
van de 29) in de regio Stedendrie-
hoek hebben deelgenomen. In to-
taal 6545 tweede- en vierdeklassers
vulden tijdens een lesuur op
school een uitgebreide digitale
vragenlijst in over hun gezond-
heid en leefstijl.
De gezondheid van jongeren in de
regio Stedendriehoek wijkt overi-
gens nauwelijks af van leeftijdge-
noten elders in Overijssel en Geld-
erland, waar hetzelfde onderzoek
werd uitgevoerd. Op een aantal as-
pecten scoren jongeren in de regio
Stedendriehoek iets gunstiger: ze
ontbijten iets vaker, eten vaker
fruit, drinken minder vaak alcohol
en plegen minder strafbare feiten.
Toekomstige ongezondheid
De leefwijze van veel jongeren is te
beschouwen als een investering in
een ongezonde toekomst. Onge-
zond gedrag van nu vertaalt zich
vooral in de toekomst in ziekte en
vroegtijdige sterfte. Daarbij gaat
het om hart- en vaatziekten, kan-
ker, suikerziekte en stoornissen
door het gebruik van alcohol.

Het effect van de ongezonde leef-
stijl is deels nu al merkbaar in de
vorm van overgewicht (bij vijftien
procent van de jongeren).
Opvallend is dat psychische pro-
blematiek het grootste gezond-
heidsprobleem is onder jongeren.
Bovendien is er een samenhang te
zien tussen psychische problema-
tiek en een ongezonde leefstijl.

GEZONDHEIDSWINST
De resultaten uit het E-MOVO
onderzoek geven belangrijke aan-
knopingspunten voor preventieve
activiteiten gericht op de verbete-
ring van de gezondheid van jonge
ren. De GGD zal de scholen en ge-
meenten hierover adviseren en
ondersteuning bieden. Gezond-
heidswinst valt vooral te behalen
door preventieve activiteiten ge-
richt op:
- het terugdringen van roken en

overmatig alcoholgebruik;
- het voorkomen van overge-

wicht, het stimuleren van een
gezond voedingspatroon en vol-
doende beweging;

- het terugdringen en voorkomen
van psychische problematiek.

E-MOVO OMVANGRIJK
PROJECT
E-MOVO is een project van zeven
GGD'en in Gelderland en Overijs-
sel in samenwerking met de Uni-
versiteit Maastricht dat tot stand is
gekomen met een subsidie van het
Stimuleringsfonds Openbare Ge-
zondheidszorg. Aan het onderzoek
deden in totaal ruim 35.000 leer-
lingen van 137 scholen mee.
Na het invullen van de vragenlijst
konden de jongeren op internet
hun persoonlijke gezondheidssco-
re bekijken. Hierin kregen ze feed-
back op hun eigen gedrag en wer-
den ze doorverwezen naar websi-
tes met meer informatie. Behalve
naar gezondheid is in dit onder-
zoek ook gevraagd naar leefstijl-
factoren en naar criminaliteit en
veiligheid.

NOVA<

E U B E L E N

Slaapkamer
C h a m b e r r y
in prachtig kersenhout.
Bedset (160 x 200 cm)
incl. nachtkastjes
€ 1.935,-
Leverbaor in diverse ma

WONEN & SLAPEN

WEHLSEWEG 4 KILDER

TEL. 0 3 1 4 683041

Ook vertelt ze dat ze "losser" is in
haar doen en laten, dat ze beter in
haar vel zit. Waar ze voorheen ge
neigd was om zich terug te trek-
ken, spreekt ze nu meer dingen
uit. Als haar iets niet bevalt dan
geeft ze aan wat zij er van vindt.
Problemen stapelen zich hierdoor
minder op.
Deze veranderingen zijn voor mij
een teken dat het middel goed
werkt. Haar algemeen welbevin-
den verbetert, haar reactiekracht
in bepaalde situaties is duidelijk
beter geworden. Ze komt uit haar
gewoontepatroon om zich terug
te trekken en zich onbelangrijk te
vinden. De volgende maanden zet
het proces van verbetering door.
Als ze het ergens niet mee eens is
kan ze beter "nee" zeggen
waardoor dingen niet (meer) esca-
leren". Ze vertelt dat ze "absoluut
niet iets gehad heeft wat in de
buurt kwam van migraine". Ook
een laatste 'testcase', de enorme
drukte op haar werk rondom de

feestdagen, komt ze probleemloos
door, zonder migraine of hoofd-
pijn. Zoals u uit het bovenstaande
begrijpt luistert het voorschrijven
van een goed passend homeopa-
thisch geneesmiddel dus heel
nauw. Het is als het ware 'maat-
werk'. Alleen het homeopathisch
geneesmiddel dat precies bij uw
totale klachtenbeeld past, en aan-
sluit bij specifieke karaktereigen-
schappen, kan een blijvende oplos-
sing voor uw klachten geven.
De homeopathie kent veel genees-
middelen bij onder meer migrai-
ne, maar welk middel kan nou uw
klachten verhelpen? Een klassiek
homeopaat kan dat vóór u en sa-
men mét u uitzoeken.

TOT DE VOLGENDE KEER
Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat, NVKH geregistreerd - ver-
goeding door zorgverzekeraars,
Gezondheidscentrum "De Gaik-
horst", De Gaikhorst 2 7231 NB
Warnsveld, tel. (0575) 52 64 76.



HOTEL-RESTAURANT
ZALENCENTRUM
'TZWAANTJE
LICHTENVOORDE

Zieuwentseweg l • Telefoon 0544-371 236
www.zwaantje.com • info@zwaantje.com

Nieuw... Nieuw... Nieuw... Nieuw...

Wokbuffet
Onder het motto „niet mokken, maar wokken",

hebben wij voor u een uitgebreid wokbuffet
ontwikkeld. Wokken is gezond. Het vetgehalte

is laag en vitamines blijven behouden.
U mag zelf ingrediënten kiezen, vlees,

vis, groenten en vruchten en toekijken hoe
uw eten wordt bereid.

Als bijgerechten worden verschillende
rijstsoorten, taco's en broodsoorten geserveerd.

Deze avonden kunnen wij u vanaf

15 personen aanbieden, voor € 16/50

per persoon, al of niet in combinatie

met onze bekende activiteiten.

Qroot Roessink
b l o e m e n

Volop perkgoed
KU1PPLANTEN

VASTE PLANTEN
HEESTERS
POTTERIE

Koninginnedag gesloten.
Wij wensen u een fijne Koninginnedag.

Openingstijden, ma. t/m do. 8.00-18.00 uur,
vr. 8.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.

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

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

Voorjaars-
concert

Zelhems Mannenkoor
Dirigent: Henk Peppelman

Piano: Marius de Boer

m.m.v.
Vocaal Ensemble Tbilisi

(uit Georgië)
Dirigent: Robert Gogolashvili

Piano: Nana Kalandadze

Zondag 9 mei 2004

St. Jan de DoperKerk
Keijenborg

Aanvang 14.30 uur, kerk open 14.00 uur.
Toegang € 10,-.

Tonny Jupnërfs
r=3> AUTOSCHADE

ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL
muller-vofdcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels • sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

OLLAND
ERDRI

Bobbus opstapplaatsen | -
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyeweg - De Kei 21:50

*£e/cfe, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

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

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

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

Beleggersstudieclub Rubel
breidt uit.

Doel van de vereniging is kennisoverdracht.

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met
info(o)weversfp.nl of tel. (0573) 43 08 01.

NU! AKTIE PRIJZEN
t/m

7 mei
2004

Bediening
Kleur frame
Breedte
300cm
350cm
40Qcm
450cm
500cm
550cm

type Malta
Semicossette 78/110,
7 streepdessins doek
Hand Elektr.

Aluminium Roomwit
Uitval 250 cm

€ 399,-
€ 455,-
€ 505,-
€ 540,-
€ 560,-
€ 580,-

€ 639,-
€ 699,-
€ 749,-
€ 779,-
€ 799,-
€819,-

typc Palma
Cassette,

22 streepdessins doek
Elektr.

Roomwit
Uitval 250 cm

€ 915,-
€ 970,-
€ 1035,-
€ 1090,-
€ 1150,-
€ 1210,-

In actie-periode ook korting op maatwerkschermen!
Bij maatwerk keus uit wel 100 kleuren. Montage en/of 300cm uitval tegen

meerprijs mogelijk. Prijzen incl. btw en excl. montage. Levertijd op aanvraag.

De folder zonwering special Rainbow Collection niet in de bus gehad? Bel even.

Bel voor informatie of
een afspraak (0573) 45 16 61
b.g.g. mobiel nr. 0654 79 44 69

Garvelinkplein 20, 7261 CK Ruurto

HEGRO,!
parket en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

INTERNATIONALE
MOTORRACES HENGELO (Gld.)
met '3 landen cup', muziek, Parijs-Dakar deelnemers en
het Ford WRC fabrieksteam (Francois Duval).

Zaterdag 1 mei
8.45 uur start training internationale motorraces.

20.00 uur HAMOVE party m.m.v. de band

'Kabaal'

Zondag 2 mei
11.00 uur eerste start internationale motorraces.

13.00 uur 'Kas Bendjen'en'Shit Happens'
in de feesttent.

In de pauze is er een spectaculaire
demonstratie van o.a. Francois Duval!



BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

BBRGEiNS

elders 7.99 elders

Varkenshaas Hollandse
tomaten
Kilo

Versaanbiedingen die nergens goedkoper zijn • Versaanbiedingen die nergens goedkoper zijn

KIJK voor meer barbecue-
voordeel in uw PLUS

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEER

NERGEN
GOEDKOPER

Schouder-
karbonade
Voor op de barbecue ook
extra dun gesneden
verkrijgbaar.
Gemarineerd 3.29
of naturel Kilo

elders 4.48

BESTSELLER!

Aardbeien
Bak 500 gram
elders 1.79 O

i
iEGARANDEERD

MERGENS
3OEDKOPER

BESTSELLER!

elders 2.69

BESTSELLER!

Uniekaas
Jonge kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk
Kilo
elders 6.79

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

euwe oogst

Krentenbollen
Zak 10 stuks
elders 1.90 1

CoolBest
Diverse
smaken
Pak 1 liter

elders vanaf 1.25

PLUS
Vastkokende
aardappelen
Nicola. Nieuwe oogst
Zak 2500 gram

elders 2.49 149
PLUS
Aardappel-
schijfjes
Zak 450 gram

elders 0.64

g het raambi winkel!
PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vriJd^ ^00-21 oo 7242 EC Lochem vriJda9 8.00-21.00

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

www.plussupermarkt.nl

«PLUS
18/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 29 april t/m zaterdag 1 mei 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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

Opgeteld de besteli
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