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Parel van Vorden voor Museum voor Heiligenbeelden

Bloemen voor Ria Veldkamp

De Parel van Vorden over het jaar 2004 is bestemd voor het Museum
voor Heiligenbeelden in de Kranenburg. Deze onderscheiding wordt
jaarlijks toegekend door de Werkgroep Leefbaarheid Vorden. Gosse
Terpstra, voorzitter van de werkgroep overhandigde het kleinood
(schild met naam) donderdagavond aan Bart Hartelman, voorzitter van
de Stichting Vrienden van de Kerk in de Kranenburg (secretaresse
Ria Veldkamp kreeg bloemen aangeboden). In 1999 raakte de Antonius
van Paduakerk in het buurtschap buiten gebruik. De vraag rees toen,
nu deze kerk niet meer wordt gebruikt, wat moeten wij er mee?

Op gegeven moment kwam een aantal
personen op het idee om er een Muse-
um voor Heiligenbeelden van te ma-
ken. Zo gezegd, zo gedaan en om alles
in goede banen te leiden werd de
Stichting Vrienden van de kerk in de
Kranenburg opgericht met als doel (zo
staat in de statuten) om de kerk in
stand te houden. Gosse Terpstra: "Een

schot in de roos, de initiatiefnemers
kregen van alle kanten beelden ge-
schonken. Het is niet zomaar een bij
elkaar geraapt "zooitje", oh nee, het is
een museum geworden met heel veel
prachtige beelden. Een uniek geheel".
Het museum trekt jaarlijks vele dui-
zenden bezoekers en dat allemaal
dankzij de inzet van veel vrijwilligers.

Overigens waren al deze vrijwilligers
donderdagavond middels een "ge-
heimzinnig briefje" naar de kerk
gelokt. Men wist inderdaad niet dat
er een Parel van Vorden zou worden
uitgereikt! Gosse Terpstra ging in zijn
toespraak in op het ontstaan van de
Werkgroep Leefbaarheid.

"Wij zijn een enthousiaste onafhanke-
lijke club die Vorden graag leefbaar
wil houden en dit mede wil stimule-
ren door jaarlijks een compliment uit
te delen. Complimenten in de vorm
van de Parel van Vorden.

Het initiatief daartoe ontstond nadat
Vorden in 1977 tot Parel van Gelder-
land was uitgeroepen. De eerste Parel
van Vorden werd in 1979 uitgereikt
(feestzaal hotel Bakker). In de jaren

daarna volgden vele Parels, bijvoor-
beeld in 1987 voor het Staringbeeld
dat werd gemaakt door Frank Letterie.
Een jaar later (1988) voor de bewoners
van de Prins Bernhardweg die hun ei-
gen straat hadden verfraaid. In 2003
was de Parel van Vorden bestemd voor
het pand waar makelaar Pelgrum zijn
kantoor heeft en dan nu over 2004 het
Museum voor Heiligenbeelden.

Wethouder Ab Boers woonde namens
de gemeente Bronckhorst deze uitrei-
king bij. Bart Hartelman toonde zich
bijzonder verheugd over deze onder-
scheiding en onderstreepte het belang
van het museum in deze kerk. "Als de
kerk in de Kranenburg zou worden
weggehaald, dan zou de Kranenburg
niet meer bestaan", zo sprak hij.
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Demonstratie Pergamano bij Sueters
door dé Martha Ospana de grondlegster van de Pergamano techniek

A.s. zaterdag zal Martha Ospina
een pergamano demonstratie ge-
ven in de vernieuwde hobbyhoek
van kadoshop Sueters. Martha
Ospina is de vrouw die de perga-
mano techniek naar Nederland
heeft gebracht. Zelf is zij de laatste
tijd vaak in het buitenland, maar
zaterdag zal zij persoonlijk de per-
gamano techniek demonstreren.

Perkamentkunst is een creatieve hob-
by waarbij met behulp van diverse ma-
terialen uiteenlopende kaarten en
werkstukken vervaardigd worden op
perkamentpapier. Dit perkamentpa-
pier kan beschouwd worden als een
soort imitatieperkament.

Het papier is transparant en het heeft
een lichtgrijze kleur. Doordat het heel
sterk papier is kan het op verschillen-
de manieren worden bewerkt zonder
dat deze bewerkingen het papier be-
schadigen. Met de zogenaamde Perga-
mano omsteekpen en Tinta inkt kun-
nen patronen worden overgetrokken

op het perkamentpapier. Deze patro-
nen kunnen vervolgens worden inge-
kleurd met speciale kleurmaterialen
(Perga-Liners, Perga-Colors, Dorso-Co-
lors, Pintura, of Pinta-Perla).

Tenslotte is het mogelijk decoratieve
randen langs kaarten en werkstukken
te maken met zogenaamde perforeer-
pennen, ciseleerpennen, schaartjes en
andere Pergamano attributen.

De moeilijkheidsgraad van de ver-
schillende kleur- en priktechnieken
varieert en maken de hobby daarmee
geschikt voor zowel beginners als voor
gevorderden.

Martha Ospana zit geregeld voor haar
werk in het buitenland maar zal zater-
dag bij Sueters aanwezig zijn om de
techniek zelf te demonstreren. Vind u
het leuk om in uw eigen Pergamano
boek de handtekening van Martha
Ospina te laten zetten neem dan ge-
rust uw eigen boek mee.
Zie de advertentie elders in Contact.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" organiseerde voor de jeugd-
leden een onderlinge wedstrijd,
welke werd gehouden in de Berkel
bij Borculo.

De jeugdige vissers waren zeer succes-
vol, want op een na, wist iedereen wel
één of meerdere vissen te verschalken.
De uitslagen waren: M. Huetink 12
stuks-180 cm, 2 T. Eggink 10 stuks-168
cm, 3 D. Berenpas 7 stuks-135 cm, 4 S.
Steenblik 8 stuks-120 cm, 5 S.Jansen 4
stuks- 93 cm.

Ook vond er in de Berkel bij Borculo
een jeugdwedstrijd Vorden- Hengelo
plaats met in totaal 24 deelnemers,
die op 5 kinderen na, allemaal wat
vingen. De totale lengte bedroeg 10
meter en 80 cm. De beker ging naar
Vorden. Zij ving 761 cm vis, Hengelo
319 cm.
De individuele uitslag was: l C. Wae-
nink 189 cm; 2 M. Huetink 152; 3 E.
Arendsen 108; 4 T. Eggink 96; 5 N. ten
Have 93; 6 L. Rondeel 69; 7 S. Steen-
blick 69; 8 R. Onstenk 60; 9 B. Klein Ha-
neveld 56; 10 F. Hulstein 48 cm.

Bart Hartelman ontvangt Parel uit handen van Gosse Terpstra
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 mei 10.00 uur ds. J. Oortgiesen (Ede).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 mei 10.00 uur dhr. R. Baauw.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 mei ds. J. Enderle, Harderwijk. 19.00 uur ds.
R.H. Boiten, Dieren.

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 mei 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 mei 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 29 mei 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. dameskoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
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 verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
21-22 mei WA. Houtman, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
A 1.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-1930 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-1130 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,1530-16.45 en 18.45-1930 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 1830-19.45 uur; wo. 1430-1630 uur; za. en
zo. 13.00-1630 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

Dierenarts
TeL 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 830-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel.(0314)626140
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-1630 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

mr

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
- Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, teL 553405, openingstij-

den ma t/m w van 9 tot 12 uur. EHmafl welzgnouderen-
vorden @hetneini, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Pereonertalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobby en in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (MJS.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnumm er Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

• Pleinmarkt op zaterdag
28 mei a.s. op het Dorpsplein
te Vorden. Aanvang 9.00 uur,
komt allen!!! Organisatie Vei-
ling Commissie Vorden.

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor
snel weghalen, 's Morgens
bellen tussen 8.00 en 10.00
uur: tel. (0575) 55 32 83,
b.g.g. (06)51 106955.

• Topvoeding voor binnen
en buitenkant! Fit, energiek
en een stralende huid.
Herbalife en Shapeworks
bieden u een kans. Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69.
www.no-jojo.nl

• Pleinmarkt op zaterdag
28 mei a.s. op het Dorpsplein
te Vorden. Aanvang 9.00 uur,
komt allen!!! Organisatie Vei-
ling Commissie Vorden.

• Uitverkoop TOM-DU
kinderkleding 30 mei en
1 juni van 19.30-22.00 uur.
De Rozenhaag 8, Zutphen.
Afslag Leesten Oost, tel.
(0575) 57 12 07.

• Wij veranderen uw oude
trouwring in een modern
sierraad. Altelier Henk Eg-
gersman, Burg. Galleestraat
8, Vorden (0575) 55 07 25.

• Zondag 5 juni kloot-
schiettóernooi "'t Proat-
huus" Vorden. Start vanaf
13.00 uur. Opgave (0575)
556421.

• Te huur per 1-8-2005.
Gemeubileerde woonruimte
in buitengebied Vorden, tel.
(0575) 55 66 80.

• Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen kijken na teLafspr.
Zelhem (06) 53 31 77 90.

• Te koop: aardbeien, da-
gelijks vers geplukt, familie
F. Van Amerongen, Schutte-
straat 14, Vorden tel. (0575)
55 64 08.

• Te huur: zit/slaapkamer
met vrije keuiken en toilet,
voor 1 persoon. Tel. (0575)
4615 13.

• Oriflame Cosmetica zoekt
dames die 2 avonden p.w.
kunnen werken en opgeleid
willen worden tot adviseu-
se/manager. Ben je in het
bezit van een auto, dan bie-
den wij jou een gratis oplei-
ding, geen investering, eigen
tijdsindeling en goede ver-
diensten. Bianca Tuenter
(0314)360815.

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

• Voor de zomer weer
strak in je vel? Met Shape-
Works lukt dat wel! Miranda
Sheridan, tel. (0314) 64 11 31 /
06-12516968.

Fruit/ge voorjaarsweken

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

Vlaai v/d week

Tropische vruchtenvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag — Brooddag

3 fijn volkoren broden € 4,OO

Weekendaanbiedingen

Smölbollen per stuk € 0,95
met appel-kaneelvulling

Aardbeienslof je € 5,95
gevuld met room en aardbeien

e l» een Aura Reading
iets voor jou? De reading
duurt anderhalf uur, en
wordt gegeven bij Inside,
door Marg Bekken. Tel.
0573 - 4532 46. De kosten
zijn € 45,- (zie ook stukje in
dit blad).

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

0 Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel.(0314)621959.

• Te koop: mooie akoesti-
sche gitaar stalen snaren en
smalle hals, ingebouwde ver-
sterker merk Aria; weinig ge-
bruikt en Spaanse akoesti-
sche gitaar 1 koop € 230,-.
Tel.(0575)556711.

0 Te koop: regelmatig jonge
leghennen Ten Hagen, Win-
terswijk, tel. (0543)51 31 86.

• Zaterdag 28 mei 13.00-
17.00 uur verkooop meisjes-
kleding mt 92 t/m 140. Ook
vele batikrokjes. Stationsstr.
18, Ruurto.

0 Spannend duo van Max
Havelaar bij Wereldwinkel
Vorden: bananenbier en
chutney chips!

0 Kennismaken met Reiki,
Ki en ons? Welkom op de
open dag van "Warme Han-
den" 4 juni van 10.30-15.30
uur dr. v.d. Hoevenlaan 18,
Eefde.

www.contact.nl
voor het aller-

laatste plaatselijke
nieuws

Omdat het werkt!
©HERgMJFE.

voor
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Dagmenu's
25 t/m 31 mei 2OO5

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

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

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

Woensdag 25 mei
Aspergesoep / Züricher geschnetzeltes met rösti aardap-
pelen en salade.

Donderdag 26 mei
Hollandse biefstuk met geb. aardappelen en groente /
tiramisu met slagroom.

Vrijdag 27 mei
Tomatensoep / pangafilet met mosterdsaus, gebakken
aardappelen en groente.

Maandag 30 mei
gesloten.

Dinsdag 31 mei
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente/
ijs met slagroom.

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

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

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

1 * r * " even ten9S op Kerkstraat nr 3 te v°rden.
' Smakelijk etent! Blstro De Rotonde team
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Deze woningen hebben tijdens de Open Huizen Dag de deuren voor u geopend
Zaterdag 28 mei a.s. van 10.00 tot 14.00 uur

Het jebbink 26, Vorden

Vraagprijs € i99.ooo,-k.k.
Goed onderhouden tussenwoning met stenen
berging en onderhoudsvriendelijke tuin.
* ca. 300 m3

* perceel: 136 m2

* 3 slaapkamers en royale 46 werk-/
slaapkamer op zolder

De Doeschot 14, Vorden

Vraagprijs € 399.500,- k.k.
Vrijstaande woning met garage en tuin op
westen met vrij uitzicht over weilanden.
* ca. 550 m3

* perceel: 525 m2

* volledig thermopane beglazing en
hardhouten kozijnen

Waarlerweg 2, Vorden

Vraagprijs € 548.000,- k.k.
Tussen landgoederen Kasteel Vorden en Kiefs-
kamp gelegen vrijstaande woning met opstallen
* ca. 415 m3 * 9.890 m2

* prachtig in het buitengebied en toch nabij
bebouwde kom

Van Bevervoordestraat 43,
Gelselaar (bij Borculo)

Vraagprijs € 398.000,- k.k.
Onverbouwde woonboerderij net buiten be-
bouwde kom Gelselaar met uitzicht over eigen
weilanden.
* ca. 700 m3 * perceel: 8.660 m2

* dubbele garage met zolder * schuur

Oude Zutphenseweg i, Vorden

Vraagprijs € 469.000,- k.k.
Net buiten bebouwde kom gelegen vrijstaand
karakteristiek jaren '30 woonhuis.
* ca. 350 m3

* perceel: 5.860 m2

* dubbele garage
* paardenstallen

Geltinkweg 25, Keijenborg

Vraagprijs € 289.000,- k.k.
Leuke helft van dubbel woonhuis met aange-
bouwde garage en besloten tuin op zuidwesten.
* ca. 425 m3

* perceel: 282 m2

* bouwjaar 1997
* volledig geïsoleerd en hardhouten kozijnen.

Aan- en verkoop van
onroerend goed

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

makelaars o.g. en assurantiekantoor

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

Galgengoorweg 15, Vorden

Vraagprijs € 548.000,- k.k.
In het buitengebied gelegen vrijstaande woning
met opstallen en perceel bos.
* ca.375 m3

* perceel: 5.875 m2

* met zomerhuisje
* grote schuur/ garage

Kapelweg 8, Vierakker

Vraagprijs € 199.000,- k.k.
In voormalig schoolgebouw half vrijstaand
woonhuis gelegen in het buitengebied tussen
Vorden en Zutphen.
* ca. 310 m3 * perceel: 883 m2

* bouwjaar ca. 1900 * grote garage/schuur
* weiland met boomgaard

NVM

De Lacetti Vegas

4 Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

^ Elektronische remkrachtverdeler

4 Dubbele airbags voor

+ Zij airbags

4 Ruime middenklasser

^ Stuurbekrachtiging

^ Standaard 5-deurs

^ Bumpers in carrosseriekleur

4 Hoofdsteunen voor en achter

4 In twee delen neerklapbare achterbank

4 Zuinige, krachtige 16V motoren (1.4,1.6,1.8)

Deze aanbieding geldt ook voor de Nubira sedan

Met de Lacetti Vegas zetten we hoog in. Want deze speciale uitvoering van de Lacetti, voorzien van alle luxe, comfort en veiligheids-

voorzieningen, is nu tijdelijk verkrijgbaar voor slechts € 12.995,-. En voor € 495,- extra krijgt u de Vegas zelfs met sportpakket. Kom

dus snel naar uw dealer en maak een proefrit, want de voorraad is beperkt. Chevrolet. Four wheels and a heart

Auto Palace Doetinchem
Plakhorstweg 1-3, Doetinchem, 0314-341600

www.auto-palace.nl

Prijs incl. BTW, exd. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik 7'1 - 9,1 1/100 km en CO2 uitstoot 171 - 218 gr/km. Vraag de dealer naar de voorwaarden.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Raadhuisstraat 9a,
Hon0olo (Gki)

Tetefoon (O575) 40 11 80

FELJX TAKKENKAMP, Tete-
foon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELOHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities in de gemeente Bronckhorst.
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Negentien kandidaten
burgemeesterspost Bronckhorst
Voor het ambt van burgemeester
voor de gemeente Bronckhorst
hebben negentien mensen gesol-
liciteerd, van wie zes vrouwen.

Elf van hen zijn waarnemend of oud-
burgemeesters. Twee sollicitanten zijn
(oud) wethouders, één is er raadslid en
één is statenlid. De overige vier sollici-

tanten komen uit het bedrijfsleven,
onderwijs of dienstverlening.

Ten aanzien van de politieke afkomst
zijn acht kandidaten lid van de WD,
zes van het CDA, twee van de PvdA,
één van de Lokale Partij, één van D66
en één van de SP. De jongste kandidaat
is 43 en de oudste 60 jaar.

Veldhoek 8 sluit seizoen
winnend af
Vrijdagavond 13 mei speelde zaal-
voetbalteam de Vel hoek 8, bestaan-
de uit de welbekende pompwortels
en overig zorgvuldig gescout ta-
lent, haar laatste thuiswedstrijd
van het seizoen. Als tegenstander
en kanoniienvoer diende Veldhoek
9. Een onvervalste derby, waarvoor
de best denkbare voorbereiding
nodig werd geacht. Kortom, geza-
menlijk de fiets bij de horens ge-
grepen en op weg naar de overdek-
te arena.

Deze grondige voorbereiding wierp
overduidelijk zijn vruchten af want na
12 minuten stond er een 0-3 achter-
stand op het scorebord. Edoch, zoals
vaker dit seizoen liet Veldhoek 8 zich
van de goede kant zien en met inzet,
enthousiasme en gedurfd en gevari-
eerd aanvalsspel werd de achterstand

nog voor de rust verkleind tot 3-2 door
twee beauty's van Jeroen Garritsen.

Na de rust bleek het uitgebreide en-
semble aan wisselspelers de doorslag
te geven en werd de tegenstander zo-
als zo vaak dit seizoen met speels ge-
mak op de knieën gedreven. Door vol-
treffers van wederom Jeroen Garritsen
en Maarten Kraassenberg werd de
eindstand bepaald op 4-3. Wederom
een verdiende overwinning welke uit-
bundig werd gevierd.

Echter, na een blik op de ranglijst
bleek, ondanks de eerste overwinning
van het seizoen, de nummer één na
laatst niet meer te achterhalen voor
Veldhoek 8...

Moge het seizoen 2005-2006 nog grote-
re successen brengen!

Café De Zandheuvel sluit de deuren

Café De Zandheuvel wordt verbouwd tot woning

Café De Zandheuvel in Hengelo is er niet meer. Na ruim 75 jaar is het
café aan de Ruurloseweg definitief gesloten. Het pand wordt verbouwd
tot woning.

In 1929 bouwde Albert Bosman een
huis waar ook een café in kwam. De
plek van de nieuwbouw was op een
verhoogde zandvlakte. De naam De
Zandheuvel was dan ook al snel gevon-
den. Bosman was een ondernemende
man. Naast het werk op zijn kleine
boerderij met enkele koeien had hij
ook een café. Het café was rechthoekig
van zoïn 28 vierkante meter waarin
enkele tafels en stoelen stonden.

Het vertrek werd aangenaam verwarmd
met een kachel. Een Russisch biljart,
te vergelijken met het tegenwoordige
snookeren, zorgde voor ontspanning.
Tot 1970 heeft het biljart er gestaan.

m de begin jaren werd er geen sterke
drank geschonken. De klanten kwa-
men uit de buurt en passanten die
met paard en wagen langs kwamen.

In de jaren zestig verzamelden de
buurt zich rondom de televisie die in
het café stond. Voetbalvereniging Pax
heeft bij De Zandheuvel een aantal
jaren een voetbalveld gehad.

Albert Bosman overleed in 1963. Met
het boeren werd later gestopt.

De koeien- en varkensstallen werden
zo'n acht jaar gebruikt voor opslag
van metaalproducten voor het bedrijf

Goma van Gerrit Oortgiesen. Oortgie-
sen begon in 1962 in een kippenhok
bij het café met zijn bedrijf. Inmiddels
is metaalbedrijf Goma gegroeid tot
honderd medewerkers.

In 1968 werden Gerrit en Dina Oort-
giesen de nieuwe uitbaters. Gerrit had
het druk met zijn bedrijf. Dina be-
steedde veel tijd aan het café. In 1970
is het café verbouwd. De woonkamer
werd erbij aangetrokken en de toilet-
groep werd aangepast aan de tijd. Na
het overlijden van Gerrit Oortgiesen
in 1974 bleef Dina het café aanhouden
tot heden. De Zandheuvel was een
café voor een gezellig praatje en een
drankje. Buurtvereniging de Noabers
houdt vanaf 1980 jaarlijks haar buurt-
feest op het terrein achter het café.

Ook was de Zandheuvel het vertrek- en
eindpunt van fietstochten.

NK ZIJSPANCROSS VELDHOVEN
Marcel Willemsen / Bart Notten derde

Op de zware crossbaan van MAC Voordat de crossers kunnen beginnen
Veldhoven werd zondag 15 mei de aan de eerste manche, moeten zij
vierde wedstrijd voor het Neder- eerst een tijd neerzetten om zo te be-
lands Kaïnpioen scha p Zij span- palen wie er als eerste naar het start-
cross gereden. hek mag rijden.

Dit was Daniël Willemsen met zijn
Belgische co-piloot Sven Verbrugge. De
tweede tijd was voor Eric Schrijver-
Christian Verhagen, de grootste con-
current van Marcel en Bart, en de der-
de tijd was voor Marcel en Bart. De
start van de eerste manche was voor
Marcel en Bart bijna perfect. Zij gin-
gen als derde de eerste bocht in, ach-
ter Willemsen-Verbrugge en Schrijver-
Verhagen. Deze derde positie behiel-
den zij tot Daniël en Sven met pech
uitvielen in de negende ronde. Toen,
met nog drie ronden te rijden, Schrij-
ver-Verhagen vast kwamen te zitten,
konden Marcel en Bart de leiding over-
nemen.
De eerste manche werd dus gewonnen
door Marcel en Bart. Achter hen de
Russen Scherbinin-Sosnovskikh, op de
derde plaats Van de Boomen-Van de
Wiel en als vierde kwamen Schrijver-
Verhagen over de streep.

De tweede manche begonnen Marcel
en Bart als 6e, achter de gebroeders
Van Duynhoven. Vierde lag het duo
Van de Boomen- Van de Wiel, 3e de
Russen Scherbinin-Sosnovskikh.
Schrijver-Verhagen hadden een goede
start en lagen 2e, achter Willemsen-
Verbrugge. Doordat de baan erg zwaar
en vrij smal was, lukte het de jongens
niet om langs de gebroeders Van

Duynhoven te komen. Hier bleven ze
zo'n 6 ronden achter zitten. Vooraan
in het gevecht kregen Willemsen- Ver-
brugge wederom pech en vielen zij uit
terwijl zij op de eerste plek reden.
Hierdoor kwamen de Russen Scherbi-
nin- Sosnovskikh vooraan te rijden. Dit
was maar van korte duur want toen zij
een foutje maakten, konden Schrijver-
Verhagen langszij glippen. Marcel en
Bart lukte het uiteindelijk toch om de
Van Duynhovens te passeren en op de
vierde positie terecht te komen. Deze
plek hielden zij vast tot de finishvlag.
Met nog 3 NICs te gaan, 12 juni Oss, 2
oktober Lochem en 16 oktober Heerde,
is het verschil in punten met Schrijver-
Verhagen nog niet veranderd en blijft
dus 10.

Uitslag Ie manche: l MARCEL WIL-
LEMSEN- BART NOTTEN, 2 Evgeny
Scherbinin-Sergei Sosnovskikh, 3 Jar-
no van de Boomen-Henry van de Wiel,
4 Eric Schrijver-Christian Verhagen, 5
Marcel en Clemens Grondman, 6 Nic-
ky Pulinx-Martijn Geerdink, 16 Wil-
lard Notten-Mark van Deutekom, 17
Rien Mombarg-Frans Smit, uitgeval-
len: Marco Visser-Rien Noordhuis,
Denny Visser-Harro Waanders.

Uitslag 2e manche: l Schrijver- Verha-
gen, 2 Scherbinin-Sosnovskikh, 3 vd

Boomen-vd Wiel, 4 MARCEL WILLEM-
SEN-BART NOTTEN, 5 Carlo en Torn
van Duynhoven, 6 Wim Janssen-Henk
Roenhorst, 17 D Visser-Waanders, 22
Mombarg- Smit.

Dagtotaal NK Veldhoven: l Scherbinin-
Sosnovskikh, 2 Schrijver-Verhagen, 3
MARCEL WILLEMSEN-BART NOTTEN,
4 vd Boomen-vd Wiel, 5 Pulinx-Geer-
dink, 6 M & C Grondman, 19 Mom-
barg- Smit, 22 Notten-v Deutekom, 24
D Visser-Waanders, 28 M Visser-Noord-
huis.

Tussenstand NK: l MARCEL WILLEM-
SEN- BART NOTTEN 194 punten, 2
Schrijver- Verhagen 184, 3 vd Boomen-
vd Wiel 175, 4 Grondman-Grondman
147, 5 Kuster- Keuben 128, 6 v Duynho-
ven-v Duynhoven 123, 7Janssen-Roen-
horst 114, 8 D Willemsen-Verbrugge
113, 21 Notten-v Deutekom 54, 31 D
Visser-Waanders 20,34 Mombarg-Smit
16, 42 M Visser-Noordhuis 0.

Voor Marcel en Bart is hun volgende
wedstrijd er één voor het Wereld Kam-
pioenschap en deze vindt plaats in Ne
derland, namelijk in HALLE, op zater-
dag 28 en zondag 29 mei. De jongens
hopen dat er veel publiek komt om ze
aan te moedigen. Meer info op:
www.marcelwillemsen.nl

f t't l. t * « «• '\ i 4\ C \
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V/akantieXperts"
AVANTI

Beter in prijs en advies
Stationsstraat 7 • 7021 CJ • Zelhem

Tel. 0314626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl

-kwekerij.
DE WITTE BRINK

tf 2 7 O 2 I K I » Zelhem TVsI. 0814-641647

24 MEI T/M 28 MEI

* PerkgOed Afrikanen, Lobelia,
Begonia's, Vlijtige liesjes, Salvia etc, etc
normaal (per doos 24 stuks) 6,00

95Nu 2 dozen € O,

* Buxus voor haag
100 voor € 39,

95

WMRDEBON Potgrond
3 halen - 2 betalen

9 Geldig 24 t/m 28 mei 2005 —?
— vV? / ̂

Gebruikte auto's met
BOVAG Garantie?

•Toyota Starlet 1.3 XLI
3-deurs kleur rood 82.120 km

• ïoyota Yaris 1.0 linea sol
5-deurs kleur donkerblauw 59.198 km .

• Toyota Corolla 1.3 GXi
3-deurs kleur groen 105.038 km

• Toyota Corolla 1.6 linoa Terra
3-deurs kleur rood 79.312 km .

1996

1999

1997

1998

2001

Toyota Avensis 1.6 Linea Terra
4-deurs, kleur blauw 105.000 km 1998

Toyota Avensis 1.8 Linea luna wagon
kleur zwart met. 33.000 km 2004

Toyota Pic-Nic 2.0 GXi
6 pers. kleur zilver 109.728 km

45 km Brommobielen
AixamaOOsI
3-deurs kleur red mica 24.443 km

Mini cruiser JDM.Eke
3-deurs kleur red mica 16.013 km

Ligier Nova pack
3-deurs kleur beige m. 30.000 km

Mini cruiser Chatanet barooder
3-deurs kleur blauw 1500 km.

1998

2002

2002

2004
Diverse 45 km auto's in voorraad

zowel nieuw als gebruikt.

Officieel: Mini Cruiser dealer Zeker weten!

Automobiel en Taxibedrijf

Reindsen vof

APK-keuringsstation
Achter de Hoven 8 - 7021 AG Zelhem

Telefoon 0314 - 62 1533

www.Reindsen.com

GRATIS
Teken- en vlooienbehandeling

4 weken teken en 6-8 weken vlooien

Kom vrijdag en zaterdag a.s. langs met uw hond.
Wij behandelen hem dan met TICK-OF,

het product van dit moment.
Tevens mogelijkheid tot wegen van uw hond.

Uw hond NIET van te voren wassen of behandelen
met andere teken/vlooien producten.

" Dierbaar www.dierenspeciaalzaak.com

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem

Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067

Jubileum
speeltuin-
vereniging

fde Braamberg1

Speeltuinvereniging 'de Braamberg1

bestaat dit jaar 25 jaar. Ter gelegen-
heid daarvan wordt op zaterdag 25
juni een spectaculaire spelmiddag
gehouden. Oud bestuursleden en
buurtbewoners worden uitgenodigd
om samen met de leden en het bestuur
het 25-jarig bestaan te vieren.

De spelmiddag begint om 14.00 uur en
eindigt ongeveer om 16.00 uur. Het
evenement wordt in speeltuin 'De
Braamberg1 gehouden. Natuurlijk zal
ook een gezellig muziekje en een hapje
en een drankje niet ontbreken.
Speeltuin De Braamberg vind je aan de
Gildeweg in Drempt. Het heeft echter
geen eigen huisnummer. De ingang is
direct na huisnummer 7.

Uitreiking
Typdiplomafs

Omringd door familieleden ontvingen
leerlingen uit groep 7 en 8 van de
Basisschool Nijman-IJzevoorde don-
derdagavond 12 mei hun diploma
computertypen.
Ze hebben blind-, snel- en foutloos
typen geleerd tijdens een 12 lessen
durende cursus op school, die daar
werd aangeboden door type-opleiding
Toets & Teken' uit Aalten.

Mieke Sieverink, docente van de type
opleiding mocht diploma's uitreiken
aan de leerlingen Ilse Arendsen, Lisa te
Brake, Didi van Bommel, Mare Bulten,
Robert Helmink, Talitha Heuthorst,
Corien Hukker, Joris Kemper, Daan van
Kooten, Sophie van Kooten, Anouk van
Maren, Willem Scholten, Bart
Scholten, Maarten Schuttert, Marloes
Schuttert, Lisette Sloetjes, lij a Visser,
Thalien Wassink, Wieke Wassink,
Lianne Wensink.

27 & 28 mei

Combineer
Weekend
Combineer 2 artikelen en

profiteer van 50% korting
op het tweede artikel

Kans!
Je eigen motor voor

€ i. per dag -gratis
LCD f laf screen tv

Combineer nu je complete outfit en profiteer. Op 27 en 28 mei krijg je, bij
artikelen uit de kledingshop, het tweede artikel voor de helft van de prijs.
Bovendien kun je tijdens hetzelfde weekend voor de allerlaatste keer van
onze 1 euro actie gebruik maken: koop nu een MotoPort Quality Occasion,
betaal slechts € 1,- per dag en ontvang gratis een LG flatscreen LCD tv.
Graag tot ziens bij MotoPort!

* Vraag naar de actievoorwaarden.
Korting geldt op het goedkoopste artikel.

MotoPort Zelhem
Brinkweg 15a, 7021 BV Zelhem. Telefoon: (0314) 62 18 49.

motoportzelhem@tip.nl www.motoport-zelhem.nl

Ma. t/m vr. 8.30-18.00 uur. Vr. koopavond tot 21.00 uur.

2a. 9.30-17.00 uur.

B\KER' S

MOIOPORT
STORE

We've got more in store

Op woensdag l juni 2005 zijn wij
40 jaar getrouwd.

Dankbaar en blij willen we dit samen met onze
kinderen en kleinkind vieren op

zaterdag 4 juni a.s.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte
welkom op onze receptie

van 15.00 uur tot 17.00 uur in
zaal 'Lovink', Halle-Nijmanweg 13 te Halle.

Han Saalmink
Hentje Saalmink-Beeftink

Rietveldweg 6
7004 JG Doetinchem

Handelsweg 11 Zelhem #£* FOCWA
\ ij Tel. 0314422839 W

WILLEMSEN ««.«"-«n*
AUTOSCHADE & TRucKSTY i iNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de reeio

Kinderbroekenweek

2E BROEK
HALVE PRIJS

aktie geldig t/m woensdag 1 juni

(iet op onze volgende
speciale aanbieding)

V

Kin derkle ding
Stationsstraat U6 - 7031CK Zethe^n

tel. (03 W) 63 U19U

www, motoport n l

t» 11 .OU met f riet, appelmoes en rauwkost
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Coöperatiefonds
Rabobank

teert € 50.000 uit

De Vordense "winnaars" zullen zorgen dat het geld goed wordt besteed

VORDEN:
Dorpsbelang Vierakker-Wichmond € 1.000,- Stuurgroep 60 jaar Bevrijding
oprichten/opstarten belangenvereniging attentie voor de schooljeugd
Stichting Welzijn Ouderen € 3.900- Bibliotheek
voorlichting en begeleiding project 'Halt U Valt' projectiematerialen
Samenwerkende Bonden Ouderen € 360,- Sensire De Wehme
behartiging belangen van ouderen projectiematerialen

Dichtbij en betrokken, dat is de Rabobank. Om die betrokkenheid te
tonen is door Rabobank Graafschap-West onder andere een coöperatie-
fonds ingesteld. In dit fonds heeft de bank het afgelopen jaar een
bedrag van € 50.000 gedoneerd ten gunste van projecten waar een groot
deel van de plaatselijke bevolking voordeel van moet kunnen hebben.
Het bedrag is gelijkelijk verdeeld ten behoeve van de voormalige
gemeenten Vbrden, Hengelo en Steenderen waar de bank ook haar kan-
toren heeft. De leden van de bank die zitting hebben in één van de drie
ledenpanels hebben de aanvragen getoetst aan de vooraf vastgestelde
criteria en de donaties toegewezen.

€ 1.100,-

€ 3.939,-

€ 2.821,-

j» Cheque (r*11/}

•eerdis

HENGELO:
Werkgroep "De Klepper" € 500,-
aanschaf schappenwand en kast
SVQuintus € 500-
stimuleren jeugd om te gaan sporten
Gezamenlijke buurtverenigingen € 1.000,-
aanpassingen aan kogelvangmast en heftakel

School St. Bernardus
Ballenvanger op speelplaats
Parochie Willibrordus
aanbrengen verlichting voorportaal
Wereldwinkel
transformatie naar nieuwe opzet

€ 1.785,

€ 1.250,

€ 6.900,

Ook in Steenderen zullen een aantal lang gekoesterde wensen nu gerealiseerd kunnen worden

STEENDEREN:
Baaks Belang € 250-
oprichten/opstarten belangenvereniging
Weidevogelwerkgroep € 1.250,-
bescherming weidevogels
EHBO € 1300,-
aanschaf AED trainer (deel)

Ijsclub Molenkolk
renovatiewerkzaamheden
DeBongerd
multimediakast met inhoud
Stichting Welzijn Ouderen
stokken t.b.v. project "stokwandelen'
Steenderens Landschap
aanschaf gereedschappen

€ 4.400,-

€ 2.000.-

€ 675,-

€ 5.400,-

Vaak hoor je de opmerking "Wat zou
het mooi zijn voor ons dorp wanneer
dit of dat gerealiseerd zou kunnen
worden, maar helaas er is geen geld
voor." Om toch een aantal van die pro-
jecten van de grond te krijgen heeft
Rabobank Graafschap-West het coöpe-
ratiefonds ingesteld. In haar leden-
blad "D'r Bij" en in Contact heeft de
bank in het najaar van 2004 een op-
roep geplaatst om projecten aan te le-
veren die mogelijk in aanmerking
zouden kunnen komen voor een fi-
nanciële ondersteuning. Er werden
veel aanvragen ingediend waarover de
ledenpanels zich intensief hebben ge
bogen. Afgelopen week is in Vorden,
Hengelo en Steenderen een avond ge
houden waarop de cheques aan de
winnaars zijn uitgereikt. Een aantal
vertegenwoordigers van de gehono-
reerde projecten gaf een mondelinge
toelichting op hun project. Onder-
staand de projecten die een bijdrage

hebben ontvangen met daarbij de
vermelding van de besteding van het
toegekende bedrag:

Twee projecten zijn gehonoreerd die
ten goede komen aan het hele gebied
Vorden, Hengelo en Steenderen. Daar-
om is hiervoor uit ieder budget een
derde deel beschikbaar gesteld.

EHBO € 4.500,-
aanschaf ambu pop
'Koning van Bronckhorst' € 600,-
aanschaf koningsketen voor het op te
zetten koningsschieten in de hele ge
meente Bronckhorst

In het najaar zal de bank opnieuw
een oproep plaatsen om projecten
aan te dragen voor een bijdrage uit
het coöperatiefonds.
Hiervoor stelt Rabobank Graaf-
schap-West opnieuw € 50.000 be-
schikbaar.

Baakse Boys teleurgesteld
over tweede plaats

"Een aanval van Baakse Boys op het doel van Erica 76 was een gemiste kans, de bal werd gestopt.'

De kampioenswedstrijd tussen de
Cl van Baakse Boys en Erica '76
werd zaterdag 21 mei 2005 ge-
speeld op het terrein 'De Baker-
mat' van de Baakse Boys. De
scheidsrechter was meegekomen
met Erica '76. Er was veel publiek
aanwezig om deze spannende
wedstrijd te zien.

In de eerste helft werd door het team
van Baak wat gestresst gevoetbald. Er
stond natuurlijk ook wat op het spel.
Daardoor werden wat foutjes ge
maakt. Ondanks dat werd het enige
doelpunt van deze eerste helft ge
maakt door Steven Kornegoor van
Baakse Boys. Doelman Thijs Kornegoor
verijdelde een aanval van Erica '76. Na
de rust begon de tweede helft al direct
met een gevaarlijk moment voor het
doel van Baakse Boys, maar de keeper
redde deze aanval prima. Het spel
werd wel harder. Diverse kansen voor
Erica '76 werden niet benut, maar dat
gold ook voor Baakse Boys. Dit team
miste diverse kansen. Een kwartier
voor het einde van de wedstrijd kwam
een Baakse Boy ten val en bleef liggen.
De scheidsrechter zag dit niet en liet

doorspelen en kende zelfs een penalty
toe aan Erica '76. Pas hierna bekeek hij
de situatie van de aan het hoofd ge
blesseerde speler van Baak. Gelukkig
viel het mee, maar de penalty ging wel
door! Grote teleurstelling bij de thuis-
spelende club en grote vreugde bij de
gastspelers, omdat dit benutte tegen-
doelpunt werd meegeteld. "Een ca-
deautje," aldus de Erica '76 aanhang.
Met deze 1-1 stand veranderde het spel
van karakter. Het werd nog sneller en
feller. En zes minuten voor het eindsig-
naal scoorde Erica '76 een tweede keer.
Het Baakse Boys publiek was zeer te
leurgesteld en de Boys probeerden in
die laatste minuten nog te scoren,
maar dat lukte helaas niet meer. De
eindstand bleef 1-2 voor Erica '76, wel-
ke club zich Kampioen van het seizoen
2004-2005 mag noemen. De shirts wa-
ren voor deze spelers al gedrukt. Spe
Iers van Baakse Boys waren de eerst
minuten na de wedstrijd slecht aan-
spreekbaar. De verzorger was ook zeer
kortaf. "De penalty was niet terecht,"
was het enige wat hij kon uitbrengen.
Ook de coach was het niet met de pe
nalty eens, maar de scheidsrechter be
sliste helaas anders.



Quad-
rijden
Kom met een groep quadrijden op een parcours met

heuvels, wasborden, kuilen en een recht stuk voor
het snellere werk. Quads 150 cc, 4 takt. Vanaf 17 jaar.

Boekingen vooraf.

(penter
Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. 0544-352222

www.sourcycenter.nl, info@sourcycenter.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:

onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

2 TROUWRINGEN VERANDEREN

jïZvü ** \wti*t<n

mi»* 4)"'V

Rouwsieraden en erfstukken
kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen
atelier.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerryck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

^»

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zogenaamde DC Klokkenmaker
\ „vintage" horloges. uurwnk npintit.̂ » •
; i

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Wij nemen afscheid van de Schuttestraat met
een afscheidsexpositie

Beelden in brons
Louise van Vliet-Templeton

Olieverf op linnen en paneel
Maria Johanna Smit

Marjan en Meindert Smit
Schuttestraat 30 Vorden.

De afscheidsexpositie wordt geopend
op vrijdag 3 juni om 17.00 uur.
De expositie is verder geopend

op vrijdag 3, zaterdag en zondag, 4 en 5 juni
van 15.00-19.00 uur.

U bent van harte welkom.

www.mariajohanna.nl

zaterdag 28 mei
10.30-16.00 uur

door dé Martha Ospina

natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
HOBBY ART.

S U ETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

^ Chipknip

Noteert u alvast de volgende demonstratie

op zaterdag 4 juni met Aleene's verf.

v Mfoa SliheHj Sander Pardijs

W^ Dorpsstraat 16 . «i
! MITRA 7251 BB Vorden *e«*

"V»^ 0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!

ANTOINE HEINRICH LEGNER
Pinot Blanc, 75 cl. Lichte Borrel, l Itr.
Elzas

Zwanenhalzen

75

Ananas
Bavaroise

Wein€

NU€

recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

BAVARIA
Pilsener, 24 x 30 d

adviesprijs 4,99 adviesprijs 10,99 adviesprijs 4,49

3 flessen voor 10f" nu ^99 3 kratten voor 10f"

elke DINSDAG van 9.30 tot 17.30 uur.

'op het kerkplein in VORDEN.

Vfehandel

M W van de Groep
Spakenburg

tel. 06 221 58 903

GE !N LUCH'.GE !N EVEiN,
STEUN HET ASTMA FONDS. GIRO 55055 €



"De Knupduukskes" 75 jaar
Vorden Pinksterzaterdag de gehele dag in het teken van de folklore

Wethouder André Baars schudt voorzitter Wim Dölphijn de hand Volle bak tijdens receptie

Vorden stond Pinksterzaterdag de gehele dag in het teken van de
folklore. De folkloristische vereniging "De Knupduukskes" vierde
met muziek en dans het 75 jarig bestaan. Zo gaf de "Schleesseler
Trachtengruppe" uit de omgeving van Hamburg in het centrum
van het dorp enkele demonstraties. Ook "De Knupduukskes" zette
zich zelf in de spotlights door s'morgens vanaf Villa Nuova, (waar
het oudste lid, de 91 jarige ome Henk Pardijs werd op gehaald) al op-
tredend richting het dorp te trekken. "Het verkeer stond doordeur
in Vorden zo vaste as een huus en dat deed mien goed. Een bewies
dat de mensen langs de kante van de weg het mooi heb gevonden",
zo sprak voorzitter Wim Dölphijn naderhand in zijn "moerstaal".

In het Dorpscentrum kwamen zater-
dagmiddag diverse zusterverenigin-
gen, eveneens in folkloristisch gesto-
ken kledij hun gelukwensen aanbie-
den. De " Schleesseler Trachtengrup-
pe" bood "Einen schonen Tanz an, die
"Kontraschot". De groep met de da-
mes in prachtige paars en zwart gesto-
ken jurken. Paars duidt op de Lünen-
burgerheide en zwart op het veen
waar de natuur in hun woonomge-
ving zo rijk aan is. Opvallend de vele
jeugdige dansers en danseressen. Het
plezier en de vreugde die aan het dan-
sen wordt beleefd, straalde er vanaf.

De folkloristische dansgroep "t Olde
Getrouw' uit Varsseveld bracht de ju-
bilerende vereniging een reuzenkren-
tenbrood mee (een teken van vrucht-
baarheid, want volgens oud Achter-
hoeks gebruik werd vroeger bij de
geboorte van een kind immer door
familie of bekenden een groot kren-
tenbrood aangeboden! Bertha Klein
Nibbelink, voorzitter en leidster van
de groep wees op "de goeie band met
mekare". Bertha was bijzonder trots
op haar prachtige feesthoed, die was
gemaakt door Frida Pelgrum, lid van
"De Knupduukskes".
Trouwens de dames van het bestuur
van de jubilerende vereniging droe-
gen ook deze schitterende door Frida
gemaakte hoofdtooi, 't Olde Getrouw
bracht de jubilaris een serenade die
bestond uit het dansen van "De Hak-
keteen", "De Trappelpolka" en de
"Slingerwals".

Dika Droeventak dook in dichtvorm
in het verleden van "De Knupduuks-
kes". Natuurlijk in het dialect, want
dat was de taal die deze middag cen-
traal stond. "Van muziek en dans
wordt iedereen vrolijk en wat zo leuk
is aan ons dialect, wanneer wie in het
buutenland bont en wie praot Asch-
terhoeks, dan kont ze ons prima ver-
stoan", zo sprak Dika. André Baars,
wethouder van de gemeente Bronck-
horst haakte er op in. "Plat proaten
holt onze gemeente leavend", zo sprak
hij.

Baars had nog een paar tips om in de
toekomst de folklore in ere te houden:
"Stap de discotheken binnen dan kan
de jeugd zien hoe mooi folklore
dansen is en geef demonstraties op de

basisscholen. Als de kinderen dat zien
willen ze meedoen en dan willen ze
later net als jullie wereldreizigers wor-
den", zo sprak André Baars, doelend
op de vele buitenlandse trips die "De
Knupduukskes" in de loop der jaren
heeft gemaakt.
De thans 91 jarige Ome Henk Pardijs,
vertelde over de eerste trip in 1952
naar het Italiaanse Perugia. "De Italia-
nen waren gek op onze klompen, die
hebben we ter plekke geruild voor kle-
ding", zo zei ome Henk

Bennie Bannink, voorzitter van het
District Oost, beklemtoonde eveneens
de waarde van het behouden van de
folklore. "Belangrijk om te weten hoe
onze voorouders leefden en overleef-
den. Misschien wordt "Kabouter Plop"
ooit nog eens een folkloredans. Blief
met beide vuute op de grond stoan
en holt de kop kolt", zo adviseerde
Bannink de jubilaris.
Voorzitter Wim Dölphijn gaf aan de
hand van enkele voorbeelden aan,
dat "plat proaten" 76 procent aan
vergadertijd scheelt. Deur proaten in
het plat krieg ie meer begrip veur
mekare", zo zei hij. Hij bedankte het
echtpaar Bos, beheerders van het
Dorpscentrum. "Wie hebt het hier al-
tied goed noar de zin", zo sprak Döl-
phijn.

Verder ging hij in op de jaarlijkse
Europeade die vanaf 20 t/m 26 juli in
het Franse Quimper gehouden zal
worden. Hier zal gezamenlijk worden
op getreden (totaal 19 paren en muzi-
kanten) door "Wie Schotst Vedan" uit
Barchem, "t Olde Getrouw" uit Varsse-
veld, de "Meulenvelders" uit Doesburg,
de "Speelluden" uit Westervoort en
"De Knupduukskes" uit Vorden.

In totaal komen in Frankrijk 3500 dan-
sers in actie. "Door de vergrijzing bin-
nen de folkloristische verenigingen,
zullen samen werkingen met andere
verenigingen steeds meer gaan plaats
vinden", zo voorspelde hij.

Voor Wim Dölphijn betekende deze
jubileumviering tevens zijn afscheid
als voorzitter van "De Knupduukskes".
Een taak die hij 17 jaren met veel ver-
ve heeft vervuld.
Hij wordt opgevolgd door Johan Wijn-
bergen.

Krentenbrood voor jubilerend bestuur

Demonstratie Duitse dansgroep



Australiër Michael Byrne wint skeelerwedstrijd in Vorden!
Valpartij Arjan Mombarg

Start A-rijders

Het gebeurde zaterdagavond exact zoals speaker Jan van Ommen voor
de start van de A- rijders aangaf: "Zover ik mij kan berinneren heeft in
dit skeelerwereldje nog nooit iemand in zijn eigen woonplaats gewon-
nen". Een waarheid als een koe, zo bleek achteraf. Arjan Mombarg die
vorige week in t Veld in Noord Holland een-loodzware competitiewed-
strijd won (van de 50 gestarte rijders, bereikten er slechts 22 de finish)
was door iedereen in de favorietenrol gedrukt. "En of je dat wilt of niet,
het gebeurt gewoon. Bovendien heeft onze ploeg (Neft) tot dusver alle
wedstrijden in de Univé World on Wheels- competitie gewonnen (Sjoerd
Huisman, Arjan Smit, Arjan Mombarg) dan rijdt iedereen tegen ons,
dat weet je. Is trouwens ook wel logisch", zo sprak Arjan aan de voor-
avond van de wedstrijd in Vorden.

Jan van Ommen deed er nog een
schepje boven op : "Het hele peloton
kijkt vanavond naar Mombarg. Het zal
heel erg moeilijk voor hem wórden
om een podiumplaats te bemachti-
gen". In deze wedstrijd over 45 minu-
ten en 5 ronden, waaraan ook schaat-
ser Mark Tuitert deelnam, deelden
eerst Wim Hut en Ingmar Berga wat
"speldeprikjes" uit. Na drie ronden
voerde good- old Erik Hulzebosch het
peloton aan. Vervolgens pakte de Belg
Stijn Vanhove 40 meter voorsprong.
Het peloton denderde voorbij. Plots-
klaps een "brul" van de speaker: "
Waar is Arjan Mombarg gebleven"?

Het publiek hield de adem in. Erik
Hulzebosch, de ploegmaat van Arjan
liet zich gelijk terugzakken en keek
met een bezorgde blik achterom. En
daar kwam "Mompie" weliswaar op
flinke achterstand toch aanspurten.
Een bloedende rechterhand, de
knieën geschaafd. Met een uiterste
krachtsinspanning lukte het hem om
een ronde later weer aan te sluiten.
Wat was er gebeurd? Arjan na afloop (
met de hand in het verband). Op het
stuk parcours bij de spoorbaan kwam
Roei van Hest van buiten naar binnen
rijden, ik deed het tegenovergestelde
en pats boem daar lag ik, een flinke

Marie Tuitert

smak. Schouder, handen en knieën
flink geschaafd. Op dat moment merk
je verder nog niets. Je staat op en gaat
als een gek achter het peloton aan", zo
zegt Arjan Mombarg.

VERSCHRIKKELIJK HOOG TEMPO
In het verdere verloop van de wed-
strijd leek de Vbrdenaar weinig last
van zijn blessures te hebben want hij
kwam op gegeven moment zelfs al-
leen op kop door. Dat schijn bedriegt
bleek in de slotfase. Arjan:" In de laat-
ste ronden kreeg ik toch wel last van
de valpartij. De krachten namen dui-
delijk af. Bij het ingaan van de laatste
bocht viel voor hem het doek. Hij had
niet meer de kracht om mee te sprin-
ten, waardoor Arjan Mombarg in de
achterhoede finishte. Toch een presta-
tie op zich om zo geblesseerd toch de
wedstrijd uit te rijden! Onze Neder-
landse kampioen Arjan Smit was ook
gedupeerd door de valpartij van zijn
Vordense ploegmaat. De man uit Nij-
eveen werd vierde, dus teleurgesteld?

Arjan Smit: "Wanneer je niet wint ben
je altijd teleurgesteld. We hebben als
ploeg de gehele wedstrijd goed gere-
den. Ik heb zelfs op gegeven moment
na het winnen van een premiesprint,
doorgetrokken. Helaas werd ik een
halve ronde verder weer ingelopen.
Het tempo lag ook zo verschrikkelijk
hoog. In de laatste ronde zaten wij als
ploeg vrijwel compleet voorin. Het
leek goed te gaan. Echter op het rech-
te stuk, vlak voor de laatste bocht, zat
Arjan Mombarg, als gevolg van de val-
partij er finaal doorheen. Hij was he-
laas niet meer bij machte de sprint
aan te trekken. Plotseling viel alles
"stil". Toen de demarrage van Byrne
en Berga kwam was ik "gezien". Spij-
tig, maar het is niet anders", aldus Ar-
jan Smit.

Ondanks het feit dat zijn ploeg dit-
maal geen winnaar kon leveren was
Erik Hulzebosch tevreden over zijn ei-
gen prestatie. " Het was dit seizoen
mijn eerste wedstrijd. Conditioneel
zat het wel goed. Ik kon het tempo
goed volgen. Jammer van de valpartij
van Arjan", zo sprak de man uit Loo-
zen, die de strijd in Vorden niet schuw-
de. Het leek er tijdens de koers niet op
(ondanks de valpartij van Mombarg)
dat de Nefitploeg in de slotfase kans-
loos zou zijn. Het tempo lag hoog en
om Jan van Ommen te citeren het
ging "oerend hard". Weliswaar een
spervuur aan demarrages, maar echt
ontsnappen was er niet bij. Wel halver-
wege koers een kopgroep van zes man
onder leiding van de Belg Sander Ar-
mee, maar dat liep op niets uit.

TREINTJES
Een paar minuten later een kopgroep
van 12 man met onder meer Arjan
Smit en Arjan Mombarg. Een kleine
voorsprong van een kopgroep van zes
met Arjan Mombarg. Vervolgens een
poging van Wim Hut en Sjoerd Huis-
man, de vedetten bleven het proberen.
Tevergeefs, het jagende peloton was
onvermurwbaar. Dus ontstonden de
"treintjes", de ploeg van Rollerblade
met Geert Plender, de man die de lei-
ding heeft in het tussenklassement
van de Univé World on Wheels klasse
ment (en deze behield, zo bleek na af-
loop) De Nefit- trein (Smit, Mombarg,
Huisman, Hulzebosch) zette zich in
beweging, met voor deze ploeg uitein-
delijk een dramatische ontknoping.
En dan de sprint op het laatste rechte
stuk naar de finish. De Australiër Mi-
chael Byrne van de Univé/ Stouwdam-
ploeg versloeg Ingmar Berga van de
DSB ploeg. Een "bekende" uitslag voor
het talent uit Hoogeveen, want vorig
jaar tijdens het NK in Vorden werd Ber-
ga ook tweede, toen achter Arjan Smit.
Stijn Vanhove uit het Belgische Sint
Andries pakte zaterdagavond in Vor-
den het brons. Trouwens Michael
Byrne is een wereldtopper in optima
forma. Eind augustus zal hij zijn land
op de WK in China vertegenwoordi-
gen. Het wedstrijdseizoen brengt hij
in Nederland door.

De wedstrijd bij de dames werd gewon-
nen door de Belgische Hilde Goov-
aerts. Zij klopte in de eindsprint onze
Nederlandse kampioene Foske Tamar
van der Wal uit Grijpskerk. De derde
plaats was wederom voor een Belgi-
sche Wendy Vallons. Hilde Govaerts
blijft na deze zege in Vorden, in het
Oranje witte leiderspak van de "Huis
& Hypotheek competitie" rijden. Mar-
tien Pater, voorzitter van het skeeler-
comité in Vorden, toonde zich na af-

loop een tevreden man. "Dankzij de
medewerking van de sponsoren heb-
ben we de vele toeschouwers een leu-
ke skeelerdag kunnen bezorgen. Met
name de ondernemers hier op het in-
dustrieterrein dragen het skeeleren
een warm hart toe. Zij voelen zich ver-
bonden met dit evenement. Wij gaan
nu aan de slag voor 2006 om ook dan
in de maand mei weer top skeeleren
in Vorden te realiseren", aldus Mar-
tien Pater die verder dank bracht aan
de EHBO en de vele vrijwilligers.

UITSLAGEN
A-rijders: l Michael Byrne, Australië;
2 Ingmar Berga, Hoogeveen; 3 Stijn
Vanhove, België; 4 Arjan Smit, Nij-
eveen; 5 Geert Plender, Kamperveen; 6
Sjoerd Huisman, Andijk; 7 Klaas Sla-
ger, Staphorst; 8 Karlo Timmerman,
Staphorst; 9 Wim Hut, Haulerwijk; 10
Renaat Demeter, België. In het tussen-
klassement van de Univé World on
Wheels competitie heeft Geert Plen-
der van de Rollerbladeploeg de lei-
ding; 2 Arjan Smit (Neft); 3 Sjoerd
Huisman (Nefit)

B-rijders: l Dirk van der Worp, Heer-
de; 2 Pieter Lassche, Rouveen; 3 Sven
Mallezie, België

C-rijders: l André van Espen, Axel; 2
Reamon Heiman, Gramsbergen; 3 Rob
Wessels, Hardenberg

Veteranen: l Rene van der Meulen,
Kampen; 2 Dick Zuiderma, Jonker-
slan; 3 Jan Rombouts, Drenten.

Dames I: l Hilde Govaerts, België; 2
Foske Tamar van der Wal, Grijpskerk;
3 Wendy Vallons, België.

Dames u: l Carla Zielmans, Steenwij-
kerwold; 2 Wieteke Cramer, Heeren-
veen; 3 Karen Teuling, Eindhoven.

V.l.n.r.: Ingmar Berga, Michael Byrne, Stijn Vanhove

V.ln.r.: Hilde Govaerts, Foske Tamar van der Wal en Wendy Vallons



Socii nieuws:

Socii is kampioen!!! Na tien jaar
achtereen nacompetitie is het dan
eindelijk gelukt om kampioen te
worden en te promoveren na de
vijfde klasse.

De laatste competitie wedstrijd tegen
Gorssel moest gewonnen worden maar
Gorssel wilde daar eerst nog niet aan
mee werken en deed hun sportieve
plicht. Het kwam dan ook in de zeven-
de minuut 0-1 voor en dat was voor So-
cii het sein om wakker te worden en de
zenuwen van zich af te schudden. In
de twintigste minuut maakte Martijn
Peters een schitterend afstandsschot 1-
1. Na dertig minuten was het Johan
Riefel die de 2-1 scoorde. Net voor de
rust schoot Jan Willem Krijt de toege

wezen strafschop erin 3-1. Dit was de
nekslag voor Gorssel want na de rust
werd er netjes uitgespeeld en maakte
Gert Jan Loman 4-1 en top scoorde van
de club Henri Eggink pikte natuurlijk
zijn goaltje weer mee 5-1, dit gebeurde
al onder de muzikale klanken van
dweil orkest Ook Jubal. Het was een
grote feest vreugde onder de vele toe
gestroomde toeschouwers en de sup-
porters toen de scheidsrechter affloot
Uiteraard ontbraken de platte wagens
niet voor een rondrit door het dorp. Tij-
dens de rit kwam ze aan bij camping
De Kleine Steege en werd hun een
warm buffetje voor geschoteld.
S'avonds werd het feest onder de muzi-
kale klanken van Eddy ter Beest voort
gezet in de kantine van Socii.

Ze kunnen terug kijken op een zeer ge
slaagd feest. Op 2 juni is er nog gele
genheid om ze te feliciteren tijdens de
receptie die wordt gehouden van
20.00 tot 21.30 in de kantine.

Één iedere die Socii een warm hart toe
draagt is van harte welkom om de
kampioenen te feliciteren.

Komende 2 zaterdagen staan in het te
ken van jeugd toernooien op sport-
park de Lankhorst.

En op zondag 5 juni wordt het seizoen
afgesloten met verschillende soorten
toernooities van de 3 afdelingen: ten-
nis, voetbal en volleybal met na die
tijd een gezamenlijke barbecue.

Amnesty International
op het Phiksterfeest
Op eerste Pinksterdag werd in de
schitterende weide achter kasteel
Vorden een oecumenische viering
gehouden, waarvoor ook Amnesty
International was uitgenodigd.

De actie van die dag was: Onder het
puin, vernieling van huizen, land en
bezit. De afgelopen 3,5 jaar heeft het
Israëlische leger meer dan 3.000 hui-
zen vernield in Israël en de Bezette Ge-
bieden. Alleen al in het vluchtelingen-
kamp Rafah in de Gaza-strook zijn
sinds oktober 2000 meer dan duizend
huizen met de grond gelijk gemaakt.

Op de westelijke Jordaanoever bedroeg
dit aantal tenminste 600. Het Israëli-
sche leger zegt dat huisvernielingen
nodig zijn om veiligheids-of militaire
redenen. In de praktijk blijkt echter
vaak dat hiertoe geen absolute nood-
zaak bestaat. In de bezette gebieden
worden huisvernielingen veelal uit-

gevoerd als collectieve straffen voor Pa-
lestijnse aanvallen, of om de uitbrei-
ding van Israëlische nederzettingen
mogelijk te maken. Beiden zijn in
strijd met het internationale recht.

Discriminerend planning -en bouwbe-
leid maakt het voor Israëlische Arabie-
ren en Palestijnen bijna onmogelijk
om een bouwvergunning te krijgen.
Amnesty International roept de Israë-
lische regering op onmiddellijk te
stoppen met de onrechtmatige vernie-
ling van huizen en land en met de
bouw van de veiligheidsmuur in Pales-
tijns bezet gebied. Als bezettende
macht heeft Israël de volledige verant-
woordelijkheid om de fundamentele
mensenrechten van het Palestijnse
Volk veilig te stellen. Er kon na de
dienst een petitielijst getekend wor-
den. Daar werd flink gebruik van ge
maakt. Amnesty bedankt alle perso-
nen die getekend hebben.

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

baan de Wehme: info bij de receptie.

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

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen

en zwemmen. Voor info/opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden, telefoon
55 34 05.

MEI
25 ANBO klootscheiten bij de Kleine

Steege.
26 HSV Snoekbaars, jeugdwedstrijd.
26 Klootschietgroep de Vordense Pan.
26 Pleinmarkt, Veiling Commissie.
28 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+

in de Wehme, info tel. 55 20 03.

Sensire de Wehme schenkt cheque
aan ouderen in Subotica (Servië)

Feesteüjke opening banen
en tribune VTP Vorden

Vrijdagavond 20 mei is in woon -
zorgcentrum de Wehme tijdens de
weeksluiting het jaarlijkse diaco-
nale collecteproject afgesloten.

De totale opbrengst van de kollekten
was 1310,13 euro. Tijdens de dienst is
de cheque aangeboden aan leden van
de Werkgroep Partnergemeenten
Oost-Europa van de gezamenlijke ker-
ken in Vorden.

Zij hebben al vanaf 1977 contact met
de Protestantse kerk in Subotica (voor-
malig Joegoslavië, thans Servië). In ju-
ni zullen enkele leden persoonlijk het
geld overhandigen aan ds. Katalin Re
ti. Een jaar lang is er gecollecteerd
voor ouderen in Subotica. Zij leven in
moeilijke omstandigheden, omdat
het bewind van Milosevic het land
praktisch aan de afgrond heeft ge
bracht.

Voorganger mevr. Riekie Wormgoor
benadrukte in de dienst, dat het geld
belangrijk is voor de mensen in Subo-
tica, maar zeker zo belangrijk zijn de
gebeden en de aandacht voor een be
volking dat nog maait pas een oorlog
achter de rug heeft.
De dienst droeg een feestelijk karak-
ter, mede omdat het koor "Inspirati-
on" O.I.V. Piet Piersm^ haar medewer-
king verleende.

Op vrijdag 27 mei a.s. vanaf 20.00
uur worden de nieuwe banen en
tribune van VTP Vorden feestelijk
geopend op het tennispark aan de
Overweg 20. Alle leden en sponsors
hebben een persoonlijke uitno-
diging ontvangen om hierbij aan-
wezig te zijn.

De vervanging van de zes kunstgras-
banen van het park heeft eind vorig
jaar plaatsgevonden. De banen zijn on-
langs goedgekeurd door de KNLTB en
NOC/NSF en kunnen nu weer min-
stens 10 jaar mee. De kleuren van de
banen zijn oranje voor de speelvlak-
ken, wit voor de lijnen en groen rond-
om. De oude banen waren groen met
gele lijnen. Daardoor was vaak niet te
zien of de bal in of uit was. Nieuw is
ook dat alle banen vanaf 27 mei de
naam van een sponsor dragen. De
nummers l t/m 6 worden vervangen
door respectievelijk: Dijkman Bouw
baan, Hotel Bakker baan, Van Zeeburg
& Visser baan, Intersport Harbach
baan, Drukkerij Weevers baan en Ra-
bobank baan.

De afgelopen weken hebben diverse
vrijwilligers met man en macht ge
werkt aan de bouw van een nieuwe
derde tribune. Hierdoor krijgt het pu-
bliek een goed zicht op de banen 5 en
6. De banen l t/m 4 konden al goed
bekeken worden door het publiek.

Het tennispark ligt er nu helemaal tip
top bij en is klaar voor de toernooien
die later dit seizoen georganiseerd
worden door VTP.

Om dit alles te bekijken en er een fees-
telijk tintje aan te geven is onder-
staand programma georganiseerd.

20.00 uur: demonstratiewedstrijd tus-
sen de Gelders Kampioen
2004 en 2005 Martine Dijk-
man uit Vorden en Myrthe
Pelskamp uit Gorssel, die
beiden een rating hebben
van rond de drie, voor de
nieuwe tribune bij de Rabo-
bank baan;

2030 uur: opening banen door ont-
hulling van bord met nieu-
we plattegrond;

21.-00 uur: vervolg demonstratiepartij
op de Dijkman Bouw baan
en borrelen met live mu-
ziek van Reinhard ten
Brink.

Iedereen die belangstelling heeft is
van harte welkom op deze avond om
de nieuwe banen en nieuwe tribune te
bewonderen onder het genot van een
hapje en drankje met live muziek van
Reinhard ten Brink en natuurlijk ook
om te komen kijken naar de demon-
stratiewedstrijd op hoog tennisniveau
van Martine en Myrthe.

Sauerlandtoer "De Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub "
De Graafschaprijders" organiseer-
de in het Pinkster weekend een
driedaagse motortoertocht naar
Sauerland.

Op de eerste dag (zaterdag) stond er,
net als op de terugweg (Tweede Pink-
sterdag) een tocht op het programma

met een lengte van circa 300 kilome
ter. De tenten werden opgeslagen in
het plaatsje Wasserfall, waar zaterdag-
en zondagavond een gezellig samen-
zijn werd gehouden. In totaal namen
39 equipes aan de tocht deel. De beker
voor de club met het grootst aantal
deelnemers ging naar de motorclub
uit Bodegraven.



H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Ballonvaren
In uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzer/nk
w f0575; 46 15 34

www.ballonvoor2.nl

Ik ga op reis
en neem mee...?

Bij de VW-ANWB in Lochem vindt u alles
voor uw vakantie in binnen-en buitenland.

Nieuwsgierig? Kom kijken in onze nieuwe winkel.

ANWB

VVV-ANWB

Lochem Laren Barchem

Hét adres voor vakantie en vrije tijd!

n ir (0573) 251898
-vvw.vvvlochein.nl

Ceopi" : i .'.3011; za g.oo-iö.oou

RIJSCHOOL

7980-2005
25 jaar vakmanschap

Of je nu in een auto, op een motor, met een
aanhanger of in een automaat wilt leren
rijden, bij ons ben je verzekerd van een

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen
Doetinchem en Zutphen

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

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

De Avondkapper
fylagel en Haarstudio

Jolinda
lomervoordeel in de maand Juni:

Kunstnagels (gel) van €50,- voor €45,-
en op iedere haarbehandeling 10% korting.

Kinderen knippen €10,-
Ook heren knippen.

Heerlijke Italiaanse eau de parfum
l'Erbolario 50 ml. €20,-

Volgens afspraak:
openingstijden
maandag 13:00-17:00
's avonds 18:30-20:30
dinsdag 09:00-17:00
's avonds 18:30-20:30
woensdag 09:00-17:00
's avonds 18:30-20:30
donderdag 14:00-17:00

HetStroo11
7251 VA Vorden
0575 552686

CITYLIDO
E V E R Y S A T U R D A Y

CITY THEATER :: CLUB DE REAÜ K SOULKITCHEN

BAFmiÓ BASSO üTÉMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

28 MEI
MILO.NL B-DAY
PARTY MET O.A MARC ACARDIPANE

4 JUNI
PAVO

18 JUNI
Boss,COSMIC GATE

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
: 0544 46 13 08 :: INFO@CITYLIDO.NL :

:: WWW.CITniDO.NL ::

:: MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
THE RICHT TO REFUSE ENTRANCE ::

Hoofdpijn? Acupunctuur
helpt goed bij migraine,
spanningshoofdpijn en
hoofdpijn rondom de
menstruatie. Voor andere
klachten en info kijk op
www.praktijkterhorst.nl
Voor afspraken:
drs. B.E. ter Horst tel
06-46221969 lid N.VJV.
zie redactioneel stuk ver-
derop in de krant

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

gemeente Bronckhorst

NU! AKTIE PRIJZEN
type Malta

Semicassette 78/110
typePalma

Cassette
22

Elektr.
Roomwit/9001
Uitval 250 cm

€1065,-
€1120,-
€1185,-
€1265,-
€1325,-
€1385,-

Prijzen incl. montage en btw.

Alleen deze week! Is de prijs zelfs lager dan in 2002,
Tijdens aktie ook korting op maatwerkschermen!

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

Garvelinkplein 20, 7261 CK Ruurio

Streepdessindoek
•Bediening
Kleur frame
Breedte Rk
30Öcm
350cm
400cm
450cm
500cm
550cm

Hand Elektr.
Aluminium Aluminium

Uitval 250 cm
€ 549,- € 750,-
€ 605,- € 790,-
€ 655,- € 900,-
€ 715,- € 975,-
€ 735,- €1010,-
€ 735,- €1040,-

EGROl
parket en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

www.contact.nl
voor het

allerlaatste
plaatselijke

nieuws

'HIEO iRWI
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWfi NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
IOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon moot,

gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar

assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport, etc.

Profiteer van de vakkundige en

praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

*-\ • tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm

\ • metselstenen

^PO P KI ̂ %t Natuursteen als sierbestrating.
l 11 C l il LX» Bekijk bij ons de mogelijkheden.

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

Aalsvoort 16. 7241 MA Lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338
www. streekbouwmaterialen.nl

Openingstijden showroom:
10 uur

.30 uur

Openingstijden magazijn:
,30 uur

.'.00 uur

Scouting
Ter gelegenheid van de feestelijke
opening van de nieuwe blokhut houdt

Scouting Vorden:

OPEN DAG

op zaterdag 28 mei 2005
van 14.00 uur tot 17.00 uur

Ouders, familieleden, buren, kennissen, klas-
genoten, vrienden en vriendinnen van onze
leden, maar ook andere belangstellenden zijn
deze middag van harte welkom in het nieuwe
clubhuis aan de Hilverinkweg te Vorden.

U kunt het geheel door vrijwilligers gebouwde
clubhuis bekijken, informatie verkrijgen over
het hedendaagse Scouting en de demonstraties
van diverse scoutingvaardigheden bijwonen.
Voor de (jonge) bezoekers zijn er diverse
activiteiten waaraan deelgenomen kan worden.

S P O R T S P E K T A K E L
Voetbal-, Volleybal- en Handbaltoernooi

Zaterdag 11 juni jeugd t/m 16 jaar. Aanvang 10.00 uur
Zondag 12 juni senioren vanaf 17 jaar. Aanvang 10.00 uur

Geef je als team op voor voetbal, volleybal of handbal.
Locatie: sportvelden Sourcy Center, Zegendijk 3a, Zieuwent.

Informatie en opgave: tel. (0544) 352222 of vvww.sourcvcenter.nl.

Handbalvcreniging
floenderboom/Pacelli

ZVZ zaalvoetbal



Kleurenpalet van de Achterhoek
viert eerste lustrum

Een groepje deelnemers van het kleurenpdttet actiefin Doesburg

Tientallen kunstschilders uit heel Nederland komen zaterdag 28 mei
naar Zutphen voor de eerste schilderdag van het Kleurenpalet van de
Achterhoek. Dit reizende kunstschilderevenement bezoekt vanaf 28
mei tien schilderachtige plaatsen in de Achterhoek en de liemers. Hon-
derden amateur-schilders doen jaarlijks mee aan het evenement

De organisatie van het kleurenpalet is
in handen van de gezamenlijke Lion-
clubs in de regio. Het doel van het eve-
nement is de sfeer van het coulisse
landschap en het Achterhoekse dorps-

leven op schilderdoek vast te leggen.
Daarvoor komen jaarlijks bijna 500
deelnemers die schilderen als hobby
hebben naar de Achterhoek Het Kleu-
renpalet is in haar vijfjarig bestaan

uitgegroeid tot een van de grootste
kunstschilderevenementen van ons
land.

SCHILDERACHTIGE LOCATIES
In het lustrumjaar is het de organi-
satoren gelukt een aantal toplocaties
te contracteren.

Zo bezoeken de schilders na Zutphen
o.a. het kleinste stadje van Nederland
Bronkhorst, het acht kastelendorp
Vorden, het boekenstadje Bredevoort
en erve Brooks in Gelselaar.

SCHILDERDAGEN
Het Kleurenpalet richt zich op ieder-
een die kunstschilderen als hobby
heeft. Er wordt geschilderd in catego-
rieën van beginneling tot professional.

De deelnemende schilders melden
zich op één of meerdere schilderda-
gen vanaf halfnegen bij de Burgerzaal
aan de Langehofstraat in Zutphen en
zoeken vervolgens zelf een schilder-
plek. Uiterlijk om drie uur moet het
gemaakte schilderij weer worden inge
leverd. Daarna volgt de expositie, jure
ring en prijsuitreiking.

De winnende schilderijen worden aan
het einde van het evenement op 27 au-
gustus tentoongesteld in de histori-
sche Burgerzaal van het gemeente
huis in Zutphen.

Meer informatie en opgave: Kleuren-
palet van de Achterhoek, Kapperallee
63, 7211 CC Eefde, tel. (06) 13 48 44 27
of wwwJdeurenpalet.nl

Acupunctuurbehandelingen
bij hoofdpijn

Uitslagen
Ponyconcours te
Zelhem en Geesteren
Afgelopen Pinksterweekend konden
de ponyruiters van PC De Graafschap
deelnemen aan de Achterhoekse Paar-
dendagen of kiezen voor een kleiner
concours in Geesteren. Anke Woerts
met haar pony Tamara koos voor Zel-
hem en sleepte daar een Ie en een 2e
prijs in de wacht, in de klasse Ll-DE
met resp. 165 en 168 punten. Linda Be-
renpas wist hier een 5e prijs te halen
met haar pony Splendour in de klasse
MI-DE met 160 punten.

Pinkstermaandag waren in Geeste-
ren drie amazones succesvol.
In de dressuur wist Marit Kouwenho-
ven met haar pony Sara in de klasse
MI-DE een Ie prijs met 161 punten en
een 2e prijs met 165 punten te halen.
Linda Berenpas behaalde hier in de
zelfde klasse een 2e prijs met 160 pun-
ten. Bij het springen behaalde Carlijn
Kingma met haar pony Knurp een 2e
prijs in de klasse B voor E-pony's.

V O C t b Cl l

RATTI
Jonge Kracht l - Ratti l (dames)
Tweede pinksterdag stond de laatste
competitiewedstrijd van het seizoen
op het programma. Jonge Kracht be
gon attent aan de wedstrijd en wist al
vrij snel de verdediging van Ratti te
passeren.De 1-0 achterstand was een
feit. Ratti kwam in de duels vaak te
kort en de passen kwamen vaak net
niet over. Er waren kansen over en
weer, het was echter Jonge Kracht dat
de voorsprong wist te vergroten naar
2-0. Het antwoord kwam van Wencke
Olthuis die de keepster van Jonge
Kracht wist te verrassen. 2-1. Jonge
Kracht pakte meteen de draad weer op
en wist weer tot scoren te komen. 3-1.
Ratti knokte zich weer terug in de
wedstrijd, doordat Gerrie Brummel-
man mooi scoorde uit een corner. 3-2.
Ratti was weer terug in de wedstrijd
zou je denken maar het was toch weer
Jonge Kracht dat voorin vlot wist te
combineren en de voorsprong weer
wist te vergroten naar 4-2. Dit was te
vens de ruststand.
De tweede helft zakte Jonge Kracht in
en het tempo van de wedstrijd lag een

stuk lager. Een voorzet van Wencke
Olthuis werd door Gerrie Brummel-
man netjes binnen geschoten bij de
tweede paal. 4-3. Integenstelling tot de
eerste helft was het nu Ratti dat de
wedstrijd meer in handen had en
steeds meer druk zette op de achter-
hoede van Jonge Kracht. Een perfect
genomen vrije trap van Rianne Meij-
erink zorgde ervoor dat Gerrie Brum-
melman de gelijkmaker op het score
bord kon zetten. 44. Het leek erop dat
Ratti helemaal terug zou komen in de
wedstrijd en dit wel af zou maken. Jon-
ge Kracht gaf zich echter niet verloren
en wist nog tweemaal tot scoren te ko-
men waardoor de einduitslag 6-4
werd. Gezien de tweede helft niet echt
een terechte uitslag, maar helaas was
het dus wel Ratti dat met legen han-
den naar huis ging. De degradatie is
een feit en de dames van Ratti zullen
volgend seizoen weer gaan strijden in
de vierde klasse.

Epse l - Ratti l
Zondag 15 mei traden de heren van
Ratti l aan in en tegen Epse voor de
laatste competitiewedstrijd van het
seizoen. Na een moeizaam seizoen
was het voor Ratti zaak om af te slui-
ten met een goed resultaat. Helaas
was de start van de groen-witten alles-
behalve goed te noemen. Vanaf de af-
trap zocht Epse meteen de aanval en
Ratti verdedigde niet attent. Na onge
concentreerd verdedigen van Ratti
zette een Epsespeler met een goede
individuele actie een teamgenoot al-
leen voor Ratti-doelman Wouter Gud-
de. Epse het deze uitgelezen mogelijk-
heid niet onbenut, waardoor Ratti na
ruim l minuut spelen al op achter-
stand stond.
Na deze tegenvaller bleken de heren
van Ratti wakker te zijn geworden.
Epse wilde na de openingstreffer de
wedstrijd snel beslissen, maar een fa-
natiek spelend Ratti was geenszins
van plan om meer tegentreffers te in-
casseren. Beide ploegen speelden het
restant van de eerste helft vanuit een
gesloten verdediging, waardoor er van
beide kanten weinig kansen te note
ren waren. De voorwaartsen van Ratti
waren nog het gevaarlijkst, maar tot
goals leidde dit niet. De rust werd dan
ook bereikt met een 1-0 achterstand.
Na rust speelde Ratti, op zoek naar de
gelijkmaker, met wat meer druk naar
voren. Met redelijk goed combinatie
spel werd Epse teruggedrongen rich-
ting hun eigen zestienmetergebied.
De kansen waren overduidelijk voor
Ratti, maar helaas ontbrak het aan het

nodige geluk Om toch de gelijkmaker
te forceren, ging Ratti meer risico ne
men in de aanval. Hierdoor konden de
rood-witten uit Epse de verdedigende
stellingen af en toe verlaten met een
aantal scherp uitgevoerde counters.
Dankzij kortdaad verdedigen en goed
optreden van doelman Gudde bleef
een tweede goal van Epse echter uit en
kon Ratti nog steeds hopen op een
punt. Dat verdiende punt leek in de
laatste minuut alsnog binnengehaald
te worden door spits Mark Sueters. Na
een knappe aanval speelde Sueters
zich goed vrij. Vanaf de rechtervleugel
loste hij een onhoudbaar schot rich-
ting de verre hoek. Tot ontzetting van
alles wat Ratti liefheeft, zag de reeds
verslagen Epse-doelman het schot van
Sueters op de tweede paal uiteenspat-
ten. Ook de laatste doelpoging van
Ratti (en de laatste doelpoging van
Mark Sueters voor Ratti 1) leverde dus
niet de verdiende goal op. Zoals vaker
dit seizoen kreeg Ratti opnieuw niet
wat het verdiende en was de 1-0 neder-
laag tegen Epse een feit. Toch kon Rat-
ti terugkijken op een verdienstelijke
wedstrijd, waarbij de complimenten
met name uitgingen naar de zeer
goed spelende junioren Gij s Klein
Heerenbrink en Koen Oosterlaake die
lieten zien dat zij volgend seizoen in
aanmerking horen te komen voor een
vaste plaats binnen de selectie.
Na een seizoen met vele langdurige
blessures en afwezigen gaan de spelers
van Ratti l er samen met de techni-
sche staf volgend seizoen weer met
frisse moed tegenaan. Helaas zal er
dan geen Vordense derby tegen Socii
gespeeld kunnen worden, omdat Socii
het volgend seizoen in de 5e Klasse
mag proberen.

Pleinmarkt
t.b.v. Dorpskerk
De Stichting Veiling Commissie Vor-
den organiseert op zaterdag 28 mei in
het centrum van het dorp, nabij de
kerk, een pleinmarkt. Op deze markt
een grote verscheidenheid aan artike
len, speelgoed, boeken, langspeelpla-
ten, potten, pannen, elektrische appa-
ratuur, glaswerk en bovenal veel snuis-
terijen. De verkoop begint s'morgens
om 9.00 uur. De organisatie hoopt te
gen de klok van 15.00 uur "los" te zijn.
De opbrengst is bestemd voor de res-
tauratie van de N.H. dorpskerk.

EEN KOPZORG MINDER?
In dit artikel leest u alles over de
behandeling van hoofdpijn door
middel van acupunctuur. Acupunc-
turisten krijgen om twee redenen
steeds vaker patiënten met hoofd-
pijnklachten in hun praktijk. Ten
eerste omdat er veel mensen aan
hoofdpijn lijden; minstens eender-
de van de bevolking van twaalf jaar
of ouder heeft regelmatig klach-
ten. En op de tweede plaats bezoe-
ken veel hoofdpijnpatiënten de
praktijk, omdat steeds bekender
wordt dat acupunctuur goed helpt
in de strijd tegen hoofdpijn.

WETENSCHAP
Uit ervaring weten we inmiddels dat
hoofdpijn effectief te behandelen is
met acupunctuur. Ook vanuit de we
tenschap komt steeds meer belangstel-
ling. Een goed voorbeeld hiervan is een
artikel in een Brits zeer vooraanstaand
medisch tijdschrift, the British Medical
Journal, waarin een duidelijk weten-
schappelijk bewijs werd geleverd van
de effectiviteit van acupunctuur bij
migraine en spanningshoofdpijn. In
dit artikel gaan we met name in op de
behandeling van spanningshoofdpijn.

SYMPTOMEN VAN
SPANNINGSHOOFDPIJN
De symptomen van spanningshoofd-
pijn zijn zeer divers. De meeste patiën-
ten ervaren ze als een doffe pijn: alsof
er een strakke band rond het hoofd
zit. De nek is vaak stijf en gespannen.
Soms treedt een intense pijn op die ge
paard gaat met misselijkheid.

OORZAKEN VAN
SPANNINGSHOOFDPIJN
Spanningshoofdpijn komt heel vaak
voor, zowel bij mannen als bij vrou-
wen. Het kan op iedere leeftijd ont-
staan, maar de meeste klachten spelen
pas op bij middelbare leeftijd. Soms
komt de hoofdpijn terug na een klach-
tenvrije periode van enkele jaren. Bij
anderen is de aandoening chronisch

van aard; de nekspieren vertonen dan
permanent een hogere spanning.

DIAGNOSE
Bij hoofdpijnklachten is het voor de
acupuncturist erg belangrijk om een
nauwkeurige diagnose te stellen. Hoe
nauwkeuriger de diagnose namelijk
is, hoe effectiever de behandeling zal
zijn! Behalve een uitgebreid vraagge
sprek (de anamnese), ondergaat de
cliënt dan ook een lichamelijk onder-
zoek aan pols en tong. De acupunctu-
rist vraagt achtereenvolgens naar de
locatie van de pijn, wanneer de pijn
optreedt en welke factoren de pijn
beïnvloeden (positief en negatief). Al-
lemaal om de werkelijke oorzaak
bloot te leggen en een zo zuiver moge
lijke diagnose te bepalen.

DE BEHANDELING
De behandeling bestaat uit het plaat-
sen van minuscuul dunne naaldjes in
specifiek uitgekozen acupunctuur-
punten. Dit kan in de nek zijn maar
ook kan het zijn dat er naaldjes bij-
voorbeeld in de voeten worden ge
plaatst. Dit alles is afhankelijk van het
soort hoofdpijn. Deze naaldjes blijven
ongeveer twintig minuten zitten
waarna ze verwijderd worden. Pijnlijk
is het nauwelijks daar de naaldjes in
tegenstelling tot een injectienaald
massief zijn en dus geen schade geven
aan het weefsel.

GOEDE ACUPUNCTURIST?
Acupuncturisten die lid zijn van de
N.VA hebben ten minste een hbo-ni-
veau als het gaat om kennis van de
westerse reguliere geneeskunde als-
mede van de Traditionele Chinese Ge
nees-kunst. De beroepsvereniging stelt
hoge eisen aan haar leden inzake hy-
giëne en steriliteit. U kunt er dus ze
ker van zijn dat als u naar een N.VA-
lid gaat, u goed geholpen wordt. Kijk
op www.acupunctuur.nl voor een acu-
puncturist bij u in de buurt of raad-
pleeg de Gouden Gids (zie ook de ad-
vertentie).

Openluchtspel Baak
Dit jaar wordt voor de zesde keer
een Openluchtspel in Baak opge-
voerd. Voor wie zich afvraagt: wat
is een Openluchtspel?, dat is een
toneelstuk in de open lucht waar-
bij behalve de toneelspelers ook
dieren en voertuigen een belang-
rijke rol spelen. Per avond kunnen
500 mensen vanaf de tribunes het
spel aanschouwen.

Het stuk heet: "De Indiëgangers", naar
een boek van H. Krosenbrink. Het
speelt zich af eind jaren 40/begin ja-
ren 50 van de vorige eeuw.

De hoofdpersonen zijn twee jonge
Baakse mannen die naar het toenma-
lige Nederlands Indië (nu Indonesië)
gestuurd werden om er de orde te
handhaven.

Het valt voor de verloofde en de fami-
lie niet mee om afscheid te nemen.

Gelukkig brengt de postbode regel-
matig nieuws van Overzee. Hij kent al-
les en iedereen en soms ook de inhoud
van de brieven De lach en de traan

liggen in dit stuk dichtbij elkaar. Ernst
en luim wisselen elkaar af.
Authentieke rekwisieten en voertui-
gen, en een prachtige entourage (ach-
ter Huize Baak) maken het stuk tot
een boeiend geheel.

U kunt erbij zijn op vrijdag 3 juni,
zaterdag 4 juni, vrijdag 10 juni en za-
terdag 11 juni. Bij slecht weer zijn er
reservedata. Aanvang: 20.30 uur.

Locatie: Achter Huize Baak (aan de
rand van het dorp). Het is niet toege
staan om eigen stoelen mee te nemen.

Mensen die om gezondheidsredenen
niet op de tribune kunnen zitten,
kunnen contact opnemen met de or-
ganisatie.

Toegang: € 10,00 aan de kassa, € 8,00
in de voorverkoop bij slagerij Driever
en Hetty Kusters tijdens openingsuren
van de winkels en bij de Rabobanken
in Hengelo, Vorden en Steenderen.

Meer informatie: (0575) 44 17 59 of
(0575) 44 14 47.

Juf Miranda getrouwd!
Vrijdag 13 mei
was het feest
voor de kinde-
ren van groep
3/4 van basis-
school *De Vor-
dering".

Juf Miranda en Marek zijn op 3 mei jl.
in Barbados getrouwd en gaven 13 mei
een kinderreceptie.
De kinderen stonden het bruidspaar
met mooie bogen voor de ingang van
de zaal op te wachten. Eindelijk, daar

was ze. Ze kregen wat drinken met iets
lekkers en na afloop nog een verassing
met een ijsje.

De kinderen hebben nog een lied en
een dansje voor het bruidspaar ge
daan en natuurlijk gaven ze mooie ca-
deaus, waaronder zelf beschilderde
soepkommen. Na afloop zei Dylan
nog, dat juf Miranda toch wel de
mooiste juf van heel Nederland was.

De kinderen hebben het erg gezellig
gehad.
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Op of na vaderdag met Weekblad Contact
voor twee euro per kilogram de lucht in...

18 juni 3e Midzomerfeest Vorden

"Een ventilator laat koude lucht naar het binnenste van de ballon lopen, waardoor de ballon zijn vorm en grootte krijgt"

Vaderdag 2005. Het Gelders Ballonteam onder leiding van Bronckhorster
Paul Kok uit Steenderen is wel in voor een "Vaderdaggeintje" samen met
Weekblad Contact Vaders kunnen (vuii aan de haak) voor twee euro per
kilo mee aan boord. Ook zoon of dochter van minimaal 10 jaar mag mee
voor het gelijke bedrag per kilo en behalve vaders mogen moeders
natuurlijk ook mee.

WAT KRIJGT U VOOR
DIE TWEE EURO PER KILO...
• Ballonvaart van minimaal een uur

tot vijf kwartier met vertrekplaats
binnen de nieuwe gemeentegren-
zen van Bronckhorst, inclusief pas-
sagiersverzekeringen en landings-
rechten.

• Een gezellig slokje na afloop als we
hebben ingepakt na de vaart.

• Per post een oorkonde als aanden-
ken aan uw ballonvaart/luchtdoop.

Voorafgaande aan de start zal u toch
even op de schaal moeten staan en u
zult voor de kinderen wat minder be-
talen dan voor uzelf. De minimum
leeftijd van 10 jaar wordt gehanteerd,
omdat het voor nog jongere kinderen
moeilijk is om 60 tot 75 minuten aan-
dacht bij het ballonvaren te houden.
Een gewone ballon wordt met gas ge
vuld en losgelaten. Op deze manier
wordt de windrichting bepaald. Daar-
na wordt de ballon door de beman-
ning luchtwaardig gemaakt, maar de
gasten worden hier vooral bij betrok-
ken. Paul Kok vertelt allereerst uitvoe-
rig over het instrumentarium wat
meegaat, waaronder gasfle3sen, de
hoogtemeter, kompas, thermometer,
maar ook wordt het radiocontact met
de volgauto getest. Uitvoerig komen
de veiligheidsaspecten aan de orde,
voorafgaande aan de vaart, tijdens de
vaart en voor een derde keer kort voor
de landing.
De gasten helpen ook mee met het uit-
vouwen van de ballon en het vasthou-
den van de mand tijdens het vullen
van de ballon met koude lucht. Bij het
verwarmen van de lucht moeten spe-
ciale handschoenen worden gedragen
in verband met de hitte, wat al gauw
de 100° C ver voorbijgaat. De lucht die

boven de brander is, wordt verwarmd
en zet uit. De ballon wordt 'dunner'
en verliest gewicht doordat het door
de ballonmond naar buiten wordt ge
duwd. Het uitzetten gaat zover, dat de
ballon voldoende aandrijving heeft
om de mand en de passagiers de lucht
in te kunnen krijgen.
Paul Kok heeft de afgelopen decennia
meer dan 10.000 passagiers in zijn
mand gehad en niemand is met been-
of armbreuken uitgestapt en dat wil
het Gelders Ballonteam nog lang con-
tinueren!
Pakweg 70% van de afgesproken start-
kansen gaat een eerste keer door.
Mocht door wind, regen of onweer de
ballon de afgesproken avond uit de
lucht blijven, dan wordt een nieuwe
afspraak gemaakt. Het blijft natuur-
lijk spelen met de natuur en niet een
speelbal worden van dezelfde natuur!
Het leuke is dat met deze vaderdagac-
tie het vliegtarief, in dit geval vaartta-
rief, wordt bepaald door het gewicht.
Een weekje lijnen zet dus dubbele zo-
den aan de dijk. Nietwaar heren?
Paul Kok is met zijn leeftijd (54) en er-
varing de eerste en meest ervaren bal-
lonvaarder in de provincie Gelder-
land. In 1985 werd hij al Nederlands
Kampioen Ballonvaren en in 1988
Rijksluchtvaartdienst erkend vlieg-
schoolhouder. Van zijn hand zijn dan
ook veel examenopdrachten voor kan-
didaten die zelfstandig de lucht in wil-
len.
In 1988 ontwikkelde Paul (en nog
steeds) de grootste vliegende fles ter
wereld voor de firma Boomsma Distil-
leerderij te Leeuwarden. Van deze dis-
tillateur heeft Paul drie luchtballons.
Evenzo vaart Paul met een passagiers
VIP-ballon van de Fortis Bank. Deze
mooie zilveren ballon heeft een ieder

wellicht al eens gezien.
Paul wil zijn gasten graag iets extra's
meegeven naast het ballonvaren. Hij
was tien jaar voorzitter van een grote
historische vereniging en van zijn
hand zijn dan ook vele publicaties op
cultuur- en historisch gebied. Wat is
het leuker dan in de lucht te horen (en
zien!) van ontwikkelingen in de land-
bouw en gemeenschappen, zo ook on-
ze Achterhoekse kastelen met haar be
woners.
Het Gelders Ballonteam vaart door-
gaans bij grote publieksmanifestaties
in den lande voor vaste opdrachtge
vers. Meestal enige VIP's aan boord. U
kunt evenzo een VIP-vaart met de For-
tis Bank hete luchtballon meemaken.
Het is een hypermoderne ballon met
2000 pk aan brandervermogen, inclu-
sief twee veebranders om vooral jong-
vee en paarden niet te storen. Let op...
in Steenderen wordt vaak gestart
naast 14 paarden! Ze zijn het gewend.
Windrichtingen.
Vanuit Steenderen of de gemeente
Bronckhorst zijn alle richtingen een
genoegen om mee te maken. Onze gas-
ten en wij zullen het weer op een ge
plande avond moeten nemen.
Met noordenwind richting Montfer-
land, wie weet een landing in Duits-
land op de plaats waar de Rijn ons
land binnenkomt. Met westenwind in
de richting van de Gelderse kastelen
nabij Vorden met een landing in de re-
gio Ruurlo/Lochem. Met zuidenwind
volgen wij de meanders van de IJssel
langs Zutphen en voormalig kasteel
De Nijenbeek met een landing in Gors-
sel of omgeving. Met oostenwind gaan
we cross country over de Veluwe om
uiteindelijk na het nationale park De
Hoge Veluwe te landen op de Eder hei-
de of verder. Normaliter geldt voor de
ze laatste vaart een veel hoger tarief
omdat we extra lang in de lucht zijn.
Vul de bon in en stuur deze op naar
Weekblad Contact. Twee vaders heb-
ben geluk, want het lot zal hun 'kilo-
hefring' tot nul terugbrengen. Neem
deze kans om Bronckhorst en zijn we
tenswaardigheden van boven te zien
en te horen... Zie ook de advertentie.

"CONTACT VADERDAG BALLONVAARTACTIE 2005"

Ondergetekende wil in 2005 met de Contact Vaderdagactie ballonvaren tegen een tarief van twee euro per kilogram.

Naam: Leeftijd jr. Gewicht kg.

Adres: Postcode Woonplaats

Telefoon: (p) _ (w) _ _ (mobiel) _

Gegevens van eventuele medepassagiers:

Naam:

Naam:

Naam: '.

Leeftijd

Leeftijd

Leeftijd Jr.

Gewicht

Gewicht

Gewicht

kg-

kg-

kg.

Deze Bon opsturen naar Contact Vaderdag Ballonvaartactie 2005, Nieuwstad 30,7251 AH VORDEN

De Stevo (Stichting Evenementen
Vorden) is er wederom in geslaagd
om een geweldige band vast te
leggen voor het 3e Midzomerfeest.

Het is de 11-koppige band Footloose,
een enthousiaste en swingende feest-
band, welke zeker garant zal staan
voor een goede sfeer. De band beschikt
o.a. ook over een uitgebreide blazers-
sectie en 2 zangeressen. Ze komen uit
de regio Nijmegen/Wijchen waar ze al
heel wat optredens hebben gedaan.
Nu dus voor het eerst in deze regio te
zien. Ze spelen rock, disco, dance,
soul, Nederlandstalig en popmuziek,
zowel nummers van vroeger als hè
dendaagse (feest) muziek.

Terug van weggeweest: we hebben
weer een Vordense band in het voor-
programma, en wel The Avalanche. Ze
zullen het publiek opwarmen met
rockcovers. Ze beginnen om 20.00 uur.
The Avalanche is de winnaar van de
Grote Prijs van Vorden 2004.
Verder hebben we wederom DJ Oliver
kunnen vastleggen. Nadere introduc-
tie is overbodig voor deze Vordense DJ.

KINDERMIDDAG
De zaterdagmiddag (kindermiddag)
zal vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur weer
geheel in het teken staan voor de
jeugd van Vorden en daar wordt ook al
hard aan gewerkt door enkele fanatie
ke medewerkers, wat daar komt te
staan zal voor iedereen een grote ver-
rassing zijn. Wat wij wel kunnen ver-
klappen is dat er weer een optreden
vaneen clown zal zijn. Verder zal het
voor de kinderen aan niets ontbreken.
Wij zijn dan ook blij met onze spon-
sors die het mogelijk maken dat deze
kindermiddag voor de kinderen ge
heel gratis is. De feestweide zal voor
het avondprogramma om 20.00 uur
open gaan en het feest zal tot 1.00 uur
duren. De kaarten zijn vanaf heden te
koop bij Fashion Corner, Tankstation
Weulen Kranenbarg, Sportcafé 't Jeb-
bink en Mitra Sander Pardijs. Verder
hopen wij dat het weer een bruisend
feest wordt voor jong en oud en voor
Vordenaren door Vordenaren. En dat
dit jaar het weer wel mee zit.
Tot ziens op zaterdag 18 juni a.s. op de
feestweide bij kasteel Vorden. Voor
meer info kijk op: www.stevo.nu

Fietsersbond afdeling
voor gemeente Bronckhorst
Sinds kort is binnen de gemeente
Bronckhorst een afdeling van de
landelijke Fietsersbond actief. Om-
dat er in Vorden veruit de meeste
fietsersbondleden van onze ge-
meente wonen is er vanuit Vorden
gestart om de belangen van fietser
in onze gemeente beter en directer
bij het gemeentebestuur te kun-
nen behartigen.

Tot nu toe viel Vorden onder afdeling
Zutphen, en de andere dorpen in onze
gemeente onder de afdeling Achter-
hoek. Wij denken echter dat een ge
meente als Bronckhorst, toch een an-
dere fietsproblematiek heeft dan een
stad als Zutphen of Doetinchem, en
ook groot genoeg is om een eigen afde
ling te hebben naast en samen mét de
afdeling Achterhoek. Via de knipsel-
krant blijven de contacten met de ac-
tieve afdeling Zutphen wel bestaan.
De afdeling Brockhorst heeft al een
eerste contact gelegd met een ambte
naar van Openbare Werken van de
nieuwe gemeente over plannen m.b.t.
fietspaden en voorzieningen, waar
fietsers bij betrokken zijn.
Als eerste activiteit zal worden aange
sloten bij de jubileumactie van de lan-
delijke fietsersbond "Mijn slechtste
fietspad", die op 10 mei jl. is gestart.
De actie houdt in dat slechte fietspa-
den bij u in de omgeving, bijvoorbeeld

losliggende of ontbrekende tegels, ge
meld kunnen worden, eventueel met
foto, op de site www.fietserbond.nl of
rechtstreeks bij de afdeling. Dit kan bij
onze contactpersoon: Els Nijhoff
Email: bronckhorst@fietsersbond.nl
(De andere twee actieve leden zijn
Frank Jansen en Jan Olthaar.)
Hebt u klachten of wensen op fietsge
bied laat het ons weten. Dan gaan wij
kijken of we hier iets mee kunnen
doen.
Ook zal binnenkort worden aangeslo-
ten bij de landelijke actie "Met de fiets
boodschappen doen". Bij gebruik van
de fiets, blijft het dorp schoon en rus-
tig en vervuilt u niets!

Zo merkt u dat deze jonge afdeling in-
derdaad aan de slag gaat voor uw fiets-
belangen. Misschien heeft u nu zelf
ook ideeën voor verbeteringen bij u in
de buurt en wilt u daar zelf ook actief
aan meewerken. Meldt u dan bij de af-
deling en wordt dan lid van de fiet-
sersbond. Voor slechts € 24,- per jaar
krijgt u tweemaandelijks het leden-
blad "Vogelvrije Fietser, met veel prak-
tische informatie voor fietsers en tes-
ten van fietsen, fietssloten en dergelij-
ke. Bovendien krijgt u 10% korting bij
aankoop van onderdelen, accessoires
en fietskleding bij 400 fietsenwinkels
in heel Nederland. Dus ook altijd een-
tje bij u in de buurt!!

Landelijke Fietsdag
Op zaterdag 28 mei a.s. wordt voor
de 32e keer de Landelijke Fietsdag
gehouden. Het thema is dit jaar
"water".

In het kader van de gemeentelijke her-
indeling hebben de VWs van Henge
lo, Vorden en Zelhem dit jaar geza-
menlijk een prachtige route uitgezet
nl. de "Bronckhorst route"met een
lengte van 39 km welke men door de
ze drie dorpen van de gemeente
Bronckhorst voert. De route is zeer af-
wisseld en onderweg zijn er mogelijk-
heden om bezienswaardigheden te be
kijken en om even uit te rusten.
De start vindt plaats bij de VW-winkel
te Hengelo Gld, Kervelseweg la, tussen
9.00 en 13.00 uur. Men kan ook starten
bij de WV Vorden, Kerkstraat Ib, en
bij de WV Zelhem, Stationsplein 10.
De routebeschrijving is verkrijgbaar
voor € 3,50. De opbrengst gaat dit jaar
opnieuw naar KWF Kankerbestrijding.
Men verlaat Hengelo in westelijke
richting en passeert Huize 't Kervel.
Fietsend door een afwisselend land-
schap bereikt men kasteel Hackfort.
Hier kan men een kijkje nemen in de
watermolen, die in bedrijf is en er

wordt informatie gegeven over het wa-
terbeheer in de Achterhoek. Vervol-
gens voeit de route naar het dorp Vor-
den langs de "Hack-forter molen" op
Het Hoge.
De VW-winkel aan de Kerkstraat is
een stempelpost. Via kasteel Vorden
gaat het richting linde en van daaruit
langs Huize 't Zelle richting Varssel.
De route loopt hier gedeeltelijk langs
de golfbaan 't Zelle. Aan de Reerink-
weg kan men een bezoek brengen aan
de galerie "F87" van Gerda Wisselink,
waar een aantal aquarellen rond het
thema water te bewonderen zijn. Via
het prachtige "'t Zand" en een gedeel-
te van de oude spoorlijn Ruurlo-Zel-
hem komt men in Zelhem.
De VW-winkel aan het Stationsplein is
de volgende stempelpost. De route
gaat vervolgens door het centrum van
Zelhem en dan richting buurtschap
Oosterwijk en Dunsborg naar Hengelo
Gld. Men komt langs het bekende
"Bleekhuisje" en in de Kerkstraat
vindt men het Achterhoeks Museum
'40-'45.
Bij de VW-winkel kan men de route af
laten stempelen en ter herinnering
krijgt men een medaille.
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Roll over Bronckhorst zeer geslaagd evenement

"Regiovoorzitter Jan Visser bedankte zaterdagmiddag alle gasten voor het meedoen. Als één grote familie zaten zij in een grote kring bij kasteel Vorden."

De Zonnebloem regio IJsselstreek organiseerde op 19,20 en 21 mei 2005
in Steenderen, Hengelo en Vorden de wandeldriedaagse voor wande-
laars met rolstoel (7 km) of scootmobiel (13 km). Burgemeester Van der
Wende duwde mevrouw Lubbers uit Hengelo in een rolstoel de eerste
100 meter en opende hiermee deze driedaagse.

De startceremonie op 19 mei was om
18.30 uur bij Sporthal Het Hooge Wes-
sel aan de Prins Bernhardlaan in
Steenderen. Regiovoorzitter Jan Visser
heette iedereen welkom en gaf het
woord aan burgemeester van der Wen-
de. Hij steunde dit initiatief van harte
en opende deze eerste avond dan ook
met veel plezier.
Rond de 90 deelnemers gingen deze
eerste avond van start. De route was
prachtig en voerde via Bronkhorst,
langs de molen naar de Emmerweg.
Bij de familie Uenk van boerderij De
Grote Emmer, stond de koffie klaar.
De Malletband van Nieuw Leven uit
Steenderen luisterde deze pauze op
met muziek. Bij de Emmerweg had-
den de deelnemers een prachtig uit-
zicht over de Veluwe en zelfs de Pos-
bank was te zien. Langs het fruitbe

drijf bij de familie Horstink en Het Pa-
radijs, kwam de stoet via de Bernard-
laan weer bij de sporthal aan. Daar
stond de harmonie van Nieuw Leven
te spelen. De deelnemers waren blij
verrast en genoten van de tocht en de
muziek. Na het afstempelen van de
kaart was er voor elke deelnemer een
mooie rugzak van de Regiobank.
Vrijdagavond werd gestart bij het ge
meentekantoor van Hengelo gld. De
tocht ging grotendeels door Hengelo
zelf. Halverwege werd het dorp verla-
ten, de Varsselseweg richting de fami-
lie Schut. Daar stond de koffie klaar
en kon worden uitgerust. Dweilorkest
Jubal uit Wichmond vrolijkte de pau-
ze op met muziek.Via Kieftendarp
ging de tocht terug naar Hengelo. Een
mooie route die weer eindigde bij het
gemeentekantoor. Daar werd iedereen

muzikaal onthaald door muziekkorps
Crescendo uit Hengelo.
Zaterdag werd in de middag gestart
vanaf kasteel Vorden. De tocht ging
door de bossen rond Vorden via kas-
teel De Kieftskamp richting Linde. De
Lindensche molen werd ook gezien. In
Vorden centrum wachtte iedereen op
elkaar en genoot men van een optre-
den van folkloristische dansgroep De
Knupduukskes. Hierna ging het als
een grote groep achter de muziek aan
naar kasteel Vorden. Het was een
prachtig gezicht toen muziekkorps
Sursum Corda aan kwam marcheren
en alle 140 deelnemers daarachter.
In een grote kring rond het perk van
kasteel Vorden was het één grote fami-
lie. Jan Visser bedankt vele mensen. Al-
lereerst iedereen die heeft willen mee
doen, regiovoorzitter Jan Kuiperij, het
voltallige team, de Gemeente Bronck-
horst, vrijwilligers van en buiten De
Zonnebloem, de EHBO afdelingen
Steenderen, Hengelo gld. en Vorden,
de scouting, het vervoer, politie, ver-
keersregelaars, geluid, iedereen. In to-
taal meer dan 350 vrijwilligers!
Hij bedankt alle sponsoren. (Dat wa-

ren Drukkerij Weevers, Regiobank, KJ.
Besseling-Webers, Autobedrijf Lang-
werden Wichmond, Siemerink Vor-
den, ARCI Steenderen, Wim Achter-
kamp, Autobedrijf Melchers, Wissels
Riefelerdijk, Van Asselt Bakkerij, Rime
taal Vorden, De Seven Steenen, Slot-
boom Hengelo, Autobedrijf Herwers,
Café Restaurant Den Bremer, Firma
Willemsen Steenderen, Hubers Baak,
Goossens Atomica, Langeler Horeca,
Firma Disbergen, Kermex Baak, Aaide
rink Schilderwerken, J.L. Hermsen Be
heer, krentenwegge van bakker Joop
uit Vorden, Westhoff koffieapparaten,
Borgonjen naaimachines.)

geduwd, de eerste avond. Daarvoor
kreeg hij een speciale medaille omge
hangen, namelijk een heel klein stuk-
je! Daarna kreeg hij toch nog een goe
de. De burgemeester bedankte de heer
Visser, maar voegde eraan toe "het wa-
ren er wél 100, hé mevrouw Lubbers!"
Mevrouw Lubbers bevestigde dit.

De burgemeester had veel bewondering
voor de prestaties die iedereen had gele
verd. Daarna vroeg hij om voor Jan Vis-
ser te applaudisseren. Bovendien gaf hij
bij deze toestemming om volgend jaar
een tweede editie van Roll over Bronck-
horst te mogen organiseren.

"Burgemeester van der Wende duwde donderdagavond de eerste 100 meter de rolstoel van
mevrouw Lubbers uit Hengelo en opende hiermee officieel de driedaagse Roll over Bronckhorst,
georganiseerd door De Zonnebloem."

Alle duwers haalde hij naar voren om
een applaus te laten ontvangen. Daar-
na het team: Roelof, Ron, Bart, Wim,
Irene, Gerard, Willie, Jan en Ria.

Als laatste werd Burgemeester Van der
Wende naar voren geroepen. Hij had,
volgens Jan Visser, 50 meter de rolstoel

Nadat alle gasten nog werden voor-
zien van koffie, mochten de kaarten
worden afgestempeld en de medailles
opgehaald. Na drie dagen prachtig
weer, gingen alle gasten moe maar te
vreden naar huis. Jan Visser had een
goed gevoel. "Ik vond het fantastisch!"
zei hij tot slot.

Smees wint
thuiswedstrijd Hengelo
Hij kwam slecht van zijn plaats en be
gon als vierde aan zijn wedstrijd.Na de
eerste ronde kwam hij als tweede door
met een grote achterstand op Patrick
Lakerveld.In drie ronden reed hij het
gat dicht en passeerde hij Lakerveld.

Hij bouwde zijn voorsprong uit maar
Hans verremde zich echter in de be
faamde Molenbocht.Hans kon weer
opniew beginnen aan een inhaal wed-
strijd wat hem echter ook lukte.Na
een aantal ronden had hij Lakerveld te
pakken en reed hem op grote af-
stand.Het talrijke publiek juichte hem
toe en vond het allemaal prachtig.Der-
de werd de Belg David Driege en Hans
zijn teamgenoot Bram Appelo werd
vierde.

Richard Buchly verdedigde de kleuren
van het Perfomance Racing Achter-
hoek op voortreffelijke wijze en ein-
digde op een verdienstelijke vijfde
plaats.Tonnie Wassink behaalde voor
eigen publiek zijn hoogste notering
ooit.een achtste plaats!
De supersport 600 ging dit weekend
russen de Zweed Jan Hansson en Barry
Veneman.
Tijdens de eerste manche maakte Arie
Vos het de twee nog moeilijk in het be
gin.Vos,uitkomend voor Hartelman
Yamaha.ging er echter spectaculair af
in de derde rondeNu ging het gevecht
om de laatste podiumplek tussen Jar-
no Janssen en Joan Veijer.De derde

plek was echter voor de meer ervaren
Jarno Janssen die met Hansson en Ve
neman op het podium mocht.Good
old Mile Pajic werd zesde en de jonge
Sven Ahnendorp negende.
De tweede manche was superspan-
nendje kon de winnaar niet van te vo-
ren voorspellen.Het was Hansson die
in de laatste ronde Veneman passeer-
de en zo totaalwinnaar werd.Op grote
afstand werd Arie Vos derde.Ook dit
maal haalde Pajic een zesde plek en
Ahnendorp een tiende.

Ook de twee manches in de Dutch Su-
perbikes waren het aanzien waard.Er
werd veel strijd geleverd door de heren
coureurs.De twee manche overwin-
ningen gingen naar Bob Withag.Paul
Mooiman werd tweede in de eerste
manche en derde in de tweede.Regio-
rijder Arno Visser behaalde een uitste
kende plek in de eerste manche en in
de tweede viel hij uit.Visser was zeer
teleurgesteld in zijn resultaten.Daar-
integen ging Andre Martens uit zijn
dak met een twaalfde plaats in de eer-
ste en een elfde in de tweede man-
che.Hij behaalde zijn eerste punten
voor het ONK.

Overige uitslagen:de 125 cc werd ge
wonnen door Gertjan Kok,de drielan-
dencupwedstrijden werden gewonnen
door de Belg Kris Jennis.De zij span
klasse was een makkie voor vader en
zoon van Gils.

Hans Smees

Afgelopen weekend werden op de Varsselring bij Hengelo de traditionele wegraces gehouden. Dit onder
prachtige weersomstandigheden. Hans Smees uitkomend inde 250-cc won het voorbije weekend eindelijk zijn
thuiswedstrijd.Hij was duidelijk de snelste man op de Varsselring.Hij maakte het wel behoorlijk spannend!
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Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Weevers

Hoven iersbed rijf

Marco Besselink
-:•:- TUINONTWERP #

# TUINAANLEG (RENOVATIE) *
* TUINONDERHOUD #

-*- (SIER)BESTRATING *
-:•:- VIJVERS *

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

9
Vt)

Informatieavond Digitale Fotografie
Wat zijn de voordelen van digitaal fotograferen?

Welke mogelijkheden zijn nuttig?
En hoe zit dat nu, met die pixels?

Kortom: u wilt een digitale fotocamera kopen, maar weet niet welke?

Kom dan op maandagavond J \J ITI" l
naar de informatieavond in het IJsselpaviljoen te zutphen

(aanvang 20.00 uur; zaal open vanaf 19.30 uur)

Aan de hand van veel voorbeelden en demonstraties zal Stef Pluijm van Sony duidelijk maken
welke digitale camera voor u de juiste is!

Tijdens deze avond kunt u bovendien gebruik maken van een aantal zeer aantrekkelijke aanbiedingen!

Wilt u deze gratis, vrijblijvende demonstratie bijwonen? Meld u zich dan a.ub. aan bij

• Metamorfose
• Ontwerpen
• Onderhoud
• Klussen

Bel O6 - 52 O3 81 10

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

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

Eliesen Electro
Zutphen-Emmerikseweg 46 - 7223 DG Baak - Tel. 0575 - 44 12 64

Nieuwstad 45 - 7201 NL Zutphen - Tel. 0575 - 54 32 02

Aanmelden kan vanzelfsprekend in de winkel
maar ook telefonisch (0575-54 32 02) of via e-mail (zutphen@expert.nl)

®

. Korte broeken

. polo shirts

. AtrWsbroeken

. Blouses

GOOSSEN

Het Gelders Ballonteam o.lv. Paul Kok is het eerste en meest ervaren ballonteam in
de provincie Gelderland, Wie heeft hen niet eens met een gigantische jeneverfles in
de lucht gezien of met hun zilveren VIP passagiersballon van de Fortis Bank?

In verband met naderende emigratie van uiterst ervaren bemanningsleden zijn wij
op zoek naar vrijwilligers:

BEMANNINGSLEDEN

Bij voorkeur 25+ tot zelfo 60+ jaar oud, beschikkende over vrije tijd en goede om-
gangsvormen. Een rtjbjpdis (Bj>f B/E) en wonende binnen een straal van 25 km
van Bronkhorst strekt

Binnen
bcmannings
kern van
reeds 20+ j
Eveneens
absoluut op

Geïnteresseerden verzoeken
nader over het ballot

Paul Kok
Wehmestnw t A, 7*.
tel. (0575) i5 l

ore
>ud Ni kampioen ballonvaren Paul Kok en een

en. Stap voor stap. Er zijn bemanningsleden die
outiciDeren d en de rand'

lonteara waar vcffidtdd

d u

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grof e groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

DE KLUSSENIER
NU OOK IN
Warnsveld

Vooro.a.:
Verbouwen
Tegelwerk
Onderhoud
Badkamers
Timmerwerk

KLUSSENIER
André van der Horst

Breegraven 82
7231 JH Warnsveld
Tel. (0575)-529125
Fax (0575)-529125

Mobiel (06) - 48957044
a.vanderhorst@klussenier.nl

www.klussenier.nl

HALLO
HULP NODIG B I J K L U S S E N ?
Haal dan de veelzijdige en ervaren vakman Daan
Rutten in huis. Hij adviseert u graag. Hij is aangesloten
bij De Vakman, een landelijk netwerk van zelfstandige
klusprofessionals. Dat geeft extra zekerheid. Want
iedereen die zich De Vakman mag noemen, werkt met
een unieke kwaliteitsgarantie en is lid van de
Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK).
Vanzelfsprekend krijgt u bij De Vakman altijd een
scherpe offerte, zodat u precies weet waar u aan toe
bent. Bovendien betaalt u geen voorrijkosten.
Een klus? Neem dan snel contact op met:

De Vakman
DAAN RUTTEN T 0575 - 57 53 44 M 06 -16 93 86 65,
E d.rutten@devakman.info
• Verbouw/Onderhoud/Renovatie
• Timmer- schilder- en tegelwerken
• Elektra en Telecommunicatie
• Badkamers/Keukens/Dakramen
• Ramen/Deuren/Hang- en sluitwerk

Beumweg 17, Vragenden

Tel.: 0544-379415/ 06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte

www.gzgeveltechniek.nl

n

70 HAR

JUBILEUMACTIE

50%
WUKllAD

l CONTACT
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-

stellen bij onze filialen.

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

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

SUETERS: RAADHUISSTRAAT 9A, TEL. (0575) 46 11 89

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

laat je stem in
Europa horen!

PvdA
Bronckhorst

Bezoek het gastenboek
www.bronckhorst.pvda.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Bij DARTEL TRAMPOLINES:

verkoop én verhuur. Ook advies.

onderdelen en reparaties.
Welkom: di. & wo.:10.00-17.30 uur

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

Broekstraat 22, Doetinchem
Tel (0314) 39 16 87



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

Meer dan 70.000 bezoekers op Achterhoekse Paardedagen
De weergoden waren de organisatie van de
Achterhoekse Paardedagen goed gezind,
want terwijl het toch op redelijk korte
afstand van het terrein echt slecht weer was,
bleef het op het terrein zelf droog. Ook met
de veiligheid zat het goed. Eén paard brak een
been tijdens de wedstrijden en door de goede
routing leverde de aankomst en het vertrek
van deelnemers en publiek geen noemens-
waardige problemen op. Alleen in de nacht
van zondag op maandag moest de politie
optreden en zeven mensen aanhouden die in
een caravan zaten die door een onverlichte
tractor werd getrokken, terwijl onderdelen
van het interieur uit de caravan werden
gegooid.

Ook als je geen of weinig binding hebt met de
paardensport is een bezoek aan de
Paardedagen een feest. Er is een complete
kermis met reuzenrad op het terrein
gebouwd. Het bedrijfsleven heeft een eigen
'straat', zodat je eventueel een bubbelbad
kunt aansrfraflfrn en natuurlijk is er «*^n uit-
gebreide catering.

Ook is er een uitgebreid 'bijprogramma'
met kindervermaak, muziek en dit

keer komen ook de mechanische
paardekrachten aan bod, want

buurtvereniging Oosterwijk ver-
zorgde op de zaterdag een
trekkeitrekwedstrijd.
DJ Maarten (in een geel
vogelpak en op klompen)

\ bereidde de kinderen in de
tent met kinderhouse voor
op de komst van de mei-
dengroep 'Djumbo' en de
zaal vol jonge meisjes (en
hun vaders) zingen luid-
keels de hit 'Eyahe' mee.

Het muziekspektakel tij-
dens de Paardedagen zit in
de lift Het benefietsconcert

op de vrijdagavond trok al
zo'n 1100 muziekliefhebbers

naar de tent Daardoor kan de
organisatie, in handen van de

Keijenborgse Motordub. meer
dan n 11.000,- overmaken naar l

stroo
het doel van dit jaar (Braziliaanse straatvoet-
ballertjes). Het programma was er dan ook
naar, want met Jovink (voor deze gelegenheid
vergezeld door Bennie Jolink) & de
Voederbietels kun je rekenen op een grote
aanhang.

Gedurende het gehele weekeinde bleef de
amusementstent goed gevuld. Je zou bijna
vergeten dat het uiteindelijk allemaal om de
paardesport draait



gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Jaargang 1
Mr. 21
24 mei 2005

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(B en w. griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken. Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

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

De in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen geven deze
week in een notendop hun mening over de gemeentebegroting 2005 en de
plannen die het college hierin voorstelt. Ook wordt het collegeprogramma
dat b en w hebben opgesteld naar aanleiding van het raadsprogramma
besproken. Over beide onderwerpen heeft u vorige week op deze
gemeentepagina kunnen lezen. Op de 26e komen deze ook aan de orde in
de officiële raadsvergadering, die u vanaf 20.00 uur kunt bijwonen in de*
raadzaal van het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo Gld.
In willekeurige volgorde:

WD
Algemene Beschouwingen van
WD-f ractie op de begroting
Bronckhorst 2005.

Tekort van € 3.816.655,- voor 2005.
Dit is een slecht begin. Dat is toch
niet het voordeel van de gemeente-
lijke herindeling! De door het
college voorgestelde ombuigingen
brengt het tekort naar ca. € 2,4
min. Voor 2006 is het tekort na
ombuigingen begroot op ca. € 2,5
min. Dit betekent een aanslag op de
vrij besteedbare reserves oplopend
tot 50%. Wat de resultaten zijn van
de jaarrekening 2004 is nog niet
bekend. De WD vindt dat er nog
meer gesnoeid moet worden in de
kosten. Alleen zo worden de lasten
voor de burger in de hand gehou-
den. Maak die keuzes nu en schuif
ze niet vooruit, want daar wordt het
niet beter van.
De algemene reserves van Bronck-
horst zijn niet onuitputtelijk. Op
basis van haar verkiezingspro-
gramma merkt de WD Inhoudelijk
op:
• Plattelandsvernieuwing.

De inspanning die wordt gepleegd
om de functieverandering en
nieuwe economische dragers toe
te staan, juichen wij toe. Jammer
vinden wij dat voor de uitvoering
van gebiedsgericht beleid weer
een nieuwe organisatie moet
worden opgezet.
De WD wil graag investeren in
projecten en niet in steeds weer
nieuwe overlegstructuren.

Bovendien denken wij dat de zgn.
vereveningsgelden een goed
instrument is om plattelands-
vernieuwing mogelijk en
betaalbaar te maken.

• Recreatie en toerisme.
Biedt deze branche die nog in de
lift zit de ruimte zich te ontwik-
kelen, maar wel op basis van
kwaliteit met behoud van de
landschappelijke waarden van
Bronckhorst.

• Privatisering.
Dit wordt in het huidige beleid
volgens de WD onvoldoende
belicht en verdient meer
aandacht zeker in het kader van
het begrotingstekort.

• Vrijwilligersbeleid.
Hierop mag niet worden gekort,
want dit is de smeerolie van de
samenleving. Het werkt
kostenbesparend en vergroot de
leefbaarheid.

• Onderhoud wegen en een
duurzaam veilig wegennet.
Bij het duurzaam veilig inrichten
van wegen is de WD van oordeel
dat gekeken dient te worden naar
een andere vorm van inrichting.
Bij voorbeeld visuele drempels
i.p.v. werkelijke. De WD ziet
graag meetbare resultaten in
relatie tot de verkeersveiligheid.
Een integraal verkeersplan

opgesteld in samenwerking met
buurgemeenten en provincie
dient de basis te zijn om
verkeersstromen in kaart te
brengen, voordat er rondwegen in
uitvoering worden genomen.

• Welstand.
De WD is voorstander van
afschaffing van de welstands-
commissie. Maar verwacht in
ieder geval dat bij de
harmonisatie van de welstand het
'Vordens model' als uitgangspunt
wordt gehanteerd.

• Stookbeleid.
DeWD is blij met de
natuurontwikkelingen door
particulieren. Echter de
vergunningsprocedure om het
snoeihout te verbranden moet
eenvoudiger.

• Programmabegroting.
Er dient voor het jaar 2006 een
programmabegroting te worden
opgesteld. Naar het oordeelvan
de WD bieden de bovenstaande
inhoudelijke punten een goede
uitgangsbasis daarvoor.
Gemeentelijke diensten, zoals
legeskosten, dienen in elk geval
kostendekkend te zijn.

CDA
CDA
Algemene Beschouwingen van
CDA-fractie op de begroting
Bronckhorst 2005.

Op 1 januari 2005 is de nieuwe
organisatie van de gemeente
Bronckhorst van start gegaan, een
voortvarende start! De ambtelijke
organisatie van vijf gemeenten is in
elkaar geschoven en het resultaat is
dat goed (samen)gewerkt wordt, een
hele prestatie. Dit zal zich vertalen
in een betere dienstverlening voor
de burgers. Ook bestuurlijk zit de
organisatie goed in elkaar. Aan de
orde is de begroting van de gemeen-
te Bronckhorst voor het lopende jaar
2005. Het is de eerste begroting van
onze nieuwe gemeente, eigenlijk
een optelling van de begroting van
de voormalige gemeenten. Het CDA
beseft dat het voor de gemeentelijke
organisatie een geweldige klus is
geweest om deze begroting nu al te
presenteren. Ook beseffen wij dat dit
nog lang geen optimale begroting is
maar in ieder geval een goede
voorzet voor de begroting 2006. De
begroting geeft aan dat er een tekort
dreigt van € 3,8 miljoen. Het college
heeft een aantal ombuigingsmaat-
regelen voorgesteld waarmee het
tekort is teruggebracht naar
€ 2,4 miljoen. Hiervoor worden de
reserves aangesproken.
In maart is de verordening OZB
vastgesteld waarbij ervoor gekozen
is om in een keer de OZB te harmo-
niseren en het gemiddelde met
slechts 3% te verhogen, waarmee de
belastingdruk voor de burger niet
extra hoog is gemaakt. Betreffende
de Beheersbegroting en de Ombui-

gingsvoorstellen geeft het CDA de
volgende reactie:
• De Regio Achterhoek voert een

aantal taken uit voor onze
gemeente. Er is een werkgroep
ingesteld om te bezien of het hele
pakket nog door de Regio moet
worden uitgevoerd. Het CDA acht
het noodzakelijk dat voor het eind
van het jaar hierover duidelijkheid
is, ook de discussie over de
bestuursvorm moet dan zijn
afgerond.

• Het raadsprogramma stelt dat
plattelandsvernieuwing een
belangrijk item is voor de komen-
de raadsperiode. Mede gezien het
feit dat het reconstructieplan is
goedgekeurd komt ervoor uitvoe-
ring van het plan rijks, provinciaal
en Europees geld vrij. Om dit geld
binnen te kunnen halen voor het
grondgebied van de gemeente
Bronckhorst is er voor een aantal
onderdelen medefinanciering
nodig van de gemeente. Uitgaande
van de periode 2005-2008 lijkt het
opgenomen bedrag veel te klein
om de mogelijkheden voor platte-
landsontwikkeling optimaal te
kunnen benutten.

• De werkgroep Ombuigingen zal
alle bezuinigingsmogelijkheden
inventariseren. De raad zal dan de
keuzes maken. Het CDA wenst een
lijst met mogelijke bezuinigingen
die beduidend groter is dan de
beoogde bezuinigingen om ruimte
te creëren voor nieuw beleid.
Uitgangspunt voor het CDA is dat
de sociaal zwakkeren worden
ontzien.

• Door harmonisatie van de tarieven
sporthallen en zwembaden wordt
een bezuiniging voorzien. Het CDA
vindt het belangrijk ook te kijken
naar de kosten van beheer.
In hoeverre kan door harmonisatie
en efficiënter beheer ook een
meeropbrengst bewerkstelligd
worden? Het CDA vindt deze
voorzieningen belangrijk.

Het vrijwilligerswerk is een erg
belangrijke factor in het sociaal
maatschappelijk functioneren
binnen onze gemeente. Het CDA
geeft het college in overweging
om een verkiezing van vrijwilliger
van het jaar in te stellen om aan te
geven hoe belangrijk wij het
vrijwilligerswerk vinden.
Voor de stookontheffing is bij de
bevolking geen of weinig draag-
vlak. Verhoging van het tarief van
€ 7,70 naar € 23,- acht het CDA
daarom niet wenselijk.
Een meerjaren ontheffing is al een
verbetering



• Het CDA vindt dat publieke
aandelen, zoals van de NUON en
VITENS, in handen moeten blijven
van de overheid.

• Het CDA ondersteunt uw visie
betreffende de economische
ontwikkeling en ondersteunt de
voorgestelde maatregelen.
Investeringen zijn nodig om op
termijn te kunnen profiteren van
de opbrengsten.

• Zoals eerder vermeld, komen er
vanuit verschillende kanten
subsidiemogelijkheden voor
plattelandsvernieuwing maar ook
voor verdere economische
ontwikkelingen. Om deze optimaal
te kunnen benutten, moet de
gemeente een deskundige op het
gebied van subsidies benoemen,
eventueel samen met de gemeen-
ten Lochem en Zutphen.

• Initiatieven om de cultuur-
historische waarden van ons
gebied te behouden, ondersteunt
het CDA waar mogelijk.

De fractie heeft er alle vertrouwen in
dat het college samen met de raad,
met deze eerste aanzet, de komende
jaren tot een sluitende begroting
kan komen.

066
Algemene Beschouwingen van D66-
f ractie op de begroting Bronckhorst
2005.

Bronckhorst heeft een vliegende
start gemaakt dankzij de grote inzet
van de medewerkers en het college.
Waardering hiervoor is op zijn plaats.
Nu de nieuwe gemeente bijna vijf
maanden oud is, heeft de raad voor
het eerst de gelegenheid om de fi-
nanciële balans op te maken. D66
heeft kennis genomen van het colle-
geprogramma en de begroting 2005.

Het collegeprogramma sluit aan bij
het coaütieprogramma.
D66 constateert dat dit college-
programma een aaneenschakeling
is van inspanningsverplichtingen.
Het beschrijft geen concrete na te
streven resultaten en is niet
gekoppeld aan de begroting. Het
beperkt zich tot het toezeggen van
nota's en studies. De raad kan naar
de opvatting van D66 niet veel meer
doen dan toekijken of het college
zich aan de afspraken houdt die in
het programma neergelegd zijn.
De onderwerpen bestrijken in veel
gevallen een periode van enkele
jaren. Koppeling aan een meerjaren-
raming ontbreekt. Daardoor is het
niet mogelijk om dit programma op
haalbaarheid en merites te beoorde-
len. Omdat D66 zich niet gebonden
heeft aan het coalitieprogramma,
beoordeelt zij de onderdelen van het
collegeprogramma, net als die van
het coalitieprogramma, op het
moment dat een onderwerp in de
raad of commissies aan de orde
komt.

De begroting is een collage van de
vijf begrotingen van de voormalige
gemeenten. Het geeft een overzicht
van lasten en verplichtingen zoals
die door de vijf gemeenten zijn
achtergelaten. Dat is verhelderend,
maar het is niet meer dan een
tussenstand.
Deze begroting biedt een overzicht
aan inspanningsverplichtingen en
noemt geen beleidsdoelen. Op die
manier is te zien waar geld voor
nodig is, niet welke meetbare doelen
met de uitgaven beoogd zijn. Zo is
bijvoorbeeld geld uitgetrokken voor
het reïntegratiebeleid. Niet is
vermeld wat dat reïntegratiebeleid
moet opleveren. Aan de hand van

deze begroting kunnen de raad en de
accountant volgend jaar bij het
vaststellen van de jaarrekening 2005
niet beoordelen of het college
bereikt heeft wat het in 2005 voor
ogen had.

D66 heeft begrip voor de complexi-
teit van het in elkaar schuiven van vijf
begrotingen. Niettemin is D66van
mening dat de toenmalige stuur-
groep het financiële traject
onvoldoende prioriteit heeft
gegeven. Het college werd in januari
van dit jaar met een flinke achter-
stand geconfronteerd. Ondanks alle
inspanningen die zijn verricht, is D66
van mening dat de begroting 2005
veel te laat beschikbaar is gekomen.

Het ontbreken van een meerjarenra-
ming vinden wij een ernstige
omissie. De provincie verwacht dat
gemeenten met de begroting ook nu
al, in 2005, een sluitend meerjaren-
plan overleggen. Het heeft ons zeer
gestoord om in de krant te moeten
lezen dat de wethouder van financiën
zich aan deze verplichting onttrekt
door een beroep op de complexiteit
van het onderwerp.

D66 verwacht van het college dat het
nog meer aandacht besteedt aan de
voorbereiding van begrotingen en
meerjarenramingen. Deze vormen
de spil van het gemeentelijk bestuur
en de verantwoording ervan.

GROENLINKS
Groen Links
Algemene Beschouwingen van
GroenLinks-f ractie op de begroting
Bronckhorst 2005.

'Alles heeft zijn uur en ieder ding
onder de hemel zijn tijd' staat in het
bijbelboek Prediker. Misschien een
wat onverwachte start voor de
Algemene Beschouwingen van
GroenLinks. We willen immers vele
dingen veranderen en er is ook nog
een tekort van enkele miljoenen
euro's! Dit is zo, maar juist daarom
moeten we niet te veel tegelijk
willen. Nog belangrijker is het om de
juiste keuzes te maken. Daarover
willen we het graag hebben.
GroenLinks heeft als motto 'Groen
en Sociaal'. Wij staan achter alles
wat het groene en sociale in onze
gemeente bevordert. Wij zijn tegen
de dingen die het groene en sociale
aantasten. Zo eenvoudig is het.

Het collegeprogramma.
Op 24 februari heeft de gemeente-
raad, met inbreng van GroenLinks,
het raadsprogramma 2005-2010
vastgesteld. In april heeft het college
het collegeprogramma 2005-2010
aan de raad voorgelegd met als titel:
'Groen, open en gemoedelijk'. Dat in
de titel 'Groen' staat geeft ons extra
vertrouwen. We hebben echter nog
enkele wensen en aanbevelingen:
• Bij het opstellen van het platte-

landsbeleid wil het college
marktpartijen betrekken. Deze
partijen zullen dan mede de kosten
moeten dragen. Marktpartijen
willen echter geld verdienen. Dit
verdienen mag niet ten koste gaan
van het groene karakter en de
sociale structuur van onze
gemeente. Tevens moet geld
verdienen door grondspeculatie
worden tegengegaan, onder
andere door het waar nodig

vestigen van het voorkeursrecht
en door het instellen van een
gemeentelijke grondbank.

• Het college stelt dit jaar een nota
openbaar vervoer op. Het
openbaar vervoer bestaat in onze
gemeente uit trein, bus en
regiotaxi. Het verdient aanbeveling
deze vormen van vervoer goed op
elkaar af te stemmen. Met name
de openbaar vervoer functie van de
regiotaxi kan gestimuleerd wor-
den, bijvoorbeeld als
'aanbrengvervoer' naar een aantal
centrale haltes van bus en trein.
Voor oost-west verbindingen
bevelen wij aan Hengelo tot
centraal op- en overstappunt te
ontwikkelen.

• Over het beleidsplan economie dat
het college, op eigen initiatief, wil
opstellen zijn wij niet gerust. Het
lijkt alsof de WD via een
achterdeur het college is binnen-
geslopen. Kreten als 'Bronckhorst
Health Valley' versterken deze
gedachte. Ook economische
ontwikkeling zal aan de groene en
sociale keur moeten voldoen. Geld
verdienen ten koste van deze voor
ons centrale waarden past niet in
ons programma, maar ook niet
binnen het raadsprogramma.

• In het raadsprogramma heefteen
beleidsveld onvoldoende aandacht
gekregen: het cultuurhistorisch
beleid. Het is goed dat het college
dit verzuim wil herstellen.
Ondanks de financiële situatie
moet onderhoud van het erfgoed
doorgaan. Het verder vervallen van
nog niet op de monumentenlijst
staande gebouwen (bijvoorbeeld
molen 'De Hoop' in Vorden) moet
worden voorkomen.

• De activiteiten op het terrein van
welzijn zijn versnipperd. Deze
versnipperde werkzaamheden zijn
gericht op dezelfde doelgroep: de
inwoners van onze gemeente die
ondersteuning nodig hebben.
GroenLinks bepleit de instelling
van een welzijnskoepel waar-
binnen de diverse activiteiten
kunnen worden gecoördineerd.
Het zou ook een prima thuishaven
zijn voor het vluchtelingenwerk. De
bovenstaande aanbevelingen pas-
sen binnen het raadsprogramma,
zijn groen en sociaal en kosten
weinig geld.

De bezuinigingen.
Wij kunnen ons in de concrete bezui-
nigingsvoorstellen van het college
voor 2005 grotendeels vinden. Ook in
2006 zal echter bezuinigd moeten
worden. GroenLinks wil het college
reeds nu enkele gedachten over
deze bezuinigingen meegeven.
• Bezuinigingen mogen niet

plaatsvinden op activiteiten ten
behoeve van degenen die geheel of
gedeeltelijk op de zorg van de
gemeente zijn aangewezen.

• Directe publieksfuncties moeten
zoveel als mogelijk worden
ontzien.

• Bij het bezuinigen op wegenonder-
houd moet het onderhoud van
fietspaden wel gebeuren.

• Bij het bezuinigen op groenonder-
houd mag niet worden overgegaan
op milieuonvriendelijke
maatregelen.

• Bezuinigingen op de ambtelijke
formatie moeten niet ongericht
gebeuren maar gericht, rekening
houdend met de directe effecten
op de dienstverlening aan de
burgers van Bronckhorst. Hiervoor
is-een betrouwbaar
benchmarkonderzoek met een
onderverdeling per (hoofd)functie
als instrument voor de Raad
onontbeerlijk.

• GroenLinks heeft geen bezwaar
tegen het invoeren van betaald
parkeren. 'Alles heeft zijn uur':
er is geen noodzaak tot overhaaste
actie; zorg voor een groene en
sociale gemeente is echter van
alle tijden.

PARTIJ VAN DE ARBEID

PvdA
Algemene Beschouwingen van
PvdA-fractie op de begroting
Bronckhorst 2005.

Voor het eerst worden we geconfron-
teerd met de totaalcijfers en de ach-
terliggende doelen en taken. Veel
keus en beleidsruimte is er niet. Er is
een groot tekort en het jaar is al voor
de helft voorbij. Wij kunnen ons vin-
den in de door het college voorge-
stelde oplossing voor 2005.
Om te komen tot een planmatige
meerjaren aanpak vragen we nu al
aandacht voor het begrotingproces
2006. Wij willen voldoende tijd
hebben om de moeilijke beslissingen
waar we in het najaar voor komen te
staan te kunnen voorbereiden. Keu-
zes gaan we niet uit de weg. De PvdA
laat zich bij het maken van die keu-
zes leiden door onze inzet bij de ver-
kiezingen: Geld voor mensen gaat
voor geld voor dingen.
• We zijn blij dat het college het

initiatief heeft genomen om de dis-
cussie over de regionale
samenwerking binnen de Regio
Achterhoek te starten. Het moet
toch mogelijk zijn dat een heringe-
deelde Achterhoek met acht
gemeenten, in de toekomst over
een slagvaardige regio gaat be-
schikken.

• Het veiliger maken van de gehele
gemeente moet doorgaan. Omdat
de financiële middelen beperkt
zijn, lijkt het ons goed de te nemen
maatregelen uit te smeren over
een langere termijn. Bij de
vaststelling van het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoer Plan zullen we
ook nadrukkelijk moeten kijken
naar het maatschappelijk draag-
vlak voor de te nemen maatrege-
len.

• Goed onderwijs voor alle kinderen
is een basisvoorziening. Het
maken van een integraal
huisvestingsplan vinden we een
prima zaak. Zo krijgen we goed
zicht op de benodigde middelen
voor onderwijs. Voortgang van de
nieuwbouwplannen van de scholen
in Hummelo en Vorden moet de
hoogste prioriteit krijgen.

• Het verenigingsleven is erg
belangrijk voor de leefbaarheid in
Bronckhorst. Gelukkig zijn (nog)
vele vrijwilligers actief. Op deze
mensen moeten we als gemeente
zuinig zijn.

• De nota kernenbeleid en de nieuw
te ontwerpen subsidieverordening

zijn derhalve van groot belang voor
de maatschappelijke
infrastructuur van Bronckhorst.

• Om ervoor te zorgen dat ook
ouderen met een klein pensioentje
naast hun AOW in aanmerking
kunnen komen voor bijzondere
bijstand zou het goed zijn ook hier
de norm op te trekken tot 120%
van het sociaal minimum. We
beseffen dat onze financiële
positie niet rooskleurig is. maar
dat mag geen argument zijn om de
'zwakkeren' geen duwtje in de rug
te geven.

• Het is van groot belang om regels
en voorschriften te kunnen
handhaven. Hiervoor zijn actuele
gebruiksvergunningen een must.
We zijn benieuwd naar de actuele
stand van zaken in Bronckhorst en
hoe het college hieraan invulling
denkt te geven.

• In Bronckhorst raken we steeds
meer jongeren kwijt doordat er
geen betaalbare woonmogelijk-
heden zijn. Van de provincie mag
er alleen gebouwd worden voor
doelgroepen zoals jongeren en
ouderen. College wees creatief en
gebruik alle mogelijkheden.

• Ook dient het college pas als de
concrete invulling van een plan is
vastgelegd, van (externe] ontwik-
kelaars gebruik te maken voor
planologische medewerking.

• Actuele bestemmingsplannen voor
het buitengebied, waarin het inte-
grale ruimtelijke plattelandsbeleid
is vast gelegd, is voor alle belang-
hebbenden in het gebied een goe-
de zaak.

Welstandscommissie
ledere dinsdag behandelt de wel-
standscommissie om 9.30 uur in
het gemeentekantoor een aantal
bouwplannen. De agenda van de
Welstandscommissie vindt u de
vrijdag voorafgaand aan de verga-
dering op onze website
www.bronckhorst.nl onder het
kopje nieuws.

Bedrijventerrein te koop in Zelhem
Het bedrijventerrein 'De
Vinkenkamp' in Zelhem is circa
17 ha. groot, waarvan ruim 10 ha.
bestaat uit uitgeefbare bouwkavels.
Er zijn nog kavels te koop van 1.000
tot 6.000 m2. De prijzen variëren
van € 80 p/m2 voor reguliere
kavels, € 100 p/m2 voor zicht-
locaties en € 130 p/m2 voor enkele
kavels met een woning. De prijzen
zijn exclusief BTW. Het terrein is
bestemd voor industrie,

groothandel en dienstverlening.

Informatie
Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden van vestiging of
uitbreiding van uw bedrijf in onze
gemeente, dan kunt u contact
opnemen met de bedrijfscontact-
functionaris, afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling van
de gemeente Bronckhorst,
tel.(0575)750361.

Gemeente stelt regels voor antennes
Het gemeentebestuur heeft (ont-
werpjregels gesteld aan de plaatsing
van GSM- en UMTS-antennes en
-antennedragers, zoals masten.
De nieuwe beleidsregels zijn vooral
bedoeld om onze landschappelijke-,
ruimtelijke-, stedenbouwkundige-,
esthetische-, cultuurhistorische- en
bouwhistorische waarden te be-
schermen. Dit betekent: zo weinig
mogelijk nieuwe masten en als deze
al noodzakelijk zijn, dan op de minst
schadelijke plaats. Op, in of aan
monumenten mogen geen antennes

of antennedragers worden
bevestigd. De gemeente wil verder
UMTS-antennes voorlopig zoveel
mogelijk weren, zolang de effecten
van deze toepassing op de gezond-
heid en het welbevinden van de
mens (anders dan bij GSM) nog
onvoldoende wetenschappelijk in
beeld zijn gebracht. Tenslotte wil de
gemeente garanties van initiatief-
nemers dat zij eventueel toegewezen
schadeclaims compenseren.
Zie ook de rubriek Openbare
bekendmakingen.



.UIT DE RAAD

Extra raadsvergadering 2 juni

Op 2 juni vindt om 20.00 uur een extra raadsvergadering plaats in de raads-
zaal van het gemeentehuis. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Brede School Hummelo. De scho-
len De Bongerd uit Hoog-Keppel
en De Woordhof uit Hummelo
moeten samen gaan in een brede
school, waarin ook plaats is voor
meerdere organisaties. De brede
school moet aan de Hessenweg in
Hummelo komen. Het is de be-
doeling dat op korte termijn de
bestemmingsplanprocedure start
en de architect aan de slag gaat
om schetsen voor de nieuwe
school uit te werken. Ook wordt
gekeken welke participanten
naast de scholen definitief gaan
deelnemen aan de brede school.
De bouwvan de fusieschool moet
de hoogste prioriteit krijgen.
Beschikbaar stellen krediet voor
aanleg voetbalveld Hessen Com-
binatie 2003 Achter-Drempt.
Voetbalvereniging Hummelo en
Keppel en sportvereniging
Drempt Vooruit zijn in 2003 gefu-
seerd. Er wordt gebruik gemaakt
van twee sportcomplexen; in
Hoog-Keppel en Achter-Drempt.
Het is de bedoeling over te gaan
tot één terrein in Achter-Drempt.
Dit moet hiervoor worden uitge-
breid. Daarvoor is een krediet

nodig van € 125.000.
• Landschapsontwikkelingsplan

Zelhem; een moderne marke.
Het vaststellen van dit plan biedt
mogelijkheden voor nieuwe
initiatieven op het gebied van
landschapsontwikkeling. De in
het voorstel genoemde projecten
kunnen uitgevoerd gaan worden
en er komt een coördinatiepunt.
Achtergrond vormde de visie: een
moderne marke. Belangrijke
onderdelen van deze visie zijn:

- verweving van natuur, land-
bouw, water, en dus niet een
scheiding van deze functies

-versterking en ontwikkeling
van het landschap en de cul-
tuurhistorie

- een economische toekomst
voorde landbouw

• Naar één regiotaxi. De voormalige
gemeente Vorden was aangeslo-
ten bij Regiotaxi IJsselstreek. De
andere vier gemeenten bij
Regiotaxi Achterhoek. Het is de
bedoeling dat Bronckhorstenaren
per 1 oktober allemaal gebruik
gaan maken van één Regiotaxi.
Hiermee zijn overgangskosten
gemoeid van circa € 23.665.

Andere onderwerpen zijn
• Uittreden uit 'Gemeenschappelij-

ke regelingen'
• Beslissing op bezwaarschriften

tegen voorbereidingsbesluit t.b.v.
Groenrecyclingbedrijf Wassink
(Zelhem)

• Bestemmingsplan Buitengebied
2002 Covikseweg 3/3a (Steende-
ren)

• Verordening leerlingenvervoer
gemeente Bronckhorst

• Reorganisatie buitendienst
gemeente Bronckhorst

• Uitvoering Wet sociale werk-
voorziening (WSW)

• Inspraakverordening
• Aanwijzing tweede lid commissie

grens Regio Achterhoek

Spreekrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren over één van de
agendapunten, dient u dit bij
voorkeur 24 uur van tevoren te
melden bij de griffier,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie(abronckhorst.nl. Onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.
De vergaderstukken kunt u vinden
op onze website ww.bronckhorst.nl.
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 23 juni a.s.

T-shirts, jeans, winterjassen,
lakens en vlaggen, maar ook
theedoeken, handdoeken,
ovenwanten en stofdoeken. Al dit
textiel wordt apart ingezameld.
Gooi dus geen textiel in de grijze mi-
nicontainer! Schoenen kunt u kwijt
bij enkele winkeliers in grotere ker-
nen.

Wat kunt u doen met textiel dat u
niet meer draagt?
Aanbieden aan familie of kennissen.
Ook nemen de kringloopwinkels 'De
Omloop' in Zutphen en Lochem en
'Aktief' in Doetinchem graag uw
schone en niet kapotte kleding aan
voorverkoop. Charitatieve instellin-
gen zoals Leger des Heils en Huma-
na houden jaarlijks inzameldagen.
Tot slot staan er ook her en der tex-
tielcontainers waar u het in
kunt gooien.

Nadat het textiel is ingezameld, gaat
men het sorteren. Bruikbare kle-
ding wordt in kringloopwinkels ver-
kocht of geëxporteerd naar meer
dan 100 (ontwikkelings)landen. On-
bruikbare kleding verwerkt men tot
poetsdoeken en wordt gebruikt in
bijvoorbeeld garages, machinefa-
brieken, drukkerijen, het leger en de
spoorwegen.
Een ander deel is bruikbaar voor de
productie van dekens, vilt voor
geluidsisolatie en garens voor vloer-
bedekking. Slechts 8% van het inge-

zamelde textiel is onbruikbaar en
wordt als 'secundaire' brandstof
verbrand; hier komt energie bij vrij.

inzamelen heeft geen zin,
de kleding wordt toch in de sloot
gegooid!
Jammer genoeg is door een aantal
incidenten dit beeld gewekt.
De organisaties waar de gemeente
haar vertrouwen aan geeft, doen
daar zeker niet aan mee. In 2006 wil
de landelijke overheid dat 50% van
het afgedankte textiel via inzameling
terug komt voor hergebruik. Nu ligt
dit percentage nog op iets meer dan
33 %. Ook in Bronckhorst verdwijnt
helaas nog textiel via het restafval.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen
Bouwvergunningen
• Halle, Veengoot 8, bouwen woning
• Hengelo Gld., Kervelseweg 25, bouw schuur/loods (slopen wagenloods,

herbouw schuur)
• Keijenborg, Kerkstraat 9a, gedeeltelijk veranderen van kapsalon naar woning
• Olburgen, Roggeland 7, verlengen dakkapel
• Steenderen, Korenbloemstraat 17, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Carel Willinkstraat 2, bouw schuur met carport
• Zelhem, Ruurloseweg 23a, plaatsen zwembad in tuin
• Zelhem, Ruurloseweg 23a, plaatsen dakraam
• Zelhem, Ruurloseweg 39-21, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning

Aanvragen evenementen
Zelhem, 4 juni 2005, Straatvoetbalspektakel, stationsplein Zelhem
Vorden, 18 juni 2005, Snuffelmarkt, Withmundigebouw Wichmond
Steenderen, 25 juni 2005, Barbecue, Pleintje naast kapel Bronkhorst
Hummelo en Keppel, 25 juni 2005, Buurtfeest, Rijksweg 57 te Laag-Keppel
Steenderen, 2 en 3 juli 2005, International Sheep Dog Trials, Wolfsraat 5 te Toldijk
Hengelo Gld, 14 juli 2005, Viswedstrijd. "Binnenzijde'Van de Dorpsbleek
Steendereb, 1 en 2 september 2005, Bronkhorster kermis, Bronkhorst
Hengelo Gld, 2 en 3 september 2005, Buurtfeest, Varsselseweg 29 te Hengelo
Hummelo en Keppel, 11,13 en 14 september 2005, Volksfeest en fietstocht

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit bin-
nen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van burgemeester
en wethouders van Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de
afdeling Openbare orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/9.

Verleende vergunningen en vrijstellingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 19 mei 2005
• Baak, Molenweg 2, veranderen van een carport naar garage
• Drempt, Braambergseweg 9, gedeeltelijk vergroten woonkamer
• Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 1, plaatsen carport, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Het Schapenmeer 1, plaatsen speeltoestel, verleend met vrijstelling op grond van arti-

kel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 13 mei 2005
• Laag-Keppel (Eldrik), Pieriksestraat 3, bouwen paardenstal, de op 26 januari 2005 verleende

bouwvergunning voor het oprichten van paardenstallen is ingetrokken
• Wichmond, Baron v/d Heijdenlaan 1, bouwen vrijstaande woning met garage, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Nijverheidsweg 8, bouwen bedrijfsruimte
• Zelhem, Stikkenweg 10, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Stikkenweg 12, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 mei 2005
• Toldijk, Hardsteestraat 12, oprichten machineberging

Sloopvergunningen
Verzonden op 13 mei 2005
• Zelhem, Doetinchemseweg 78, slopen gebouw voor de horeca
• Zelhem, Stikkenweg 12, slopen woning en alle bijgebouwen
Verzonden op 17 mei 2005
• Vorden, Hengeloseweg 9, slopen loods, kapschuur en opslaghal
Verzonden op 19 mei 2005
• Hengelo Gld., Kervelseweg 25, geheel slopen wagenloods en het dak van een voormalige

kippenschuur (hierbij komt asbesthoudend afval vrij)
• Vorden, Ruurloseweg 71, geheel slopen verblijfsruimte voor vee en stallingruimte (hierbij komt

asbesthoudend afval vrij)
• Wichmond, Dorpsstraat 10, geheel slopen van het achterhuis van een woning

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1. en resp. 5.4.1 APV)
Verzonden op 24 mei 2005
• Drempt, Rijksweg 30, voor verbranding nabij de Rijksweg;

Gewijzigde datum koopzondag Hengelo
Burgemeester en wethouders hebben besloten de Hengelose Ondernemersvereniging ont-
heffing te verlenen van het verbod de winkels geopend te hebben op 5 juni 2005. Deze koopzon-
dag komt in de plaats van de koopzondag van 29 mei.

Mogelijkheden voor bezwaar

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

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Achter-Drempt, de Zomerweg is op 25 mei afgesloten wegens aanleg van een drempel.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Hengelo Gld, de Thuisstraat vanaf de Hengelosestraat tot de Geltinkweg, Tilderstraat, het eer-
ste gedeelte van de Geltinkweg en de parkeerplaatsen bij de accommodatie van sportvereni-
ging 'Keyenburgse Boys' aan de Pastoor Thuisstraat zijn op 27 en 28 mei afgesloten in verband
met de pupillendagen.
Steenderen. Spaensweertweg, afsluiting brug over Grote Beek voor werkzaamheden van 23 tot
28 mei 2005.
Steenderen, de Olburgseweg tussen Rhabergseweg en Doesburgseweg is van 23 mei t/m 20
juni afgesloten voor het verkeer. Het verkeer voor Olburgen kan via Rhaberg. Het veer
Olburgen-Dieren is gewoon bereikbaar. Aanwonenden blijven bereikbaar.
Vorden, Marktplein, pleinmarkt Veilingcommissie, afgesloten 27 en 28 mei.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Hoogstraat (ong.), de bouw van een tweede bedrijfswoning, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 14, lid 3.2 van het bestemmingsplan 'Steenderen Buitengebied
1993'

• Vorden, Veldslagweg 3, het oprichten van een berging en een dierenverblijf met een totale
oppervlakte van 82 m2, het betreft een vrijstelling overeenkomstig de overgangsbepalingen
van het bestemmingsplan 'Buitengebied Vorden 1982' onder 7, sub h. Het gaat om een plan
voor vrijstelling voor de vervanging van het bestaande bijgebouw. Dit heeft een oppervlakte van
35 m2 en verkeert in een slechte bouwkundige staat; het mag teruggebouwd worden met een
uitbreiding van 10%. Aan alle voorwaarden omtrent het kunnen verlenen van deze vrijstelling
wordt in dit bouwplan voldaan. Ook gaat het om vrijstelling voor de bouwvan een schuilgele-
genheid voor dieren, indien geen aanwezig en geen van de bestaande bouwwerken tot
schuilgelegenheid kan worden ingericht, mits de oppervlakte van de schuilgelegenheid niet
meer dan 25 m2, de goothoogte niet meer dan 3 meter en de hoogte niet meer dan 5 meter zal
bedragen. Aan deze voorwaarden wordt in dit bouwplan voldaan.

• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, het realiseren van een uitbouw aan café-zaal
'De Mallemolen' met als bestemming opslagruimte, het betreft een vrijstelling met toepassing
van artikel 21, lid 1 van het bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp 2003'

• Zelhem, Wittebrinkweg 8, het vernieuwen en veranderen van tunnelkassen,
het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 7, lid 3 van het bestemmingsplan
'Buitengebied herziening 2-1988 gemeente Zelhem'.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Hummeloseweg- hoek Orchideestraat (terrein v/h Oosterink), voor de bouw van

12 appartementen, bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Veldslagweg 3, uitbreiding van of een bijgebouw bij een woongebouw buiten de

bebouwde kom, mits het aantal woningen gelijk blijft en het bruto-vloeroppervlak van de
uitbreiding of het bijgebouw niet groter is dan 25 m2. Aan deze voorwaarden wordt in dit
bouwplan voldaan. Op basis van dit artikel zal vrijstelling moeten worden verleend voor
18,5 m2, het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan
'Buitengebied Vorden 1982'.

• Vorden, Weppel 6, uitbreiding woning, het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het
bestemmingsplan 'Vorden Noord'.

• Hengelo, Molenenk 7 voor een wijziging in het gebruik van een bestaande kantoorruimte t.b.v.
een vertaalbureau, bestemmingsplan Molenenk 1979.

De stukken liggen van 26 mei t/m 22 juni 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdelingen Bouwen en milieu en/of Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bronkhorst 2004
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 april 2005 het bestemmingsplan 'Bronkhorst
2004' gewijzigd vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op een algehele herziening van het
bestemmingsplan 'Bronkhorst 1984'. Het plan beoogt een actualisatie van het bestemmingsplan
uit 1984 en voorziet verder in een zondering voor de vestiging van winkels en horecabedrijven en
een regeling die meer is toegespitst op de feitelijke situatie.
Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp:
• de artikelen 1,19, 23, 31 en 34 van de voorschriften van het ontwerpbestemmingsplan wijzigen

naar aanleiding van de ingediende zienswijzen;
• plankaart 1 voor gedeelten van de percelen Bovenstraat 2, Onderstraat 1 en Molenweg 1 wijzi-

gen naar aanleiding van ingediende zienswijzen;
• plankaart 12 voor het perceel Molenweg 1 wijzigen naar aanleiding van ingediende zienswijzen;
• de artikelen 23 en 34 van de voorschriften ambtshalve wijzigen.

Het bestemmingsplan ligt van 26 mei 2005 t/m 22 juni 2005 tijdens de openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
Banninkstraat 24a in Hengelo (Gld.). Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de
stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Degenen die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en een ieder die
zich niet kan verenigen met de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen, alsmede
belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen
gedurende de inzagetermijn schriftelijk bedenkingen tegen genoemd bestemmingsplan indienen
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied 2004 Fietspad Doesburgseweg'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 10 mei 2005 het bestemmingsplan 'Buitenge-
bied 2004 Fietspad Doesburgseweg" goedgekeurd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op
het aanleggen van een vrijliggend fietspad met tweerichtingsverkeer langs de Doesburgseweg,
globaal gelegen tussen de Prinsenmaatweg en de Olburgseweg.

Van 26 mei t/m 6 juli 2005 liggen het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, dan

kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Beroep tegen de goedkeuring van dit bestemmingsplan is gedurende de termijn van ter inzage-
legging mogelijk door degene die bedenkingen heeft ingebracht bij Gedeputeerde Staten en
verder door een belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest en wel bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. Aanvullend kan een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het
besluit niet in werking treedt voordat op het verzoek is beslist. Bij gebreke van een verzoek om
voorlopige voorziening treedt het goedkeuringsbesluit in werking daags na afloop van de
beroepstermijn.

Beleidsregels
GSM- en (JMTS-antenne(drager)s
De gemeente is van plan om beleidsregels vast te stellen voor het verlenen/weigeren van:
a. medewerking aan de (voorbereiding van) herziening van bestemmingsplanvoorschriften;
b.vrijstelling van bestemmingsplanvoorschriften voor het plaatsen van GSM- en UMTS-antenne-

dragers en voor:
c. het beoordelen van verzoeken om vergunning voor het plaatsen van GSM- en UMTS-

antenne(dager)s op, in of aan gemeentelijke- en Rijksmonumenten.

Het ontwerp van deze beleidsregels, met toelichting, ligt van 26 mei t/m 22 juni 2005 tijdens ope-
ningstijden ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeente-
kantoor. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
kenbaar maken aan de gemeenteraad (onderdeel a.) respectievelijk b en w (onderdelen b. en c.).

Wet milieubeheer
Besluiten (art. 7.8d vierde lid Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 26 mei t/m 6 juli 2005 tijdens de
openingstijden ter inzage het besluit dat een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is voor wij-
ziging en uitbreiding van de varkenshouderij aan de Hummeloseweg 63/63a te Zelhem. In de
nieuwe situatie wordt een stal voor het houden van 2.960 vleesvarkens gerealiseerd. Bij de be-
sluitvorming is rekening gehouden met:
• Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor:

- Habitat- en Vogelrichtlijngebieden (niet in nabijheid gelegen)
- Natuurbeschermingsgebieden (niet in nabijheid gelegen)
- Grondwaterbeschermingsgebieden (niet in nabijheid gelegen)

• Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor met milieu door het gebruik van milieugevaar-
lijke stoffen (bodemverontreiniging), het vrijkomen van stof, het verbruik van energie en het
lozen van afvalwater.

• De verwachting is dat er geen overschrijding zal plaats vinden van de geluidsnormen.
• Door het aanleggen van een emissiearm stalsysteem wordt de ammoniakemissie beperkt.
• Bij de beoordeling van geuremissie wordt aangegeven dat er wordt voldaan aan de Wet stank-

emissie en veehouderijen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Withagen van de afdeling Bouwen
en milieu, tel. (0575)750315.

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 26 mei t/m 6 juli 2005 tijdens
de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer ter inzage:
• Laag-Keppel, IJsselweg 5, voor: het van toepassing worden van het besluit Akkerbouwbedrij-

ven milieubeheer voor een reeds aanwezige inrichting.
• Vorden, Kostedeweg 2, voor: het oprichten van een wijnproeverij, waarvoor het besluit horeca-,

sport-en recreatie-inrichtingen van toepassing is.
• Zelhem, Varsselsestraat 3, voor: het van toepassing worden van het besluit melkrundveehou-

derijen milieubeheer voor een reeds aanwezige inrichting.
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften
van de genoemde besluiten.

Ontwerp-besluiten (art. 8.1 /8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 26 mei t/m 22 juni 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Halle, Stadsedijk 8, voor: een veranderingsvergunning voor een veehouderij en sierteeltbedrijf
• Vorden, Schimmeldijk 1, voor: een oprichtingsvergunning voor een dierenartsenpraktijk

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 23 juni 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.
Uitsluitend degenen die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Instructie leerplichtambtenaar
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 25 januari 2005 de 'Instructie voor de
leerplichtambtenaar gemeente Bronckhorst' vastgesteld. Deze instructie (met bijlagen) ligt voor
iedereen ter inzage op het gemeentekantoor (afdeling Maatschappelijke ontwikkeling) en is
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De 'Instructie voor de leerplichtambtenaar' is in
werking getreden op 26 januari 2005.
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Droomkeuken?

Fraaie tegels?

Complete
badkamer?

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

www.bouwcenterhd.nl

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

Kijk op onze website voor de keuze per vestiging.

120.000 mensen met

Laat ze niet vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in onzekerheid. Ieder moment kunnen
zij een aanval krijgen. Want epilepsie is nog steeds niet te
genezen. Meer onderzoek is hard nodig. Laat mensen met
epilepsie niet vallen. Help mee en geef aan de collectant.

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

www.epilepsie.nl

1 5 frWl ój Otttfol?

Laat dan dit jaar uw
binnen- en/of buiten-
onderhoudsschilderwerk
door de schilders van Boerstoel uit-
voeren tegen het lage btw-tarief van

6%

Met ingang van volgend jaar wordt
deze regeling door de overheid
hoogstwaarschijnlijk weer ingetrok-
ken.

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

BOERSTOE1 BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerk ing • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl HuisScJiilder
www.boerstoel.nl

HABMSEN
Zelhemseweg 21 (bedrijventerrein Wmkelskamp)
7255 PS Hengelo • Tel.: 0575 - 464000

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 8.30-17.3O / vrijdag 8.3O-2O.OO
zaterdag 8.3O-16.OO uur

Accountantskantoor
Ruurloseweg 17b
7255 DE Hengelo

Tel. 0575 46 25 00
Fax 0575 46 40 41

E-mail: info@hhansen.nl

H. Hansen BV
Sint Jansgildestraat 64A

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

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

- opstellen van een ondernemingsplan en begeleiden van startende
ondernemer

- opstellen van jaarrekeningen

- verzorgen van aangiften vennootschaps- en inkomstenbelasting

- opstellen van periodiek resultaat

- verzorgen van de loonadministratie

- advisering op velerlei gebied zoals ondernemingsvormen,

sociale verzekeringen, oudedagsvoorzieningen, etc.

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

Lucht
voor

Astma Het
Fonds Leven

GEEN LUCHT. GEEN LEVEN
STEUN HET ASTMA FONDS. GIRO 55O55

1955 2005

Uitnodiging voor een receptie op locatie

Hierbij nodigen wy U bijzonder hartelijk uit voor
ons gouden jubileum

3 Juni 2005 om 19.30 tot 22.30 uur
Circuit "de Kappenbulten"
Wolfersveenweg 29 Malle

Herinneringen ophalen aan vroeger
Een toast uitbrengen op de toekomst

Wij rekenen op uw komst

Reserveer daarom 3 Juni in uw agenda en vier met ons
50 jaar HALM AC
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Ov Woord/ en/ Op de foto zien we Reinier rond 1930,
kort nadat hij met Derkje is getrouwd,
voor de winkel staan van DJ. Jansen
(De Roos) in de Spalstraat. Hij hielp
hier alleen op marktdagen bij de ver-
koop van wandelstokken, touwen enz.
Verder werden er ook allerlei kolonia-
le waren verkocht. Gewoonlijk werkte
Reinier bij de Hengelose Engros Slach-
terij, die ook het eigendom van Jansen
was. Later werd de winkel overgeno-
men door G. Ten Arve. In de periode
1869-1886 was in dit pand de stoombo-
terfabriek van Poesse Wansink en Co.
gevestigd.

Reinier stond bij vele mensen bekend
om zijn grappen en grollen. Hieron-
der volgen enkele anekdotes uit oor-
logstijd:

In de oorlog 1940-1945 werd Reinier te-
werkgesteld in Duitsland.

Op een gegeven moment kwam er een
hoge militair bij hem met de mede
deling: 'Arendsen, du solist schneller
arbeiten sonst kriegst du einen na-
chenschuss (nekschot)', waarop Rei-
nier antwoordde: 'Oe, dat kanëk niet
lieijen'.

Zo stond Reinier in die tijd eens een
praatje te maken met overbuurman
Harmsen en zei: 'Die Engelsen die
kont toch zo alderbarstend bombar-
deren, at ze ut doen wilt dan gooit ze
mien zo een bom in ut vestzakjen'.

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

Onder, geheel links op de foto het pand van café en kapper Wuestenenk met daarop
volgend de winkel van Jansen. Geheel rechts het notarishuis met daarnaast het pand van
café en schoenmakerij Groot Bruinderink.

R. Arendsen voor winkel DJ. Jansen (± 1930)

Reinier Arendsen
Reinier Arendsen kwam uit een gezin van 9 personen.
Vader, moeder, twee dochters en vijf zonen. Behalve
Reinier bleven verder alle broers ongehuwd. Samen
met hun ouders brachten zij hun jeugd door in de
buurtschap Bekveld. Na zijn huwelijk met Derkje
Hekkelman uit Vorden kwam het paar in het dorp
wonen.

'Werk is gewoon mijn hobby"

Wilbert Jansen 25 jaar in dienst
bij Bosman Groenspecialist

Hij liep stage bij het bedrijf en is er nooit meer weg gegaan. Wilbert
Jansen viert een jubileum. De veertigjarige tuinman uit Baak is 25 jaar
in dienst bij Hoveniersbedrijf en kwekerij Bosman Groeiispecialist in
Hengelo. Na de lagere school in Keijenborg volgde Wilbert Jansen de
opleiding aan de lagere tuinbouwschool in Borculo. In het laatste jaar
(1979) liep hij stage bij Bosman Groenspecialist. Een jaar later en met
een diploma op zak, kwam hij op 2 juni in dienst bij Bosman voor vier
dagen in de week. Een dag ging Wilbert naar de vakschool in Borculo,
waar hij met succes de driejarige opleiding vakbekwaam hovenier
volgde. In 1993 pakte de tuinman de studie weer op voor de opleiding
uitvoerder die hij eveneens met een diploma afrondde.

„ Wilbert Jansen is 25 jaar in dienst bij Bosman Groenspecialist. "Werk is mijn hobby".

Wilbert Jansen was 15 jaar toen hij in
dienst kwam bij Bosman. Hij woonde
in Keijenborg en ging met de fiets
naar het werk. "Dat was vijf minuten
fietsen", weet Wilbert zich nog goed
te herinneren. "De deed in het begin al-
le voorkomende werkzaamheden en
werkte samen met Jan (Bosman red.)
Meer personeel was er toen nog niet.
We deden samen het straatwerk, tim-
merwerk en alle tuinwerkzaamheden.
De eerste dag heb ik nog een vijver ge
maakt van beton", lacht Jansen als hij
daaraan terug denkt.

Wilbert Jansen heeft de hele ontwik-
keling van het bedrijf meegemaakt. In
die 25 jaar is er veel veranderd. Jansen:
"Veel werk is gemechaniseerd. Vroeger
werden tegels gelegd met de handen.

Nu wordt het gedaan met zuignap-
pen. Zand scheppen met de bats is er
niet meer bij en wordt gedaan met
een shoveltje", noemt hij als enkele
voorbeelden. "Wat dat betreft is er zo-
veel veranderd. Daardoor is het werk
ook lichamelijk minder zwaar gewor-
den". Door de jaren heen zijn de tui-
nen ook erg veranderd. Bielzen voor
verhoging en afscheiding van tuinen
hebben plaats gemaakt voor "dode"
materialen als beton, gebakken klin-
kers, hardhout producten en kunst-
stof. "Niet alleen het soort werk is ver-
anderd maar ook is er veel personeel
bijgekomen".

De laatste jaren houdt Jansen zich
hoofdzakelijk bezig met het ontwer-
pen van tuinen, het maken van be-
plantingsplannen, bestekken schrij-
ven, calculatie en de administratie die
daar bij komt. Als uitvoeder heeft hij
verder te maken met het aansturen
van medewerkers die in de aanleg van
tuinen zitten en het overleggen en ad-
viseren aan klanten ter plekke.

Alles wat met groen en tuinen te ma-
ken heeft, vindt Jansen eigenlijk leuk
werk. Maar het teken en ontwerpen
heeft toch zijn voorkeur. "Dat vind ik
heel mooi en doe dat graag".

De jubilaris die in het buitengebied
van Baak woont, heeft rondom zijn
huis een grote tuin met veel gazon.
Zelf is hij daarin vaak te vinden. "Ik
heb een rustige tuin. Met enkele ele-
menten erin en gemakkelijk in onder-
houd", legt hij uit. "Voor mij is het een
leuke hobby".

Bij Hoveniersbedrijf en kwekerij Bos-
man Groenspecialist werken vijftien
medewerkers. "Het is fijne groep die
er samen voor gaat maar dat moet
natuurlijk ook".

Wilbert Jansen heeft altijd met plezier
gewerkt bij het Hengelose hoveniers-
bedrijf. "Dat was vroeger zo en nu nog
steeds. Werk is gewoon mijn hobby",
zegt de jubilaris bescheiden.
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www.rowielektro.nl
PANTALON CADEAU

BIJ AANKOOP VAN EEN COLBERT
VANAF VANDAAG T/M ZATERDAG 4 JUNI A.S.

ontvangt u bij aankoop van een colbert een pantalon

naar uw keuze t.w.v. maximaal € 99,- cadeau.

V A R S S E V E L D
Spoorstraat 16, Varsseveld, tel. 0315 - 2413 07

www.heezen-mannenmode.nl

HUGO BDSS • TOMMY HILRGER • GARDEUR • CUM LALDE • CORNEUANI

Woensdag 1 Juni gaan wij open
FONS JANSEN

Kinderkleding van O tot 10 jaar

Dit vieren wij met 4 dagen lang 20%
korting op de hele kleding collectie.

Dus profiteer nu van MEGA korting op merken als :
Cars - Eager Beaver- Blue Seven - J/7 & S/7 - Claesen's -Rags -
Bo Dean - Ducky Beau - Noppies - Ragazzi • UK - Sturdy - etc.

Koffie staat klaar!

De Smidse 3 Ruurlo ( t o Super Coop)
Geopend van 9 tot 6 uur - Vrijdag koopavond - Zaterdag tot 4 uur

10573-452875 www.sim-sam.iil

Wij vragen met spoed:

l LOODGIETER/CV MONTEUR m/v
ervaring met autogeen lassen en enige ervaring met
elektra werkzaamheden strekt tot aanbeveling
leeftijd 20 tot 27 jaar

l ELEKTROMONTEUR m/v
leeftijd 20 tot 27 jaar

Wat kunnen wij u bieden?

Naast een gevarieerde en leuke baan voor de echte
liefhebber bieden wij u een uitstekend salaris en mag u
tevens rekenen op een collegiale, vriendelijke en
afwisselende werksfeer.

Is uw interesse gewekt, bel dan zo snel mogelijk voor een afspraak
naar:

Fons Jansen Installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37 en vraag naar Fons

Iets doen voor
de Zonnebloem?

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip!

giro 145,^,
www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl .

Vraag om
een vrijblijvende

offerte

Gemak in service
en reparatie

'De NSGK is een

'crimineel' goede

organisatie! En

moet 'levenslang'

haar werk kunnen

blijven doen...'

\

nederlandse stichting voor het
gehandicapte kind

giro 552000
www.nsgk.nl

U wilde toch meer
gaan bewegen?
Wist u dat collecteren een heel
gezonde bezigheid Is? Het Is
goed voor de been- en armspieren,
vooral als de collectebus gaande-
weg voller raakt. Komt u In de
week van 13 t/m 19 maart graag
In beweging als collectant voor
het Reumafonds. meldt u zich
dan aan bl] Geertje van den Berg,
T 020-589 6471.

^Reumafonds

Mekdes komt uit Ethiopië. Een land waar 75% van
de inwoners niet beschikt over veilig drinkwater.
Basisvoorzieningen. Een recht voor iedereen.

Word donateur
Bel 070 - 3421777
www.novib.ni

HOE GROOT IS JOUW WERELD ?
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Halse motor en autodub Halmac viert 50-jarig jubileum met Dutch Grand Prix Zijspan
De Halse Auto en Motorclub, Halmac' bestaat dit jaar vijftig jaar en om
dat heugelijke feit te vieren wordt in het weekeinde van zaterdag 28 en
zondag 29 mei op het circuit 'de Kappenbulten' in Halle, de Dutch
Grand Prix Zijspancross georganiseerd. Dat betekent dat in het laatste
weekeinde van mei de complete wereldtop zijspancross naar Halle
komt om daar van start te gaan in de vierde, van in totaal 12 wedstrij-
den die meetellen voor het wereldkampioenschap 2005.

Favorieten voor de overwinning op het
overzichtelijke en spectaculaire cross-
circuit in Halle zijn natuurlijk rege-
rend wereldkampioen, de Lochemmer
Daniël Willemsen en diens eeuwige ri-
vaal, de Let Kristers Sergis. Willemsen
en Sergis domineren al een paar jaar
het WK Zijspancross en ook in dit sei-
zoen zijn ze weer de besten, want na
twee GP's hebben Sergis en Willemsen
al een ruime voorsprong op de achter-
volgers.
Die achtervolgende groep wordt aan-
gevoerd door de Brabantse combinatie

komen van de Duitser Happich, de Let
Rupeiks en de Brit Brown.

Naast de wedstrijd meetellend voor
het WK zijspancross komen ook Ne
derlands beste solorijders aan de start
in Halle in het bij programma Inters
MXOpen.
De Halmac bestaat dit jaar vijftig jaar
en dat moet natuurlijk gevierd wor-
den. Zaterdag avond treedt daarom in
de grote feesttent de showband Easy
Dixie op tijdens het GP Jubileumfeest.
Ook zondag is er livemuziek in de

Jarno van der Boomen en Henry van
der Wiel. Van der Boomen en Van der
Wiel verbaasden tijdens de eerste GP
in Spanje vriend en vijand door als
derde te eindigen. Het circuit in Halle
is een typisch Nederlands zandcircuit,
zodat er veel verwacht wordt van de
Nederlandse deelnemers.
Ook van de lokale favorieten Wim
Janssen en Henk Roenhorst uit Halle
die geschiedenis schrijven om als eerst
zijspancombinatie uit Halle deel te ne-
men aan een WK dat in hetzelfde dorp
plaats vindt. Dit jaar rijden de beide
dorpsgenoten voor het eerste met el-
kaar en dat lijkt goed uit te pakken,
want de beide Hallenaren staan hoog
in het klassement voor de Nederland-
se titel. Het circuit in Halle kennen ze
natuurlijk als hun broekzak en dat
kan alleen maar een voordeel zijn.
Maikel Kusters en Wilfried Keuben
zijn lid van de Halmac en daarom ook
vaak op het Halse circuit te vinden.
Van de combinatie uit Wehl mag ze
ker vuurwerk worden verwacht.
Andere Nederlandse kanshebbers op
een ereplaats zijn de combinaties Wil-
lemsen/ Notten uit respectievelijk Lo-
chem en Vorden, de uit Twente afkom-
stige gebroeders Grondman en het
team van Eric Schrijven en Christiaan
Verhagen. Buitenlandse tegenstand
voor Sergis en Willemsen moet vooral

tent. Voor de kinderen is er rondom
het circuit ook allerlei vertier zoals
een springkussen, klimtoestellen en
andere attracties.

Pal naast het circuit wordt een van al-
le gemakken voorziene camping aan-
gelegd. De camping is vanaf vrijdag-
morgen 27 mei open voor de bezoe
kers van de Grand Prix. Zaterdagmid-
dag wordt er vanaf 13.00 uur getraind
en van 16.00 uur tot 17.30 uur vinden
de kwalificatie trainingen plaats. De
dertig snelste rijders uit die kwalifica-
tie plaatsen zich voor de wedstrijd op
zondag. De eerste manche begint om
13.00 uur.
Meer informatie betreffende de Zij-
span Grand Prix op zaterdag 28 en
zondag 29 mei kunt u vinden op de
site van de Halmac: www.halmac.nl

Rijders info
#1
Daniël Willemsen / Sven Verbrugge
Vorig seizoen won Lochemmer Daniël
Willemsen samen met zijn toenmali-
ge bakkenist Kaspars Stupelis, bijna al-
les wat er te winnen was. Willemsen
werd voor de derde keer wereldkampi-
oen en ook in het Nederlands kampi-
oenschap waren Willemsen en Stupe

Svcretary/
«ntrance drivers/press/vip's/crevWcamping

lis ongenaakbaar. Ook hier in Halle tij-
dens de ONK won het duo beide heats.
Na afloop van het zo succesvolle sei-
zoen 2004 kreeg Willemsen echter de
mededeling dat Stupelis het voor ge
zien hield en in 2005 bij aartsvijand
Sergis in de bak zou stappen. Willem-
sen moest dus op zoek naar een nieu-
we passagier en die zijn in de top dun-
bezaaid. Niet zo gek dus dat hij terecht
kwam bij zijn oude kompaan Sven Ver-
brugge. De Belgische veteraan heeft
een droom en dat is de eerste Belgi-
sche wereldkampioen zijspancross te
worden. Eerst probeerde hij het met
Willemsen, maar werd in zijn streven
gedwarsboomd door Sergis. Eenmaal
bij Sergis in de bak bleek uitgerekend
Willemsen, zijn oude temmaat, te
sterk. Nu dus opnieuw een kans voor
de altijd reuze fanatieke Antwerpe
naar Sven Verbrugge, die in 2001 met
Willemsen al eens Nederlands kampi-
oen werd. Ondanks het feit dat Wil-
lemsen zijn voorbereiding door een
spierblessure de mist in zag gaan is hij
het WK goed begonnen met eerste en
tweede plaatsen in Spanje, Bulgarije
en Kroatië. Willemsen won tot nu toe
twee heats, terwijl concurrent Sergis
vier keer als winnaar over de streep
kwam. In Halle op een van zijn favorie
te banen wil Willemsen het gat van
zes punten op zijn rivaal dichten.

#13
Marcel Willemsen / Bart Notten jr.
Over de loopbaan van Marcel Willem-
sen kun je wel een boek schrijven. Als
jonge kerel stond hij jarenlang bij
broer Daniël in de bak en zoals be
kend bleven de successen niet uit. Als
jonge broekies waren ze de sensatie
van de zijspansport in de negentiger
jaren. Spektakulair en snel onderweg
scoorde de broers uit Lochem goede
resultaten. Twee Nederlandse titels en
een wereldkampioenschap werden
hun deel. Een zware crach in Italië
maakte echter een einde aan de sa-
menwerking. Marcel raakte zwaar ge
blesseerd en lang leek het erop dat
motocrossen definitief tot het verle

men met landgenoot Artis Rasmanis.
Toen Rasmanis de helm aan de wilgen
hing nam aartsrivaal Daniël Willem-
sen het heft in handen. Sergis weekte
afgelopen winter zijn landgenoot Kas-
pars Stupelis los van Willemsen en wil
nog een keer gaan voor de wereldtitel
en daarmee het record aantal titels
dat hij nu nog met het legendarische
Zwitsers duo Robert Grogg deelt op
zes brengen. Tijdens de eerste drie
GP's bleek al snel dat Sergis en Stupe
lis dit jaar de te kloppen combintie is.
Sergis en Stupelis wonnen alle drie de
GP's en gana vandaag hier in Halle als
WK-leider van start. Of ze dat van-
avond nog zijn is afwachten, want Wil-
lemsen wil graag de eerste plaats over
nemen.

#33
Wim Janssen / Henk Roenhorst
Wim Janssen en Henk Roenhorst zijn
vandaag de plaatselijke favorieten. Bei-
de coureurs wonen op een steenworp
afstand van het circuit hier in Halle en
kennen iedere centimeter van hun
thuisbaan. Roenhorst en Janssen ken-
nen elkaar als Hallenaren natuurlijk

den zou behoren. Vechtjas Willemsen
gaf echter niet op en is nu als rijder
succesvol in de zijspancross. Vorig
jaar, toen nog met Rene Boon, haalde
Willemsen maar een keer de finish,
dus hij heeft vandaag tijdens de GP
wat recht te zetten. In de eindstand
van het ONK werd een vierde plaats
behaald. Ook in het WK ging het goed
met een dertiende plek in de eind-
stand. Rene Boon is intussen met pen-
sioen, maar Willemsen heeft een goe
de vervanger gevonden. Bart Notten
junior, Zoon van ex- europees kampi-
oen Bart Notten die vandaag in zijn
opvallende tenue en gigantische vlag
ongetwijfeld zijn zoon aan zal aan-
moedigen, is de nieuwe passagier van
Marcel Willemsen. Het klikt erg goed
tussen Notten en Willemsen, want in
het ONK staan ze na drie wedstrijden
fier bovenaan in de tussenstand.

#117
Kristers Sergis / Kaspars Stupelis
Een van de succesvolste zo niet de suc-
cesvolste zijspancrossers aller tijden is
ongetwijfeld de Est Kristers Sergis.
Maar liefst vijf keer wist de zwijgzame
man uit Letland de werdltitel te ver-
overen. Dat deed hij al die vijf keer sa-

al jaren, maar rijden dit seizoen voor
het eerst samen het ONK en de GP's.

Dat pakt tot nu toe goed uit, want
Janssen en Roenhorst werden tijdens
de derde ONK wedstrtijd op het zware
zandcircuit van Emmen vijfde en zes-
de. Het doel van de Hallse zijspancom-
binatie is om tijdens 'hun' GP zo veel
mogelijk punten te pakken.

#44
Maikel Kuster / Wilfried Keuben
Net als Wim Janssen en Henk Roen-
horst zijn ook Maikel Kuster en Wil-
fried Keuben goed bekend op de Kap-
penbulten. Het duo dat uit het naburi-
ge Wehl afkostig is traint vaak op de
zaterdagmiddag op het circuit hier in
Halle. Kuster en Keuben staan bekend
als doorzetters. Als iedereen tegen het
eind van d ewedstirj moe begint te
worden gaan Kuster en Keuben er nog
eens even goed voor zitten en draaien
de gaskraan nog iets verder open. Dat
aheeft hen in het verleden geen wind-
eieren gelegt want het Wehlse duo
pakte in de slotfase van een wedstrijd
nog vaak een paar extra punten. Het
resultaat was dat ze in 2004 vijfde wer-
den in het ONK en na de Duitse GP te
Pfluckuff met zeven WK punten terug
naar Wehl gingen. In Halle werden ze
vorig seizoen tijdens de ONK wedstrijd
keurig zesde.

#40
Marcel en Clemens Grondman
Zijspancrossen is voor de gebroeders
Grondman een echte familie aangele
genheid. Marcel en Clemens rijden,
terwijl ze vanaf de kant en in de pits
bijgestaan worden door Arno en Vin-
cent Grondman. Het Twentse team is
vooral in het zware zand al jaren een
geduchte tegenstander. Vorig jaar in
Oldenbroek behaalden ze een derde
plaats. Ieder jaar gaat de familie in de
winter met elkaar in overleg of ze nu
nogwel nog geen eenjaar aan hun lan-
ge croos loopbaan vast zullen knopen.
In november 2004 kwam er witte rook.
'We gaan nog eenjaar door', was er op
hun website te lezen. Of dit hun laat-
ste GP op Nederlandse bodem is? Wie
zal het weten want het bloed kruipt
toch waar het niet gaan kan. Dus kijk
in november op www. grondman-bro-
thers.nl en we zullen het weten.

Tegen inlevering van deze bon, ontvangt € 5,- korting*
op de toegangsprijs.

'Geldt alleen voor volwassenen en niet in combinatie met andere kortingen.

Naam:

Adres: ,

Plaats:

HALLE «HOLLAND

almac Halmac
HALLE • HOLLAND



Motorrrosstparn WWracinff 2005 Veel striJd ™ ronde van wichmondAV A*^ i-Vr A V-J. W*)*? IA~CU A J. F A UV~LL A£^ ^IVTVrî  zaterdag 21 mei werd voor de hem en Sander Olijve uit Neede. Peter

WWracing is al aan het 3de seizoen
motorcross bezig. WWracing is een
motorcrossteam uit Vorden en
word vooral door Vordense onder-
nemingen gesponsort. WWracing
is begonnen met de rijders Wouter
Dijkman en Willem Jan Peters. He-
laas is Willem Jan Peters gestopt
met de motorcross. WWracing
heeft besloten om daarom een an-
dere rijder bij het team te halen.
Niels Beek is het ge- worden.

Niels Beek wist vorig jaar club kampi-
oen te worden in de 125 cc klasse. Dit
jaar komt Niels uit in MXopen( klasse
250 cc en hoger). Wouter Dijkman
heeft ervoor gekozen 250cc te gaan rij-
den.. Dit gaat hem nu goed af. Hij
heeft zichzelf naar een gemiddelde
4de plaats in de regio weten te rijden.
Ook bij de clubcross weet Wouter in
de superklasse goed te presteren.
WWracing heeft veel ambitie en wil
dit jaar prijzen in de wacht slepen. Dit

wordt mede mogelijk gemaakt door
de sponsors. Daarom bedankt WWra-
cing de volgende sponsoren: Super de
Boer; Grotenhuijs, Seegers; rioolont-
stoppingsbedrijf, Bleumink; tweewie-
Iers, Fons Jansen; installatiebedrijf, Bi-
stro; de Rotonde, Policomp; rubber-
compound, Rijschool; Horstman, Fit-
ness Factory; Laren, Broek parket vloe-
ren; Zutphen, Ruud.
Voor actuele informatie kunt u de site
www.wwracing.nl bezoeken.

Openluchtdienst Raad van Kerken
Hoewel het zonnetje het liet afwe-
ten, bleef het toch nog droog zodat
de bijzondere oecumenische
"openlucht-Pinksterdienst" bij het
kasteel te Vorden in de openlucht
door kon gaan.

De opkomst was ondanks het kille
weer goed. De sfeer was prima en de
dienst die gehouden werd onder het
motto: "De geest nodigt uit tot leven,
met lof en Ier werd door iedereen
zeer gewaardeerd. Muzikale medewer-
king werd verleend door Sursum Cor-
da, en het R.K. kerkkoor Cantemus Do-
mino.

De dienst werd voorgegaan door afge
vaardigden van alle drie Vordense ker-
ken: Ds J.Kool, Ds D.Westerneng en
pastor W. Matti.

Jaap Buunk las het evangelie voor in
voor ieder verstaanbaar (?)Vordens dia-
lect. En eveneens vanwege het Pink-
sterwonder waagde ook Ds J. Kool zich

-heel even- in zijn verkondiging aan
het Achterhoeks/Hagenees dialect. De
kinderen hadden in een speciale kin-
dertent hun eigen pinksterdienst,
maar sloten zich tijdens de collecte
weer aan bij de overige pinkster-
vierders waarbij zij witte ballonnen
oplieten en druiven uitdeelden aan de
aanwezigen..

Na afloop kon men elkaar ontmoeten
en begroeten onder het genot van een
kop koffie waarvan dankbaar gebruik
gemaakt werd.

Het pink itervuur bleef ook na afloop
van de dienst even doorbranden getui-
ge de snelheid waarmee met vereende
krachten het terrein weer op orde
werd gebracht.

Zoiets zou je elk jaar moeten organise-
ren, was het commentaar van iemand.
Maar ja, tenten, podia, muziek etc.
kun je elk jaar bestellen en die komen
op tijd, maar mooi weer??

Expositie

"Lucht Water Landschap
in galerie Agnes Raben
Vanaf 29 mei tot en met 3 juli
wordt in Galerie Agnes Raben aan
de Nieuwstad 20 een expositie,
(bestaande uit olieverfschilderijen
en etsen), gehouden van beeldend
kunstenares Marij Aarntzen uit
Zutphen.

In haar olieverfschilderijen legt zij het
accent op stemmingen en sferen van
voortdurend van gedaante veranderde
landschappen zoals bijvoorbeeld de
zonsopgang in al haar facetten.

Prachtige wolkenpartijen, uitgebreide
landschappen van een rivier die bui-
ten haar oevers treedt. In haar geëxpo-
seerde etsen ziet men een enorme di-
rectheid en opvallende vereenvoudi-
ging van het landschap. De kunstena-

res geeft met enkele krachtige lijnen
een boom of landschap weer.

Marij Aarntzen volgde van 1983 tot
1988 haar opleiding aan de Academie
voor Beeldende Kunsten "AKI " in En-
schede. Zij studeerde af in de richting
schilderen en grafiek. Sindsdien zijn
etsen en schilderen met olieverf op
doek haar meest gebruikte technie
ken. De natuur is de grote bron van in-
spiratie. Jaren geleden maakte zij ken-
nis met de woeste en ongerepte na-
tuur van IJsland. De expositie wordt
zondag 29 mei om 15.00 uur door
Sven Hagg geopend. De muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door Roos
Enzlin viool en Irene Enzlin cello. De
expositie is vanaf vrijdag t/ m maan-
dag van 12.00 - 17. 00 te bezichtigen.

Stephan
Braakhekke
wint
Superklasse
Een paar dagen eerder moest op
het crosscircuit van "De Graaf-
schaprijders" in het buurtschap
Delden nog het water van de baan
gepompt worden, Pinksterzater-
dag was het circuit al weer stoffig!

Voor de rijders geen punt, spannende
wedstrijden in de diverse klassen.

In de Superklasse was Stephan Braak-
hekke "super" door in beide manches
"good-old" Marcel Bulten achter zich
te laten.

Richting toekomst dient zich nieuw
talent in huize Bulten aan, want in de
klasse 50 cc werd Tij s Bulten tweede
achter Riko Radstake.
Niek Langwerden en Niels Beek wer-
den respectievelijk winnaar in de klas-
se 125 CC en Recreantenklasse.

UITSLAGEN:
Klasse 50 CC:
l Riko Radstake 60 punten, 2 Tijs Bul-
ten 54, 3 Arne Wassink 50 punten.

Klasse 65/85 CC:
l Bas Klein Haneveld 60 punten, 2 Jef-
frey Buitenhuis 54, 3 Rob ten Have
50 punten.

Klasse 125 CC:
l Niek Langwerden 60 punten, 2 Jasper
Groot Roessink 54, 3 Koen Berenpas
48 punten.

Klasse Recreanten:
l Niels Beek 57 punten, 2 Harold Wol-
sink 53, 3 Robert v.d. Tweel 52, 4 Harm
Radstake 48, 5 Rik Rietman 41 punten.

Superklasse:
l Stephan Braakhekke 60 punten, 2
Marcel Bulten 54, 3 Wienand Hoenink
48, 4 Rudy Boesveld 48, 5 Johannes van
Kempen 40 punten.

Op zaterdag 21 mei werd voor de
30e maal de ronde van Wichmond
georganiseerd door RTV Vierakker-
Wichmond. Op een parcours dat
voor een deel door de kern van
Wichmond en een deel buiten
Wichmond werden een tweetal
aantrekkelijke wedstrijden verre-
den.

Bij de veteranen was het Jos Wolfkamp
uit Raalte die met een mooie solo als
eerste over de meet kwam. Hij sprong
in de laatste ronden weg uit een kop-
groep van 5 renners, die halverwege
de wedstrijd ontstond. Tweede werd
Henri Emens uit Deventer voor Ron
Smits uit Langerike. Rudi Peters uit
Wichmond probeerde nog bij deze
groep te komen, maar kwam met te
kort. Hij werd uiteindelijk 15e.

Bij de amateurs-A ontstond er halver-
wege ook een kopgroep van 9 man. De
ze bleef vooruit tot aan de finish. Hier
was het Maarten Janssen uit Rijssen
die met de overwinning aan de haal
ging, voor Joost Legtenberg uit Arn-

hem en Sander Olijve uit Neede. Peter
Makkink uit Hengelo probeerde in
een achtervolgende groep van 3 man
bij de koplopers te komen. Dit lukte
echter niet en Makkink kwam als lle
over de streep.

De organisatie kan terug kijken op een
geslaagde ronde. Het weer zat mee en
er werd veel strijd geleverd in de wed-
strijden.

Wichmond 21-5-2005
Amateur-A
1 Maarten Janssen Rijssen
2 Joost Legtenberg Arnhem
3 Sander Olijve Neede
4 Maas v. Schoonhoven Ede
5 Herman Snoeijink Denekamp

Masters
1 Jos Wolfkamp
2 Henri Emens
3 Ron Smits
4 Joop Ribbers
5 Dirk Keynemans

Raalte
Deventer
Langerike
Groenlo
Nieuwaal

Coöperatieve diepvriesvereniging
"de Vliegehoek"
In Vierakker staat een bijna histo-
risch gebouwtje waar je zo voorbij
rijdt als je niet weet wat het is. Er
staat nl. nog een heuse coöperatie-
ve carrousel diepvries, de Vliege-
hoek genaamd.

Op 8 december 1959 officieel opge-
richt met nog een aantal diepvriesver-
enigingen in de buurt. Op dit moment
is het echter een van de weinige, nog
draaiende carrousel-diepvriezen in
Nederland. Doordat alles zo goed
draaide en er weinig problemen wa-
ren, was besturen niet echt nodig. Ech-
ter afgelopen jaar bleek dat de rechts-
vorm die voor deze diepvries gold niet
meer rechtsgeldig was. Daar er ruim
50 gebruikers zijn, is besloten toch een
vorm te vinden om e.e.a. te continue
ren. Een drietal leden werd bereid ge

vonden om zitting te nemen in een
nieuw bestuur en zij hebben de schou-
ders eronder gezet om de historische
diepvries volgens de huidige eisen
draaiende te houden. Aan alle gebrui-
kers wordt nu gevraagd om lid te wor-
den. De meesten wonen in en om Vie
rakker-Wichmond, maar er zijn ook
gebruikers uit Zelhem, Bronkhorst ,
etc,..etc...

Zelfs bewoners van een tweede wo-
ning huren een diepvrieslade om zo
het risico van stroomuitval in hun
niet permanent bewoonde huisje te
vermijden.

De nieuwe rechtsvorm werd officieel
ondertekend op donderdag 19 mei j.l.
bij notariskantoor TapTrompvanHoff
te Lochem.

Pa ar densport

Dit weekend was er slechts één amazo-
ne van PC De Graafschap actief. Zater-
dag 21 mei kwam Anke Woerts met
haar pony Sydney uit in Winterswijk.

Dat zij niet voor niets was gekomen
bleek wel uit haar goede prestatie in
de klasse Ll-DE dressuur.

Zij behaalde met haar eerste proef 173
punten en werd daarmee 2e, waarna
zij in haar tweede proef zelfs 175 pun-
ten behaalde en naar huis ging met
een Ie prijs.

P.V. Vorden
Uitslagen wedvlucht vanaf Peronne
over een afstand van circa 340 kilome
ter: Comb. A & A Winkels l, 5,8,12,17,
19; HA Eykelkamp 2, 3, 4, 9, 10, 18;
H.J. Stokkink 6, 7, 14, 16, 20; H.E. Pas-
man 11; F.T. Hummelink 13; Jitske
Winkels 15.

Wedvlucht vanaf Monlincourt/ Noyon
over een afstand van 370 kilometer.
HA. Eykelkamp l, 3, 5, 7, 15, 16, 19;
M.M. Tiemessen 2, 13; Jitske Winkels
4; C. Bruinsma 6; F.T. Hummelink 8;
Comb. A & A Winkels 9,10,12,18, 20;
H.J. Stokkink 11,14,17.

Voorjaarsconcert Concordia
In een goed gevulde zaal van het
Dorpscentrum hield Muziekver-
eniging Concordia zaterdagavond
haar jaarlijkse voorjaarsconcert.
Onder leiding van Hugo Klein Se-
vert opende het orkest met Cri-
mond in een bewerking van Her-
man Oldenstijl.

Voorzitter Mark Heuvelink vertelde in
zijn openingswoord dat de muzikan-
ten na het bevrijdingsconcert op l
april jongstleden hard hadden gerepe-
teerd om het publiek weer een nieuw
programma te kunnen voorschotelen.

Het orkest bracht Rhapsodia ten geho-
re; een schitterend concertwerk waar-
in alles secties van het orkest aan bod
komen. Met Soldaat van Oranje, uit de
bekende film, werd stil gestaan bij de
bevrijding 60 jaar geleden.

Ook de drumband van Concordia liet
horen dat ze de laatste weken niet stil
heeft gezeten. In de mars Youngstar;
refereerde de drumband aan leerlin-
gen die de drumband zijn komen ver-

sterken. Instructeur Mike de Geest had
niet alleen marsen met de drumband
in gestudeerd; ook heuse concertwer-
ken als Concert on stage en Concerto
Primo bestaande uit verschillende de-
len werden zeer door het publiek ge
waardeerd.

Met Watusi Warrior Drums van Slage-
rij van Kampen gaf de drumband een
spetterend slot aan haar optreden.

Het orkest vervolgde haar optreden
met de openingsfanfare Generations
Fanfare; waarna het publiek op de mu-
ziek van The Blues Factory zat mee te
swingen op de stoel.

Helemaal swingen werd het met Elton
John on Tour, waarin bekende melo-
dieën van deze grote ster de revue pas-
seerden. Sandra Oonk nam deze
avond de taak van ladyspeaker voor
haar rekening.

Concordia kan terug kijken op een ge
slaagd concert en het publiek op een
leuke avond vol luisterplezier.



Vijf Brandenburgse concerten
door Resonet Ensemble in Drempt

Martiiie Dijkman
wederom Gelders kampioen

In de Ned.Herv.Kerk van Drempt is sinds februari j J. een maandelijkse
serie concerten / evenementen gestart onder de naam TOONBEELD
DREMPT". De prachtige ruimte van de 13de eeuwse kerk met haar gere-
nommeerde akoestiek leent zich prima voor zulke activiteiten. Een
Vers' stichtingsbestuur heeft van de plaatselijke kerkenraad alle ruimte
en gelegenheid gekregen het kerkgebouw "beter op de kaart te zetten',
wat geresulteerd heeft in de stichting TOONBEELD DREMPT.

Zondag 29 mei a.s. wordt het derde
concert georganiseerd: een heel bij-
zonder gebeuren, waarop maar liefst
vijf van de zes Brandenburgse Concer-
ten, die Johann Sebastian Bach ooit
schreef, uitgevoerd worden door het
Nijmeegs/Arnhems Resonet Ensemble
o.l.v. Arthur Mahler.

Het Resonet Ensemble bestaat reeds
28 jaar en heeft zich lange tijd toege-
legd op het uitvoeren van muziek, ge-
schreven door Bach en/of tijdgenoten.
Het ensemble bestaat uit zo'n 24 mu-
sici, die elkaar gevonden hebben van-
wege hun belangstelling voor met na-
me de Barokmuziek. De bezetting van
het orkest varieert van zgn. enkelvou-
dige strijkers, hobo en clavecimbel tot
een volledig ensemble, dat meerma-
len tot op heden de Johannes en Matt-
heüs Passion uitvoerde. Ook het
Weihnachts Oratorium en werken van
Handel staan op het repertoire.

Tot aan 1991 concentreerde men zich
meestentijds op werk van Bach en tijd-
genoten. In het Mozartjaar 1991
kwam de doorbraak naar Mozart tot
stand via het Mozart Academie Pro-

ject, waarin getracht werd een concert
'uit Mozart's tijd' te imiteren. Zowel
naar lengte als gevarieerdheid kon het
publiek een echte Mozart-avond mee-
maken met onderdelen als een symfo-
nie, een sopraanaria, een divertimen-
to, een vioolconcert en een pianocon-
cert. Het betekende voor het Resonet
Ensemble een geweldige publiek-ver-
breding en een groeiende populariteit
onder de steeds grotere aantallen luis-
teraars.
Het thans allerwegen geroemde en-
semble werkt vaak projectmatig en
heeft zich de laatste tijd geworpen op
onder meer de Brandenburgse concer-
ten van Johann Sebastian Bach, die hij
ooit als geschenk in 1721 naar de
Markgraaf van Brandenburg stuurde,
om zich bij deze vorst geliefd te ma-
ken. Hoewel de Markgraaf nauwelijks
heeft gereageerd, mogen de thans
miljoenen Bachliefhebbers blij zijn,
dat Bach deze werken ooit in deze
vorm verstuurd heeft.

Het zijn naast de passionen, cantates,
orgelwerken en talloze andere werken
van Bach bijna zijn meest bekende en
geliefde orkestwerken geworde~len.

Vijf van de zes Brandenburger Concer-
tos zullen op zondagmiddag 29 mei
vanaf 15.30 uur tot klinken komen in
de Ned.Herv.Kerk van Drempt, gelegen
langs de Rijksweg Doetinchem-Does-
burg. Het is voor de stichting TOON-
BEELD DREMPT een 'muzikale klap-
per' waar menige plaats jaloers op zal
zijn. Het volledige ensemble zal de
concerten l, 2, 3, 4 en 6 ten gehore
brengen. Alle toendertijd bekende so-
lo-instrumenten krijgen in deze wer-
ken een beurt: zowel de hoorns en ho-
bo's, als violen, altviolen, fluiten een
violino piccolo, trompet, blik(!)fluit,
celli, blokfluiten, viola da gamba's en
clavecimbel zijn te horen.

In die zin bieden deze concerten een
uitstekende gelegenheid om kennis te
maken met de verschillende instru-
menten. Met name de jeugd die van
klassieke muziek houdt, krijgt hier-
mee een kans hun kennis (en genot) te
vermeerderen.

Om een dergelijk ensemble te kunnen
contracteren moet door de organisatie
wel diep in de buidel getast worden.
Een toegang van € 8,00 is echter, ge
zien het muzikale niveau van dit op-
treden, geen hoog bedrag. In de pauze
wordt koffie en thee geschonken en
de kerk is vanaf 15.00 uur opengesteld.
Het concert start om 15.30 uur en zal
tegen 18.00 uur beëindigd worden.
Het initiatief van TOONBEELD DREMPT
zal ongetwijfeld voor de wijde om-
geving een welkome aanvulling bete
kenen van het culturele leven.

Huldiging Nederlands kampioen
Frank Schotman

Woensdag 18 mei werd Neder-
lands Kampioen Moutainbike bij
de Beloften Frank Schotman uit
Steenderen gehuldigd door zijn
vereniging RTV Vierakker Wich-
mond.

Deze huldiging vond plaats in de
kantine van de Kleine Steege te
Wichmond. Frank werd toege-
sproken door de voorzitter Wim
Besemer en de sponsor van de
vereniging.

De voorzitter zei in zijn toe-
spraak dat het voor een kleine
vereniging toch een luxe is dat er
na Ulij s van Amerongen weder-
om een renner Nederlands kam-
pioen is geworden.

Zondag 22 mei op eerste pinkster-
dag is Martiiie Dijkman net zoals
het voorgaande jaar Gelders kam-
pioen geworden. Ze versloeg vier
meisjes op rij en haalde de titel vrij
gemakkelijk binnen.

Bij tennisvereniging Beekhuizen in
Velp werden de Gelderse kampioen-
schappen gehouden, waarvoor Marti-
ne uitgenodigd was. Martine deed mee
in de categorie meisjes t/m 16 jaar,
waaraan 19 meisjes deelnamen, ïn de
eerste ronde stond Martine tegenover
M. van Bussel, Martine won overtui-
gend met 6-2/6-3. Vervolgens moest
Martine het in de tweede ronde opne-
men tegen C. Migo. Ook zij moest er
aan geloven, Martine won weer vrij ge
makkelijk, nu met 6-1/6-1. In de derde

ronde moest Martine's tegenstandster
GPauw ook het onderspit delven. Mar-
tine won met de standen &0/6-2. In de
finale werd het Martine iets moeilijker
gemaakt, maar toch nog lang niet
moeilijk genoeg om niet ook deze par-
tij te winnen en de Gelderse titel weer
binnen te halen. Martine staat momen-
teel 25ste op de nationale Jeugdrang-
lijst meisjes t/m 16 jaar. Op de eerste
plaats op deze ranglijst staat Michaèlla
Krajicek. (Het zusje van Richard Kraji-
cek). Martine zal in de zomer ook deel
gaan nemen aan internationale toer-
nooien in Europa. Martine is a.s. vrij-
dag vanaf 20.00 uur tijdens de officiële
opening van de nieuwe tennisbanen
en tribune te bewonderen. Zij zal dan
een demonstratiewedstrijd spelen sa-
men met Myrthe Pelskamp uit Gorssel.

Opening nieuwe blokhut
Scoutinggroep David G. Alford
Zaterdag 28 mei wordt om 11.00
uur de nieuwe blokhut van de
Scoutinggroep David G. Alford, of-
ficieel geopend. Het nieuwe club-
huis staat in het bos aan de Hilve-
rinkweg. "Wij zijn nu zover dat we
het gebouw in gebruik kunnen ne-
men en het officieel kunnen ope-
nen. Er moet nog wel het één en an-
der gebeuren. In het gebouw wordt
nog een toneel gemaakt, de buiten-
kant moet nog worden geverfd en
nog wat andere klusjes. Maar je
weet hoe het gaat, al deze werk-
zaamheden worden door vrijwilli-
gers gedaan en dat vergt de nodige
tijd. Het komt best voor elkaar
hoor", zo zegt Pieter Kramer, de
voorzitter van de bouwcommissie.

De Scoutinggroep heeft een halve
eeuw met de oude blokhut moeten
doen, die dateert namelijk uit 1952.
Begin jaren negentig werd het plan
voor een nieuwe blokhut geopperd.
De " oude" voldeed al lang niet meer
aan de eisen van deze tijd. In 1996
werd onder leiding van Pieter Kramer
een bouwcommissie in het leven ge
roepen. Kramer, die al 40 jaren erva-
ring heeft in het scoutinggebeuren,
maakte de schetsen, het ontwerpplan,
calculaties e.d. De eerste taak van de
commissie: " hoe krijgen we de beno-
digde gelden bij elkaar"?

Er werden contacten gelegd met Jan-
tje Beton, VSB bank, " Stichting Katho-
lieke Noden", bovendien werden er bij
de gemeente Vorden en de provincie
subsidieaanvragen ingediend. De ge-
meente kwam met een bedrag van
ruim 16.000 euro over de brug. De pro-
vincie gaf echter " niet thuis"! Uitein-
delijk ging het oorspronkelijke plan
niet door. De Scoutinggroep werd er
namelijk op geattendeerd dat er er-
gens in Arnhem een blokhut stond,
die men niet meer gebruikte en die
best naar Vorden kon worden overge-
plaatst. En dat gebeurde. De blokhut
in Arnhem werd afgebroken, de plan-
ken werden gecodeerd, zodat het ge-
heel weer in Vorden kon worden opge-
bouwd.. Dat ging echter niet zomaar.
Eerst moest er een nieuwe bouwaan-
vraag worden ingediend. Tevens moes-
ten er bomen worden gekapt, de
grond moest bouwrijp gemaakt wor-
den. Pieter Kramer: " Inmiddels is de
blokhut met behulp van vele vrijwilli-
gers opgebouwd en wat zeer belang-
rijk is, het financiële plaatje is rond.
Wanneer we in de toekomst meer geld
en tijd hebben, willen we nog graag
een tweede gebouwtje realiseren waar
de explorers (leeftijd 15-18 jaar) kun-
nen worden opgebracht. Zover is het
nog niet, eerst moet de nieuwe blok-
hut worden afgewerkt", aldus de voor-
zitter van de bouwcommissie.

Teams VTP maken zich op
voor kampioenduels
Met nog 2 speelronden te gaan ma-
ken de volgende teams van VTP
Vorden zich op voor een kampi-
oensstrijd.

Vorige week heeft u kunnen lezen hoe
het Heren l team op de zondag ver-
wikkeld is in een promotiestrijd, maar
andere teams zijn ook volop in de race
voor promotie naar een hogere klasse.
Het zaterdag Heren l team, bestaande
uit Cees van Voskuilen, Alexander Mo-
lendijk, Reinier Molendijk en Marco
Wijers, zijn gedeeld koploper en met
nog 2 uitwedstrijden tegen sub toppers
voor de boeg zit een kampioenschap
er nog wel in.
Ook voor het zondag Heren 2 team
worden het spannende laatste compe
titiedagen, aangezien het team nog te
gen de nummer l en 2 moet spelen.
Heren 2 staan zelf op de 3e plaats na
een 5-1 overwinning afgelopen zon-
dag op de nu nummer 4. De laatste 2
weken worden er alleen nog maar top-
pers gespeeld, dus het is aan Christi-
aan Brinkhorst, Phillip Gussow, Cor
Lam en Bart Masselink om zo min mo-
gelij k punten te verliezen. Andere
teams die nog in de race voor promo-
tie zijn, zijn het Gemengd 35+ team op
de zondag en het donderdag dames-
dubbel team. Beide teams bezetten de
2e plaats. En voor het Gemengd team

is aankomende zondag van cruciaal
belang, omdat daar de beslissende
slag geleverd kan worden tegen de
nummer l uit de poule.

JEUGD KAMPIOENEN
Bij de jeugd zijn de volgende drie teams
kampioen geworden. Op de woensdag-
middag is het gemengd junioren team
tot en met 12 jaar van Arlette Ooster-
huis, Annelie de Graaf, Irene Olthaar,
Joeri ten Kate, Fabian de Hart en Loren-
zo Molders met groot gemak kampioen
geworden. In 6 wedstrijden, waar elk 6
punten te vergeven waren, kregen de
jeugdige toppers maar 2 punten tegen.
Ook het jongens woensdagmiddag
team van Torn Bruinsma, Torn Goor-
den, Remon Korenblik, Jarno Jansen,
Paul Broekhuizen en Remie Wabeke
hadden in hun competitie weinig
moeite met de tegenstanders. Met klin-
kende uitslagen behaalde zij hun kam-
pioenschap, op de slotdag werd Rozen-
daal demomstratief met 6-0 verslagen.
Spannender was het voor jongensteam
van Gijs v.d. Veen, Michael Vet, Koen
Oosterhuis en Bram Pijnappel. Zij
moesten op de laatste speeldag met 6-0
van Gorssel winnen om Dieren op af-
stand te houden. Deze overwinning
werd vrij gemakkelijk gehaald en het
kampioenschap werd met l punt ver-
schil op Dieren binnen gehaald!



Troefmarkt en oliehandel
Van der Mondt bestaat 70 jaar

Aan stoppen denken ze nog niet. "Zolang we nog kunnen en het leuk
vinden, gaan we gewoon doorf", zeggen Henk (70) en Annie (71) van der
Mondt. Troeftnarkt en oliehandel Van der Mondt in Hengelo bestaat
70 jaar. De winkel en de oliehandel aan de Ruurloseweg in Hengelo is
een begrip in de regio. Van oudsher heeft de zaak een groot klanten-
bestand. Bijna dagelijks trekt Henk er opuit met de tankwagen.

Hij heeft dit werk voortgezet van zijn
vader. Hij zorgt dat er voldoende voor-
raad olie is bij vooral campings en
klanten die buitenaf wonen. Met zijn
tankwagen levert hij petroleum van
Shell. "Omdat we dit al zolang doen
hebben we veel vaste klanten", zegt
Henk. Van der Mondt zit met zijn olie-
handel in een groot gebied van de
Achterhoek. Van Dinxperlo tot Does-
burg en van Neede tot Olburgen heeft
hij klanten. De olie voor kachels wordt
wel minder maar hij heeft nog genoeg
klanten voor brandstof.

Bij Troefmarkt Van der Mondt wordt
nog steeds gewerkt met winkelboek-
jes. Bestellingen met een boodschap-
penboekje is een begrip bij klanten.
Zowel in het dorp als in het buitenge-
bied worden de boodschappen gratis
thuis bezorgd.

"Met die boekjes hebben we altijd ge
werkt. Ik weet niet anders", zegt Henk.
Sommige klanten komen al zeventig
jaar naar de winkel in Hengelo. De ge
moedelijke sfeer is in al die jaren ge-
bleven. De klant is bij Troefmarkt "ko-
ning en geen nummer". "We proberen
de klant zoveel mogelijk tegemoet te
komen".

Bij Troefmarkt is het streven om het
assortiment zo groot en gevarieerd Henk en Annie van der Mondt: "We gaan gewoon

mogelijk te houden met versgroepen
als vlees, groente, zuivel en drogist
producten.

Henk en Annie van der Mondt moeten
hard werken maar dat hebben ze er
graag voor over. "De strijd is hard",
zegt Henk. "Je moet vooral knokken
tegen grote supermarkten".
Trots zijn Henk en Annie op hun eigen
Troefmarkt die als enige nog zelfstan-
dig is. "We kunnen onze eigen weg
gaan". '

Het brood komt van de warme bakker.
Bij de Hengelose Troefmarkt is er elke
maandag brooddag. Klanten kunnen
kiezen uit het hele assortiment brood
en betalen voor drie broden slechts
2,95 euro.

Sinds twee jaar runnen dochter Jolan-
da en haar man Charl een Troefmarkt
in Keijenborg. Bij sommige werkzaam-
heden wordt samengewerkt met de
Hengelose vestiging.

Ter gelegenheid van het 70-jarig bey
staan van Troefmarkt Hengelo zijn er
diverse aanbiedingen voor 70 euro-
cent. Deze gelden in de feestweek van
maandag 23 mei tot en met zaterdag
28 mei. De aanbiedingen gelden ook
voor Troefmarkt Keijenborg en voor
iedere klant is er een leuke attentie.

Vorden deed goed mee tijdens
Danone Toernooi

Jan Borgonjen reikt de prijzen uit aan ESA

Het D-pupillenteam van ESA uit
Arnhem en Union uit Malden zul-
len op zaterdag 11 juni in het
Olympisch stadion in Amsterdam
het district Oost van de KNVB verte-
genwoordigen tijdens het officieu-
ze kampioenschap van Nederland.

Dit was na afloop het resultaat van
het toernooi dat zaterdag op de vel-
den van de voetbalvereniging 'Vor-
den" werd gehouden. De organise-
rende vereniging Vorden deed op
de grasmat ook van zich spreken,
want de Vordense pupillen eindig-
den op een fraaie vierde plaats.

De nationale kampioen zal Neder-
land van l tot en met 5 september
in Lyon vertegenwoordigen tijdens
het officieuze Wereldkampioen-
schap voor D- pupillen.

Het toernooi in Vorden ging zaterdag
om 9.45 uur van start. Bij binnen-
komst van de deelnemende ploegen
(16) reikte Danone eerst aan de ploe
gen een ontbijt uit.

Na de poulewedstrijden, die om 12.15
uur waren afgelopen, kregen de teams
van Danone een lunch geserveerd.

Om 13.00 werd het toernooi vervolgd
met het spelen van de kwartfinale, de
halve finale en de finale. Deze finale
ging tussen de ploegen van Union en
Esa en werd gewonnen door de voet-
ballertjes uit Arnhem. De organisatie
van het Danone toernooi in Vorden
toonde zich na afloop tevreden over
het verloop.

Ook de afgevaardigden van Danone,
de vertegenwoordiger van Trefpunt,
de overkoepelende organisatie die in
de zes verschillende districten van de
KNVB in Nederland coördineert, wa-
ren bijzonder enthousiast over de or-
ganisatie zoals ze die het afgelopen
weekend hadden ervaren.

Mede door het prachtige weer was er
veel publiek en heerste er op de Vor-
dense velden een gezellige sfeer.

DE EINDSTAND WAS ALS VOLGT:
l ESA Arnhem; 2 Union Malden; 3 Lon-
ga Lichtenvoorde; 4 Vorden; 5 ATC '65
Hengelo (O); 6 Reunie Borculo; 7 OBW
Zevenaar; 8 Epe; 9 Viod Doetinchem;
10 Warnsveldse Boys; 11 Rood Zwart
Delden; 12 sportclub Apeldoorn; 13 Be
Quick Zutphen; 14 Eerbeekse Boys; 15
Zelhem; 16 Vorden H.

Voetbal

SILVOLDE - VORDEN 2-0
Er is voorafgaand aan de wedstrijd
druk gefilosofeerd en gespeculeerd
over de kansen van Vorden op het
kampioenschap. Niet alleen in Vor-
den, maar ook in Gendringen en
Gaanderen, om nog maar niet te
spreken over de degradatiekandidaten
VIOD en Ruurlo. Als als als Als
Gendringen gelijk speelt en Vorden
wint, dan is Vorden kampioen. Dan
moet WG'25 wel punten laten liggen
bij VIOD. Conclusie: Vorden is afhan-
kelijk van wat Gendringen doet, dus
zelf de punten pakken. Nou, daar is
dus niets van terecht gekomen, want
als Vorden de wedstrijd tegen Silvolde
had gewonnen, dan was er een kampi-
oensfeest geweest bij de Herberg. Vor-
den heeft een dramatisch slechte wed-
strijd gespeeld en had in Silvolde geen
schijn van kans, maar ook Gendrin-
gen en WG'25 gingen de bietenbrug
op. Het was dan toch Gendringen die
uiteindelijk de kampioensvlag mocht
hijsen. Dat Vorden het moeilijk zou
krijgen, dat was al vanaf de aftrap te
zien, want Silvolde begon zeer fel met
korte mandekking en het joeg op de
bal. Zelfs de achterste linie bij Vorden
kreeg geen enkele ruimte om de bal
aan te nemen, laat staan te komen tot
opbouw van een aanval. Op alle linies
werd Vorden afgetroefd. Vorden had
geen antwoord op het tactische con-
cept van Silvolde en het moest dan
ook al vrij snel een doelpunt accepte-
ren uit een hoekschop 1-0. Vorden pro-
beerde het wel, maar het kwam niet
verder dan het zestienmeter gebied.
Toch kreeg Vorden ook enkele kansen.
Op een voorzet van Bas Brunsveld
toerende Dennis Wentink boven de
doelman uit en kopte de bal binnen
de palen. Het doelpunt werd echter af-
gekeurd wegens aanvallen van de kee-
per. Even later trapte Bas Brunsveld
een vrije trap op buitenkant paal. De
tweede helft was nauwelijks begon-
nen of Vorden keek al tegen een 2-0
stand aan. Een misser in de verdedi-
ging was de inleiding tot dit doelpunt.
Bij Vorden gingen de koppies naar be-
neden en het is aan doelman Mark
Borgonjen te danken, dat het bij een
2-0 stand bleef. Wil Vorden het komen-
de jaar in de 3e klasse van de KNVB
spelen, dan zal dat moeten gebeuren
via de nacompetitie, maar bovenal
door collectief voetbal met meer inzet
dan afgelopen zondag. Trainer Jan Lig-
tenberg heeft een week de tijd om de
ploeg op te peppen voor de nacompeti-

tie. Misschien was het een off day en
staat de supporters een prachtige na-
competitie te wachten. Het moet ge-
zegd worden, dat de doelstelling voor
het seizoen 2004/2005 zeker gehaald
is. "Handhaven in de 4e klasse C met
zo mogelijk een prijs." Een gedeelde
tweede plaats en nacompetitie is meer
dan aan het begin van de competitie
voor mogelijk werd gehouden.

Uitslagen zaterdag 14 mei
Schalkhaar A2 - Vorden Al 1-1
Vorden BI-AZCB2 3-2
Vorden Cl - Eefde SP Cl 3-3
Vorden D1D - Warnsveldse Boy Dl 1-2
Steenderen D2 - Vorden D3 &4
Vorden D2 - Zelos D2 1-5
ZelosE2-Vorden El 2-3
Vorden E3 - Zeddam El 9-1
Wolfersveen E3 - Vorden E5 2-4
Vorden E4 - Kilder El 2-13
Vorden Fl - DW F2 2-2
Be Quick Z. F2 - Vorden F3 0-3
Vorden F4 - Ratti Fl 7-5
Uitslagen maandag 16 mei
Silvoldel - Vorden l 2-0
Vorden 3 - HC03 1-8

VORDEN-CONCORDIA (WEHL) 0-3
In de nacompetitie met als prijs pro-
motie naar de 3e klas van de KNVB
heeft Vorden de club uit Wehl geloot.
Vorden heeft een flinke nederlaag
moeten incasseren en dat biedt wei-
nig perspectief voor een gunstig eind-
resultaat na de return op ^a.s donder-
dag. Het is een geflatteerde overwiri-
ning, want in de tweede helft wist Vor-
den zich een groot aantal kansen te
creëren en was het de betere ploeg.
Toch wist Concordia in de tweede
helft verder uit te lopen. Vorden trad
aan zonder vaste doelman Mark Bor-
gonjen vanwege een schorsing. Rik
Bargeman, doelman van de A-jeugd,
moest het doel verdedigen en hij kan
terugzien op een goed debuut. In de
eerste minuten was het aftasten hoe
de verhoudingen lagen en daarna trok
Concordia het spel naar zich toe. Al-
hoewel Concordia speltechnisch meer
kwaliteit heeft, kon het zich toch geen
uitgespeelde kansen creëren en moest
het hebben van de snelheid van de bei-
de spitsen. Er werd in hoog tempo ge-
voetbald, waarbij de Vordense verdedi-
ging zich goed staande wist te hou-
den. Het kwam ook aan aanvallen toe,
waarbij het zich met name bediende
van de lange bal en bij de dode spel-
momenten was het alle hens aan dek
bij Concordia. Een indraaiende corner
van Jan Bert Esselink werd door Rob
Enzerink binnengekopt, maar de doel-
man stond op de juiste plek. In de 35e

minuut werd een aanval van Vorden
afgeslagen en counterde Concordia
naar 0-1. Het leek overigens niet ge-
vaarlijk te worden, maar de voorzet
werd van richting veranderd, hetgeen ^
de verdediging incluis doelman Rik *
Bargeman kansloos maakte. Vorden
trok het initiatief naar zich toe en
creëerde zich een aantal goede kan-
sen. Hugo van Ditshuizen draaide
goed bij zijn tegenstander weg en
kreeg een uitstekende schietkans. Zijn
bal ging rakelings over. ven later*
scheerde een vrije trap van Rob Enze-
rink de lat. Even voor rust kwam Vor-
den goed weg toen de spits van Con-
cordia een opgelegde kans kreeg,
maar tweemaal de lat trof. In de twee
de helft trok Vorden enthousiast ten
strijde en had het betere van het spel.
Concordia verdedigde met man en
macht, maar kon niet verhinderen dat
Vorden, dat Vorden een groot aantal
kansen op rij kreeg. Direct vanaf de af-
trap kwam Joris Platteeuw oog in oog
te staan met de doelman en hij leek de
gelijkmaker op de schoen te hebben.
Ook Arnold Norde had een betere po-
sitie, dan hij zelf dacht, want hij ver-
gat te schieten. Jan Bert Esselink deed
dat wel en zag zijn indraaiende bal ^
over de keeper gaan, maar de doelman
kreeg op de lijn assistentie van een ver-
dediger. Ook de jonge vader van Dits-
huizen soleerde een aantal keren de
zestien binnen, maar kon het doel
door de wirwar van benen niet vin-
den. Ook Rob Enzerink kreeg een goe
de mogelijkheid om de nul weg te wer-
ken, maar ook zijn lage schuiver werd
door de doelman gekeerd. Toen uitein-
delijk Dennis Wentink de doelman ge
passeerd leek te zijn, kwam hij een •
teenlengte te kort om het laatste zetje
te geven. Het tempo lag hoog en som-
mige spelers zaten er door heen. Ook
de scheidsrechter had het beste gehad,
want de wedstrijd was een aanslag op
zijn conditie. Hij moest zich dan ook
een aantal keren laten bij spijkeren. En
zoals het dan altijd gaat valt het doel-
punt aan de andere kant.Een Vorden- •*
verdediger verstapte zich op een lange
bal en de spits kon het doel van Vor-
den opzoeken. De doelman verkleinde
het doel nog wel, maar tevergeefs,
want de inzet hobbelde binnen. 0-2.
Deze slag kwam Vorden niet meer te
boven en het kreeg zelfs in blessure *
tijd nog een derde treffer te incasse
ren. Een afstandsschot, zoals je ze zel-
den ziet, verdween onhoudbaar in de
touwen. De kans voor Vorden op suc-
ces is nog heel klein, maar wie weet
gaat de ploeg van Jan Ligtenberg a.s ̂
donderdag de kansen wel verzilveren.



Nieuwe tassensponsor Ratti l

AURANT

eerste elftal van Ratti heeft in
Wendie Vrieler en Thomas Knie-
wallner van Bistro de Rotonde uit
Vorden een nieuwe tassensponsor
gevonden voor de komende voet-
balseizoenen.

Ondanks het feit dat veel spelers dit
seizoen zijn uitgevallen en het voet-
balseizoen mede daardoor teleurstel-
lend is verlopen voor de Ratti-heren,
kon de laatste speeldag positief wor-
den afgesloten op het terras van de Ro-
tonde. Op de voorgrond vlnr: Wendie
Vrieler van de Rotonde, Guido Mul-

link, Koen Oosterlaken, Gijs Klein He
renbrink, Matthijs Nijhof, Gerard
Waarle (leider); staande zien we vlnr
Oscar Bleumink, Erwin Weenk, Oscar
Overbeek, Mare Sueters, Ruud Mul-
link, Rein Kattenbelt (trainer), Mario
Roelvink, Bas Vriend en Willy Bos (lei-
der).

Start 6 juni
Collecte epilepsiebestrijding
In de week van maandag 6 juni tot
en met zaterdag 11 juni gaan
4O.OOO vrijwilligers op pad om huis-
aaii-h u is te collecteren voor het Na-
tionaal Epilepsie Fonds. Het thema

• tijdens de nationale collecteweek
is: 'Laat ze niet vallen'. De op-
brengst van de collecte is bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het orga-
niseren van begeleide vakanties
voor mensen met epilepsie en indi-
viduele hulp.

Het thema 'Laat ze niet vallen' is een

oproep om mensen met epilepsie te
steunen. Geld voor de epilepsiebestrij-
ding is hard nodig en het Nationaal
Epilepsie Fonds krijgt geen subsidie
van de overheid. Epilepsie is een tijde
lijke functiestoornis in de hersenen,
die zich uit in aanvallen.

Er is geld nodig voor onderzoek: hoe
epilepsie ontstaat, is nog steeds niet
bekend. Maar zeker ook voor voorlich-
ting: l op de 150 mensen heeft epilep-
sie maar ondertussen weten veel men-
sen niets over deze aandoening. Naast
onderzoek en voorlichting ziet het Na-

tionaal Epilepsie Fonds het als haar
taak om vakanties voor mensen met
epilepsie te organiseren. Voor veel kin-
deren en volwassenen is dit de enige
mogelijkheid om op vakantie te gaan.
Het epilepsiefonds financiert daar-
naast nog enkele projecten in ontwik-
kelingslanden.

Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op vele terrei-
nen. Om dit te kunnen blijven doen, is
geld nodig. Daarom komen de collec-
tanten in de week van 6 juni om een
vrijwillige bijdrage aan de deur.

Team Vorden E5
Kampioen voorjaarscompetitie

8 wedstrijden gespeeld; 7 wedstrijden
gewonnen en l verloren. Laatste speel-
dag kampioen gewonnen door met 4-2
te winnen bij, op dat moment mede-

Tcampioenskandidaat, Wolfersveen.

Bovenste rij van links naar rechts
Geert Wasseveld (leider), Sven Wasse
veld, Jordi Beerning, Huib Weeke, Pa-
trick Huisman, Gijs Hassebroek, Hen-
drik-Jan Beerning (leider)

Onderste rij van links naar rechts
Jorick Veenendaal, Robin Verstege,
Koen Pijnappel, Kevin Brummelman
Thomas Lam. Op de foto ontbreekt
Ruben Boerstoel.

Smederij Oldenhave houdt mede
cultureel erfgoed in stand
'Vijftig jaar smederij Oldenhave,
getuigt van goed ondernemer-
schap en wat erg belangrijk is, het
bedrijf helpt mede om het cultu-
reel erfgoed in stand te houden".
Deze woorden sprak Frans Ganze-
bres, hoofd van de afdeling bouw
van de Stichting Gelderse kastelen
en de Stichting Geldersch Land-
schap, vorig weekend, nadat hij
met een druk op de knop, de offici-
ële opening had verricht van het
nieuwe pand van Smederij Olden-
have, op het Werkveld in Vorden.

Frans Ganzebres wees op de zakelijke
relatie die er tussen beide Stichtingen
en het bedrijf Oldenhave bestaat.
"Smederij Oldenhave voegt wat toe
aan hetgeen wij naar streven. Wij wil-
len bezittingen in stand houden en
die kunnen overdragen aan het nage
slacht.
Onze Stichtingen zijn vertrouwd ge-
raakt met Oldenhave die talloze res-
tauratiewerkzaamheden aan onze
monumentale panden heeft verricht",
aldus Ganzebres die onder meer wees
op het project "Huize de Voorst". Te-
vens een leerlingenproject waar Sme
derij Oldenhave op in heeft gespeeld
en waarbij het Vordense bedrijf zelfs
open avonden voor de leerlingen orga-
niseerde".

Frans Ganzebres sprak tevens zijn feli-
citaties uit m.b.t. tot het 50 jarig be-
staan, waarbij hij "oma" Oldenhave
(moeder van eigenaar Willem Olden-
have) betrok die samen met haar man
in 1955 het bedrijf heeft opgestart.

Willem Oldenhave kreeg namens ge
noemde Stichtingen een boek aange-
boden, waarin het reilen en zeilen (in-
clusief restauratie, waaraan Smederij
Oldenhave ook heeft mede gewerkt)
van het kasteel in Nederhemert wordt
beschreven. "Hare Majesteit de Konin-
gin heeft het eerste exemplaar ontvan-
gen en het tweede boek is voor jouw
Willem", zo grapte Frans Ganzebres.
De gemeente Bronckhorst was tijdens
de opening vertegenwoordigd door de
wethouders Ab Boers en André Baars.

Directeur Willem Oldenhave ging in
zijn toespraak in op het moment dat
de familie besloot om op het Werkveld
in Vorden een nieuw pand neer te zet-
ten. "Het is een gebouw geworden zo-
als ik dat voor ogen had, een pand met
een monumentale uitstraling", aldus
Oldenhave die vervolgens alle namen
opsomde van de bedrijven die de
bouw hebben uitgevoerd. "Allemaal
bedankt en ik zal jullie bij anderen
aanbevelen", zo sprak hij.

Het personeel van Smederij Oldenha-
ve bood de directie een prachtige foto-
collage aan waarin aandacht voor de
werkzaamheden die het personeel da-
gelijks uitvoert, hetgeen Willem Ol-
denhave deed opmerken "zonder per-
soneel hadden we niets kunnen berei-
ken". Zaterdag tijdens het open huis
kwamen een paar honderd belangstel-
lenden de familie Oldenhave de hand
schudden en een kijkje nemen. Met
name de nostalgische smederij die in
de bedrijfshal is ingebouwd, trok gro-
te aandacht.

Vorden F2 Kampioen

Op woensdagavond 18-5 konden de
jongens van Vorden F2 kampioen
worden om de inhaalwedstrijd
thuis tegen Be Quick in winst om
te zetten. Op het hoofdveld en met
veel publiek werd het een zeer
spannende en ook zenuwslopende
wedstrijd.

Na op achterstand te zijn gekomen
wist Vorden de toch de wedstrijd in
hun voordeel te beslissen, de eind-
stand was 2 - 1. Na de wedstrijd wer-
den de jongens in de bloemen gezet

door Super de Boer Wilbert & Yvonne
Grotenhuys. Het was het derde kam-
pioenschap dit seizoen, Najaarskam-
pioen, zaalkampioen en nu ook voor-
jaarskampioen, maar aan de blijd-
schap van de jongens kon je zien,
kampioen worden het wend nooit.

VORDEN F2 BESTAAT UIT:
Hidde Huizinge, Björn Grotenhuys,
Jordy en Youri Kastermans, Jordi Hou-
wen, Kevin Weever, Ate Barendsen,
Daan Westerveld, Twan Eggink, Finn
Ligtenberg.

bel:
Drukkerij Weevers 551010

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.



Op 4 juni 2005 vieren we ons 25 jarig huwelijksfeest

op de Dennendijk 13Lucos Thijmen

13 mei 2005

Bert en Nicole Huetink-Scharrenberg

Holtmaet 7
7251 W Vorden
Tel. (0575) 55 50 33

Inge - Rob

Karin - Sjoerd (

Jorien

Bezoek vinden wij heel fijn,
maar mag dat na een telefoontje zijn? » Dennendijk 13

£'7231RD Warnsveld

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon '

Hij is geboren op 18 mei 2005 om 07.29 uur,
weegt 2860 gram en is 48 cm lang.

Rob Takkenkamp en Regina Overweg
Jennifer

Covikseweg 15
7221 CM Steenderen
Tel. (0575) 45 16 66

8e/ even van tevoren, voordat u mij in m'n slaap ;
komt storen.

Dochter van:
Rudie Lichtenberg & Saskia Helmink

Hoetinkhof 111
7251 WJ Vorden

Welkom lieve Joost, welkom ben jij.
Wij zetten er voor jou een stoeltje bij!

Joost
Joost Franciscus Fredericus

22 mei 2005

Freddy, Mariska, Dirk en Isa van Ditshuizen

Weppel 2
7251 VW Vorden
tel. (0575) 55 44 21

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur en na 22.00 uur.

S ander Jansen
&

Marjolein Wolbrink

gaan trouwen op vrijdag 3 juni 2005
om 11.00 uur in het kasteel van Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 13.00 uur |)
in de St. Willibrorduskerk te Vierakker.

Hierbij willen wij u uitnodigen voor onze receptie
die gehouden wordt van 16.00 tot 17.30 uur.

De feestlocatie is gelegen aan de Oude Zutphen-
seweg te Vorden (industrieterrein 't Werkveld).

Graag tot ziens.

Ons adres:
De Voornokamp 18
7251 VL Vorden

I
Wij willen iedereen bedanken voor de vele felici-

| taties die we mochten ontvangen op ons 40-jarig |
' huwelijksfeest.

Het heeft er toe bijgedragen dat het voor ons een
onvergetelijke dag is geworden.

Joop en Jannie Reintjes-
Wilgenhof

Vordensebinnenweg 2
7241 RM Lochem

Met groot verdriet vervuld van mooie herinnerin-
gen ging na een moeilijke laatste periode van af-
nemende gezondheid op 22 mei van ons heen
mijn lieve man, onze papa en opa

Garrit Jan Hendriksen
Gert

* Vorden, 29 juli 1934 t Zutphen, 22 mei 2005

LJni Hendriksen-Wesselink

Jan en Rietje Hendriksen-Bobbink
Leonie, Rianne

Reinier Hendriksen

Gerrie en Bennie Enzerink-Hendriksen
Matthijs, Nienke
Kitty, Wilco

Wiersserbroekweg 3
7251 LG Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag 26 mei van 19.30-20.00 uur in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal in besloten familiekring plaats
vinden.

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Jan Brinkerink

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost wel-
ke ons dit heeft gegeven.

Marrigje Brinkerink-Kip
kinderen en kleinkinderen

Vorden, mei 2005

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van be-
langstelling en medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van

Cornelius Wilhelmus Eijkelkamp

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Mede namens verdere familie:
M.E. Eijkelkamp-Stapelbroek

Vorden, mei 2005

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-

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

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

Springkussen 4 x 4 m
€ 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

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

ALZHEIMER

MAG GEEN
NATIONALE

RAMP

WORDEN

Alzheimer
Nederland

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEOERLAND.NL

II De prijs van deze steaks is
gekortwiekt"

De buitenlucht maakt hongerig zoals u weet. Maar ook
na een dag werken op kantoor gaan onze houthakker-

steaks er vast wel in. We hebben ze alvast heerlijk
gemarineerd en omwikkeld met ontbijtspek. En zoals u

ziet hebben we de bijl gezet in de prijs.

Keurslagerkoopje

Houthakkersteaks 4 stuks €
Weekaanbieding

Cordon bleu 100 gram €

5052
1?

Special

Lente koninkje 100 gram €

Weekaanbieding - voor op toast

Rauwkostsalade 100 gram €
Weekaanbieding
4 Tartaartjes €
Weekaanbieding

Hamlappen soo gram €
Vlees waren trio
100 gram Achterham +
100 gram Hausmacher +
100 gram SflijWOrSt
samen voor de prijs van :

50

98

98

96

2 "
K'viogman, keurslager

J Zutphenseweg 16, Vorden
ifcUBÉI (0755) 55 13 21

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Sociï kampioen
Na 10 jaar nacompetitie is het 1e elftal eindelijk ge-
promoveerd naar de 5e Klasse

Ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap zal een re-
ceptie worden gehouden op donderdagavond 2 juni a.s.
van 20.00-21.30 uur in de kantine op het
sportcomplex "De Lankhorst".

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Bestuur sv Sociï
afd. Voetbal

Vierakker/Wichmond mei 2005

GEEN LUCHT. GEEN LEVEN.
f STEUN HET ASTMA FONDS. GIRO 55055

Laat ze niet vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in onzekerheid.
Ieder moment kunnen zij een aanval
krijgen. Want epilepsie is nog steeds niet
te genezen. Meer onderzoek is
hard nodig. Laat mensen met
epilepsie niet vallen. Help mee
en geef aan de collectant.

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

www.epilepsie.nl

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

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

van dt. 24 mei t/m i»r. 27 mei

Bal gehakt
Groenten
Aardappelpuree
Dessert

Elke zondagavond
warm 8i koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen imn 4 tot 12 jr € 1.00 per levensjaar/

Tot ziens bij 't Olde Lettink



Bassie & Vriendjes

Bassie heeft een nieuwe show en reist weer door heel Nederland. Van Maastricht tot Texel en van Cadzand tot
Delfzijl komt hij samen met zijn vriendjes Evert, toneelmeester/aangever en Peter Grooney & Charlie, buikspre-
ker/goochelaar naar ieder theater, zaal en openluchttheater. Tijdens deze afwisselende show, met Nederlands
populairste down in de hoofdrol, is het is weer twee uur lang ouderwets lachen geblazen voor jong en oud.

Bassie kan het namelijk in deze show
ook weer niet laten om zijn vriendjes
in de maling te nemen en katten-
kwaad uit te halen, en dus is het niet
verwonderlijk dat Bassie op zijn beurt
weer gefopt wordt door zijn vriendjes.
Hier alvast een kleine greep uit het
programma.

Bijzonder trots demonstreert Bassie
tijdens de voorstelling zijn aller
nieuwste uitvinding: 'een konijnen-
wasmachine'. Uiteraard mankeert er
toch wat aan zijn 'superuitvinding'.
'Maar wat dan? zul je vragen. Nou
kom maar kijken!

Als Bassie goochelt geeft hij daar zijn
eigen draai aan en toch sta je na af-
loop versteld van deze 'domme clown'.
Dat is eigenlijk ook wel te verwachten
want Bassie doet alles op zijn eigen
manier, dus ook 'goochelen' doet hij
helemaal anders.

Peter Grooney echter laat tijdens deze
voorstelling zien dat hij wel kan goo-
chelen, maar dan komisch, want Peter
heeft een leuke babbel als hij voor en
met het publiek goochelt.

Peter komt overigens niet alleen want
hij neemt zijn vriendje Charlie mee,

de sprekende pop, en dat Charlie een
lachwekkend brutaaltje is merkt het
publiek gauw genoeg.

Bassie's vaste toneelmeester en aange
ver Evert zorgt als vanouds dat alles tij-
dens de show op rolletjes loopt en pro-
beert Bassie in te tomen als hij het
weer eens te dol maakt.
En daar heeft Evert dan ook zijn han-
den vol aan.

Tijdens de voorstelling wordt het hele
maal een dolle boel als Bassie de bij-
zondere poppen in de poppenkast
moet bedienen. Bassie houdt er zo zijn
eigen interpretatie van het poppen-
kastverhaal op na en breekt, tot groot
vermaak van het publiek, letterlijk de
poppenkast tot de grond toe af.

Uiteraard zingt Bassie tijdens deze
show zijn bekende liedjes maar hij
zingt ook een aantal van zijn nieuwe
liedjes zoals o.a. 'Ik wil zo graag een
olifant' en 'De geboorte van een
clown'.

Kortom; Deze vrolijke familie variété
show 'Bassie en zijn vriendjes' staat ga-
rant voor twee uur ouderwets lachen
en schateren en is vermaak voor jong
en oud.

Naar:
En wel op:
Zij spelen dan in:
Aanvangstijd:
Kaartverkoop bij:

VORDEN
ZATERDAG 11 JUNI 2005
DORPSCENTRUM VORDEN
14.00 UUR
SPEELGOED HUISHOUD/SUETERS,
DORPSSTRAAT 15, VORDEN

lever de kteurplaat in voor ljuni a.s. bij brulOterij Veevers, Hieuwstad 30, Postbus 22, 7250 AA Vorden

uit de inzendingen belonen wij de 50 mooiste tekeningen net een vrij kaartje



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

Verzamelaar heeft huis vol spullen van de rodeband

Hengeloër Henry van de Kaa
is superfan van Normaal

Referendum voor de Europese Grondwet

Superfan Henry van de Kaa: "Normaal blijf ik altijd volgen"

Je hebt fans en superfans. Henry van de Kaa uit Hengelo is een super-
fan van rockgroep Normaal. Bijna alles wat met de Achterhoekse band
te maken heelt, is in zijn woning aanwezig. Voor de deur staat zijn
auto die vol geplakt is met stickers van Normaal. Als je met Van de Kaa

(32} praat over zijn passie Normaal hoor je meteen dat hij geen Achter-
hoeker is. Hij doet geen moeite om "plat te proaten" hoewel hij het wel
een beetje kan. "Dat komt vanzelf wel", zegt Henry die nu zoin zes jaar
in Hengelo woont. Daarvoor woonde hij in Renswoude. De Achterhoek
heeft hem altijd getrokken. In het weekeinde reed hij drie keer heen en
weer van Renswoude naar de Achterhoek. Tot dat de vrouw van Bennie
Jolink een keer zei, dat het tijd werd dat je hier een huis krijgt "Ik heb
me toen laten inschrijven bij de woningbouwvereniging. Binnen tien
dagen had ik een huis in Hengelo en het bevalt me prima", vertelt de
superfan.

De verzamelwoede van Henry begon
in de jaren tachtig toen hij zijn eerste
lp kreeg van zijn neefje. Via hem is hij
in 1983 bij Normaal terecht gekomen.
De vitrine in de woonkamer staat vol
met verschillende bierflessen en gla-
zen. Hij pakt voorzichtig een bierpul
eruit die hij heel bijzonder vindt.

"Daar ben ik enkele maanden geleden
aangekomen bij café De Tol. Ik was er
al jaren naar op zoek. Je komt er ge
woon niet aan. Ook niet op rommel-
markten". Henry was in het café waar
net een nieuwe uitbaatster was en zag
die pul daar staan. "Ik heb toen verteld
dat ik verzamelaar was van Normaal
en heb dat ding toen gekregen. Ik was
apetrots". Met bewondering houdt hij
de kleurige pul vast met de 'kop' van
Bennie Jolink erop en de tekst "Achter-
hoeks lekker".

Posters en schilderijen sieren de wan-
den in de woonkamer. Henry wijst
naar een foto van de oude bezetting
van Normaal. "Die is van het begin

met Willem Terhorst, Jan Manschot,
Ferdi Joly en voorman Bennie Jolink",
legt hij uit. Op koninginnedag trad
Normaal weer op in deze samenstel-
ling tijdens het 30-jarig jubileum van
de band. Trots is hij op een foto waar
hij zelf ook op staat tussen de bandle
den. "Die foto is van 1996 in Usselo
waar ze moesten optreden".

Op tafel in de kamer liggen alle 56 sin-
geltjes keurig uitgestald. Hij heeft die
uit de kast gehaald voor de NCRV die
de verzamelwoede van de Hengeloër
kwam filmen voor het programma
"Man bijt hond". "Daarna worden ze
weer nestjes opgeborgen". Op het toi-
let en in de hal hangen posters.

Op de overloop liggen keurig gesor-
teerd shirts, bierflessen in kratten,
kartondecoraties, vlaggen en andere
spullen van de band. Boven op de kast
in de slaapkamer liggen twintig ver-
schillende petten, mooi op een rij. Een
van de slaapkamers is de echte ruimte
waar de superfan van alles heeft verza-

meld. Aan de wanden veel persfoto's
en vlaggen. Op een schap liggen ver-
schillende "aanhangersbode" van de
fanclub. Hoeden in allerlei soorten en
maten, spelkaarten, bierviltjes, aanste-
kers, klokken, speldjes, muziekboe
ken, klompen, drumstokken en veel
krantenartikelen geven een goed
beeld van vroeger. Van de Kaa heeft
verder alles op muziekgebied dat door
Normaal is uitgebracht maar ook wat
vastgelegd is op DVD en video.
Maar een collectie is nooit compleet,
weet hij. Het liefst zou de fan een
schilderij, welke door Jolink zelf is ge
maakt, aan zijn verzameling willen
toevoegen. "Een zelfportret zou prach-
tig zijn. Maar het mag ook wel een
schilderij van Bennie zijn waar de hè
Ie groep opstaat".

Bij optredens van Normaal probeert
Van de Kaa zoveel mogelijk bij te zijn.
"Maar niet zoveel meer als eerder. Het
kost veel geld aan entree en reizen en
er gaat veel tijd inzitten. Je bent er dag
en nacht mee bezig maar ik heb het er
graag voor over".

Normaal neemt een belangrijke plaats
in, in het leven van Henry. En als Nor-
maal een keer stopt, wat dan? "Zolang
als ze blijven bestaan, zal ik ze volgen.
En als ze ophouden dan denk ik, dat ik
de Jovinks (en de Voederbieters red.)
verder volg. Die spelen ook donders
goed. De ga daar niet van verzamelen.
Dat doe ik alleen van Normaal".

Henry van de Kaa is superfan tot in de
dood. "Jazeker!", zegt hij met overtui-
ging. "En als ik dood ben moeten ze
draaien "Ik mot goan". Dat vind het
mooiste nummer".

Al gekeken op

www.contact.nl
voor het plaatselijke nieuws?

l juni is de dag van de waarheid
voor de Europese Grondwet. Op de-
ze dag wordt het referendum ge-
houden. Een volksraadpleging
waarbij de Nederlandse kiezer zijn
stem mag laten horen over de vol-
gende stap in de Europese samen-
werking. Want de Europese Grond-
wet maakt Nederland en de EU
klaar voor een slagvaardige Unie.

MAAR WAT IS DIE GRONDWET
NOU PRECIES?
De Grondwet is een nieuw verdrag
waarin precies is vastgelegd welke be-
voegdheden de Europese Unie heeft
en op welke manier over nieuwe Euro-
pese regelgeving wordt besloten. Zo-
dat er een goede taakafbakening is
tussen de Europese Unie en de natio-
nale lidstaten. Op deze manier voorko-
men we ook dat de EU zaken naar zich
toetrekt, waar we zelf over willen be-
slissen. De invloed van het Europees
parlement en de nationale parlemen-
ten op het Europees beleid wordt gro-
ter. Het Europees Parlement wordt di-
rect gekozen, dus als die meer invloed
krijgt, krijgt de kiezer ook meer in-
vloed. Europa wordt dus democrati-
scher.

WAAROM MOET DE GRONDWET
ER KOMEN?
Omdat er meer landen bij de Europese
Unie zijn gekomen en omdat de sa-
menwerking zich tot meer terreinen
uitstrekt, moeten de bestaande afspra-
ken vernieuwd worden. Zodat we met
nieuwe regels nog steeds effectief be-
sluiten kunnen nemen. Het verdrag
van Nice is achterhaald en niet toerei-
kend voor de samenwerking op gebie-
den als bijvoorbeeld terrorismebestrij-
ding en veiligheid, economie, en mi-
lieu.

WAT REGELT DE GRONDWET?
De Grondwet zorgt voor een sterkere
economische positie. Nederland ver-
dient meer aan Europa dan ze af-
draagt. En dat kan nog beter. Europa is
gebaat bij een betere economische sa-
menwerking, zodat we kunnen con-
curreren met snelgroeiende landen
als China en Amerika. Een betere inte-
gratie in de wereldeconomie door het
wegnemen van internationale han-
delsbelemmeringen. Dat wordt vastge-
legd in de Grondwet.

De Grondwet regelt meer veiligheid
voor de Europese burger. Grensover-
schrijdende problemen vragen om
een grensoverschrijdende aanpak.
Duidelijke regels over internationale
criminaliteitsbestrijding, zoals bij-
voorbeeld mensensmokkel en vrou-
wenhandel. Maar ook samenwerking

op het gebied van de bestrijding van
terrorisme, en betere samenwerking
en een betere uitwisseling van infor-
matie tussen de verschillende veilig-
heidsdiensten.

De Grondwet regelt een meer eendui-
dig Europees geluid in de wereld. Een
gemeenschappelijk buitenlands be-
leid waarmee we iets kunnen berei-
ken op internationaal terrein. De EU
krijgt een effectiever gemeenschappe-
lijk buitenlands beleid. Er komt een
Europese minister van Buitenlandse
Zaken, die het gemeenschappelijk bui-
tenlandse en veiligheidsbeleid uit-
voert. De Europese minister van Bui-
tenlandse Zaken mag namens de mi-
nisters van Buitenlandse Zaken van de
lidstaten een bepaald beleid uitvoe
ren. Het CDA vindt het belangrijk om
aan te geven waar wij in Europa voor
staan. Europa moet herkenbaar zijn
als waardengemeenschap. Deze waar-
den zijn eerbied voor de menselijke
waardigheid, vrijheid, democratie, ge
lijkheid, de rechtstaat en eerbiediging
van de mensenrechten, waaronder de
rechten van minderheden. Een land
dat lid wil worden van de Europese
Unie moet deze waarden onderschrij-
ven en uitvoeren. In de Europese
Grondwet worden deze Europese
waarden vastgelegd.

De komende tijd wordt er veel gezegd
en geschreven over de Europese
Grondwet. In ieder geval moet duide-
lijk zijn waar dit referendum niet over
gaat. Dit referendum heeft bijvoor-
beeld geen enkele invloed op de vraag
of Turkije ooit lid mag worden van de
Europese Unie. De afspraken hierover,
en de strenge criteria waaraan vol-
daan moet worden, worden kritisch
bekeken. Ook gaat dit referendum
niet over de Euro. De Europese Grond-
wet komt niet in plaats van onze eigen
Grondwet.

Als u vindt dat de toekomst in Europa
ligt, moeten we er voor zorgen dat Eu-
ropa zo democratisch en effectief mo-
gelij k bestuurd kan worden. Tegelij-
kertijd moet voorkomen worden dat
Europa ongebreideld haar bevoegdhe-
den kan uitbreiden ten koste van Ne
derland. Dat regelt de Europese
Grondwet ook. Dit referendum gaat
over de vraag of wij willen meespelen
in het Europese team of straks op de
reservebank willen zitten. Daarom
roep ik u op om bij het komende refe
rendum vóór de Europese Grondwet
te stemmen.

HENK JAN ORMEL
Inwoner van Bronckhorst en lid van
de Tweede Kamer voor het CDA.

Informatieavond over digitale
fotografie bij Expert Eliesen
Op maandag 30 mei 2005 verzorgt
Expert Eliesen in samenwerking
met Sony een informatieavond
over digitale fotografie in het IJs-
selpaviljoen te Zutphen. De heer
Stef Pluijm zal een demonstratie
houden en er is ruim de gelegen-
heid tot het stellen van vragen.
Ook kunnen er diverse camera's en
accessoires worden geprobeerd.

Toen een jaar of acht geleden digitale
fotocamera's hun intrede deden, kon
niemand vermoeden dat digitale foto-
grafie zó'n enorme vlucht zou nemen.
Tegenwoordig worden in Nederland al
meer digitale, dan 'gewone' camera's
verkocht. De kwaliteit van digitale fo-
to's is beter van kwaliteit dan vroeger
en kunnen ze iedere vergelijking met
'gewone' foto's gemakkelijk aan. Het
gebruik van een digitale camera heeft
veel voordelen!

Een digitale foto is op het ingebouwde
schermpje direct te beoordelen. Als de
compositie niet goed is of bewogen,
dan kan de foto direct worden overge
daan. Net als gewone foto's kunnen di-
gitale foto's bij de fotohandel ontwik-
keld en afgedrukt worden, maar met
een eigen kleurenprinter heeft men
z'n foto's zelfs direct ter beschikking!

En indien gewenst, kunnen digitale fo-
to's zélf bewerkt worden. Iets lichter of
donkerder, het maken van een deel-
vergroting, rode flitsoogjes wegwer-
ken, en dergelijke.

Expert Eliesen in Baak en Expert in
Zutphen hebben al vanaf de begintijd
van de digitale fotografie het enorme
belang van deze nieuwe manier van
foto's maken ingezien. Ondertussen is
er niet alleen veel kennis over digitale
fotografie in huis, maar biedt het as-
sortiment ook een grote keuze aan di-
gitale camera's.

Maar hoe maak je de juiste keuze?
Welke mogelijkheden zijn nuttig?
Hoeveel pixels zijn nodig voor een uit-
stekende foto? Hoeveel geld moet je
besteden? Of u nu een gelegenheidsfo-
tograaf of een echte fotohobbyist bent,
Expert Eliesen kan adviseren om een
goede keus te maken.

De zaal in het IJsselpaviljoen is open
vanaf 19.30 uur (de koffie staat klaar!)
en de presentatie begint om 20.00 uur.
Wilt u deze gratis, vrijblijvende infor-
matieavond bijwonen, kunt u zich
aanmelden in de winkel, telefonisch
(0575) 543202 of via het emailadres
zutphen@expert.nl
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Wéér drie winnaars bij
Eliesen Electro Baak

"Bakermarksedijk 5A te Baak"

Het is alweer de derde week in de
grote posteractie van de 70 jarige
Eliesen Electro in Baak. En ook de-
ze week zijn er drie winnaars! Maar
het is nog niet op, want de komen-
de 3 weken volgen er nog 9.

Deze week zijn de bewoners van de
volgende adressen in de prijzen geval-
len van de posteractie van Eliesen Elec-
tro te Baak: Russenveg 6 te Toldijk, Ba-
kermarksedijk 5A te Baak en Dorps-
straat 41 te Hummelo.

Komt één van de huizen op de hieron-
der staande foto's u bekend voor? Bent
u de gelukkige?

Een ieder die de poster op de ramen
heeft hangen of nog gaat ophangen
maakt de komende 3 weken nog kans
op één van de 18 prijzen met een to-
taalwaarde van Euro 5000,00.

Elke week worden er drie prijswin-
naars getrokken.

Aan het eind van de actie wordt in het
bijzijn van alle prijswinnaars bekend
gemaakt welke van de prijzen men
heeft gewonnen.

Dus het blijft spannend wie de LCD
TV, Wasautomaat, Koelkast of een van
de andere prijzen heeft gewonnen.

Winnaars van de vorige twee rondes
zijn: Vogelzang 34 te Wichmond, Zo-
merweg 64 te Drempt, Hoogenkamp-
weg 12 te Keijenborg, Sarinkamp 27 te
Hengelo, Wichmondseweg 26 te Baak
en Kon. Wilhelminastraat 94 te Steen-
deren.

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

"Russerweg 6 te Toldijk' "Dorpsstraat 41 te Hummelo'

Jeugdbiljartteam De Veemarkt uit
Doetinchem Nederlands kampioen
In Vianen is afgelopen weekeind
het jeugdteam van biljartvereni-
ging De Veemarkt uit Doetinchem
Nederlands kampioen geworden.
Vorig jaar pakte het jeugdteam
ook al de nationale titel in het spel-
soort libre.

Het kampioensteam bestaat uit Luke
Arends (12) uit Hengelo, Danny Zwo-
ferink (15), Tim Ratelband (15) en Jan-
nick Jansen (12) allen uit Doetinchem.
De wedstrijden op 21 en 22 mei had-
den een spannend verloop. Er waren
twee poules van vier teams.

De twee besten van iedere poule gin-
gen door naar de kruisfinales. Jannick
verloor maar Danny en Luke wonnen
hun partij. De winst van 4-2 voor het
team van De Veemarkt was voldoende
voor de finale.

In de finale verloor Danny zijn partij.
Luke en Tim wonnen hun wedstrijd en

dat leverde tenslotte de 4-2 zege op.

Daarmee was het team uit de Achter-
hoek Nederlands kampioen van de
landscompetitie 2004/2005.

Teamleider Martij n -Egbers uit Doetin-
chem, vond het een spannend en spor-
tief toernooi. "Vooral de finales waren
spannend met veel publiek".

Voor het winnende jeugdteam van De
Veemarkt was er een medaille, een
kleine beker en een grote beker. Bij De
Veemarkt (het clubcafé) in Doetin-
chem werd het kampioensteam in het
zonnetje gezet.

Dit werd nog eens herhaald bij café
Marktzicht in Hengelo waar de opa en
oma van Luke een café hebben.

Jan en Leny Wolbrink waren trots op
hun kleinzoon en het team, evenals de
ouders van Luke, Frans en Anita Arends.

Foto bijschrift:
Het jeugdteam van De Veemarkt is Nederlands kampioen libre. Het team bestaat uit
Danny Zwoferink (links), Luke Arends (midden) en Tim Ratelband (rechts). Jannick Jan-
sen ontbreekt op de foto.

VEEMARKT
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tmtt 3.*ronclU)or3t
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

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

e'ê tnt*
Hendrik en Riek achter de taofel.
Zondag meddag, wat zullie wie
doon, gaon lopen of fietsen of
met d'n auto d'r uut?

Wat zulle wiej ondernemmen? De
zondagmeddag is altied al de saaisten
meddag van de wekke. Vrogger, de
olde leu, gingen kuiern langs 't land
of ze kregen bezoek. De zondag was
nog echt ne rustdag. De leu hadden
de butte meu van ne lange wekke
arbeiden en verlangden niks mear
dan oetrusten, de krante en een boek.
En zelf ginge wie met de kindre biej
de olders langs. En no is er wal ar-
gens ne motordag of ne trekker trek
wedstried, een peardespul ne koet-
sentocht of ergens in Bronckhorst ne
koopzondag, maor iej mot, iej wilt,
d'r uut.

Riek: "In Halle hebt ze wat niejs, een
zorgboerderiej 'Ruimzicht'. Creatie,
participatie en inspiratie. Wat kunt
ze het mooi bezeggen. At ik het goed
begriepe dan mot het spul in den
winkel wel dubbel zo duur worden
dan elders. Alles wat iej d'r biej kriegt
an goeien raod en toelichting. Wel
50 verschalende groenten en kruiden.
Hendrik: "Daor kunne wiej neet naor
binnen op zondag maor wie kunt er
is langs fietsen. Dat is iets van de leste

tied. Alternatief boern en tegelieke
sosiaal bezig wean. In Vorden biej 'De
Vijfsprong' al jaorn. Daor hebt ze zo
no en dan ok ne open dag. En fiets-
tochten, dat is in, want fietsen dat
mot! Op 28 mei is er ne groten fiets-
dag. Beginne wie in Hengel en dan
kasteel Hackfort richting Vorden de
olde mulle bekieken en van Zelhem
wear naor 't Achterhoeks muzeum
in Hengel. Iej kriegt zelfs nog ne fiets
medaille. "Hendrik liekt het niks:
"Dat is wear zonne massa tocht. As
kudde diern achter mekaar an. Hon-
derden dood d'r an met. Dat geet met
wandeltochten al net zo, ze loopt as
ganzen het zelfde pad. Nee dat liekt
mien niks. Ik zeuke liever met een
paar bekenden of met ons beiden, de
stille natuur. Die plekjes bunt er nog
zat in ons Bronckhorst, maor iej mot
er wel nao zeuken. Zelfs ne wandel
driedaagse met oewn rolstoel is meu-
gelijk. 7 km kuiern achter de rolstoel.
En 13 km met de scootmobiel.

Dat maakt 'De Zonnebloem' netjes
veur mekare. Trouwens de Platte
lands vrouwleu van Hummel Keppel
en Steendern en Doesburg die kunt
er ok wat van. Goed wark op Hemel-
vaartsdag. Dat mot ne pense vol wark
hebben ewestEen massa volk kwam
er op af, iej mot echt professioneel te

wark gaon wanneer er mear as 500
met oew wilt fietsen." Riek: "Hij ok in
de krante ziene wat de baas van 'De
Luifel' in Reurle hef bedacht? Op zien
parkeerplaatse boern spelen. Ja het is
alles 'boer' veur en noa tegenswoar-
dig. Weet iej nog van den bekenden
grappenmaker veur de T.V.? Zien uut-
spraak 'Dat bunt ja leuke dinge veur
de mensen'.

Dat ging oaver den laatsten boer in
een reservaat en de laatste nederland-
se maagd. Een bezienswaardigheid.
Ik denke dat er neet vuile boern in
Reurle biej de Luifel d'r an met dood.
Al die fiets en wandel en smokkel-
tochten dat is bedoeld veur de wat
oldere jongeren en ik zie de boern
nog neet met doon met ne kruwagen
race, of met hoef iezer gooien en wie
het snelste ne koe kan melken of een
schaop schearn en mear van dat
soort kunsten in zonne boern tien
kamp. Dat soort volk wil wel staon
kieken hoe of een ander zich belache-
lijk maakt maor d'r zelf an met doon?

Maor het is wel zo, wie zich no nog
verveeld in ons Bronckhorst die mot
toch echt de krante better leazen,
want dan lig het an oew zelf.

De Baron van Bronckhorst

Aura Reading / Regressie sessie

40% minder doden met valhelm
Elk jaar vallen er in Gelderland
ongeveer 1000 slachtoffers onder
bromfietsers. 30% van de ver-
wondingen en zelfs 40% van de
dodelijke verwondingen kan wor-
den voorkomen door het op de
juiste manier dragen van een goe-
de valhelm. Wat doet zo'n helm?

VERDELEN VAN DE KLAP
Als je geen helm draagt komt je hoofd
maar op hooguit een paar vierkante
centimeter met grote kracht met de
straat in aanraking. Wat de helm -en
dan vooral de helmschaal- doet, is die

plaatselijke klap verdelen over een
veel groter oppervlak, zodat de plaat-
selijke krachten een stuk minder
groot worden, en de schade veel min-
der ernstig is.

OPVANGEN VAN DE KLAP
De tweede functie is het geleidelijk op-
vangen van de klap door de zachte
binnenbekleding van de helm. Die be-
staat uit lagen schuimplastic van ver-
schillende hardheid en vormt je 'per-
soonlijke kreukelzone'.
Dat die binnenbekleding door de klap
in elkaar wordt gedrukt en zich niet

herstelt, betekent trouwens dat je na
een harde klap wel een nieuwe helm
moet kopen!

VOORKÓMEN VAN VERWONDING
Tenslotte zorgt de helm ervoor dat als
het even meezit je huid niet bescha-
digd wordt. Er is niet zoveel fantasie
voor nodig om te bedenken wat er met
je huid gebeurt als je hoofd een eind
met kracht over het wegdek schuurt.
De helm neemt dat over. Maar moetje
na zo'n schuiver die helm eens goed
bekijken en je dan voorstellen dat dat
jouw hoofd....

Jeugdviswedstrijd Vorden - Hengelo
Op dinsdag 17 mei was het de beurt
aan de jeugd teams van de visver-
enigingen van Vorden en Hengelo
om tegen elkaar te vissen. De orga-
nisatie was in handen van onze
vrienden uit Vorden. Om 18.00 uur
vertrekken de vissers vanaf de kerk
in Vorden. De kinderen uit Henge-
lo vertrekken vanaf Wolbrink. De
wedstrijd werd gevist in de Berkel
te Borculo. In totaal deden er 24
jongens en meisjes mee en is het al
snel gezellig druk.

Toen de wedstrijd begon om 18.50 uur,
werd het stil aan het water en er werd
veel vis gevangen. De uitslag voor de
beker wordt berekend door van elke
vereniging de beste zeven resultaten
bij elkaar op te tellen. Vorden viste in
totaal 761 cm bij elkaar.

De zeven beste resultaten van Henge
lo moesten met 319 cm genoegen ne-
men. Dit betekent dus dat de beker
voor een jaar in de bekerkast van Vor-
den zal staan.

De individuele uitslag was: eerste C.
Waenink, tweede M. Huetink, derde E.
Arendsen allen van Vorden. Lisa Ron-
deel werd zesde Ron Onstenk en Frank
Hulstijn zijn achtste en tiende gewor-
den. Na afloop kreeg een ieder een
zakje chips en een blikje drinken.

De volgende wedstrijd voor onze jeugd
is op 7 juni. Wil je hieraan meedoen
haal, dan snel een vergunning bij de
Welkoop of bij de The Readshop, en
geef je op. Tot ziens aan de waterkant!

Aura reading betekend letterlijk
het lezen van je aura. In onze aura
slaan we al onze informatie op die
binnenkomt. Ook parkeren we
hier onze doelen die we in ons
leven hebben. Ook is in je aura te
lezen wie je persoonlijk bent waar
je staat in het leven en wat je spiri-
tuele weg is.

Na het lezen van je aura is het ook mo-
gelijk om met de informatie die gele
zen wordt aan het werk te gaan in een
regressie sessie. Een regressie brengt

je terug naar het moment waar ener-
gie blokkades zitten opgeslagen, dus"
zich genesteld hebben in je cellen.

Je gaat dan zowel mentaal, als fysiek
aan het werk. Regressie bij Inside gaat
niet onder hypnose, maar wordt inge-
zet vanuit je bewustzijn. Je blijft dus,
volledig bij.

Is een Aura reading iets voor jou?,
neem dan contact op met Inside,
Marg Bekken, telefoon (0573) 45 32 46
(zie ook het contactje in dit blad).

Vorden heeft mij
leren schilderen

Maria Johanna Smit heeft zich vier jaar geconcentreerd op de schilder-
en vernistechnieken van de oude meesters. De grote wens om technieken
te doorgronden en de behoefte aan perfectie is groot. Tot de technieken
behoren onder andere : Glaceren, fijnschilderen, het maken van olieverf,
het werken met ei-tempera en ambachtelijke vernisprocessen.

Het schilderen van een roos vraagt om
een zeer fijn uitgewerkte onderschil-
dering en gevolgd door vele lagen
sterk verdund pigment. Zo blijft de
teerheid van de roos bewaard en is de
kracht van de kleur optimaal. Sommi-
ge rozen hebben een slotvernis van
maar liefst acht lagen dammarvernis.
Zo geconcentreerd op een klein pa-
neel van vier bij zes centimeter met
tere penselen in haar stofvrije atelier
even zo energiek werkt ze met grove
kwasten staand achter de ezel, met de
honden om haar heen, muziek op de
achtergrond en een kop thee binnen
handbereik. Kleine details houden
haar net zo sterk in de ban als ruim
aangezette toetsen, in een nog natte
achtergrond van olieverf. Als schilder
vrijkomen van de technische vaardig-
heden vraagt om een mentale hou-
ding.
Goedgetraind, fysiek uitgerust en in-
nerlijk vrij van zorgen; het zijn een
paar voorwaarden waaraan dagelijks
voldaan moet worden. En welgevoed
met beelden uit dromen, literatuur,
films en het werk van schilders als
Goya, Rembrandt en Van Gogh. Pas
dan is er een mogelijke kans op een
waarachtig moment en de waarheid
doorschemert in de verf en Maria
slechts een stap opzij hoeft te doen zo-
dat haar handen en ogen aan het werk
kunnen. Over de onderwerpen is zij
kort: Zij hebben geen boodschap, geen
bedoeling, willen geen signaal afge-
ven. Zij willen slechts zijn. Nutteloos,
zonder speciaal doel. "Het werk laat
slechts geduld en overgave zien waar-
uit concentratie voortkomt. Vertragen
is het geheim. Hoe dat werkt? Neem in
gedachten een trechter. Zet hem bo-
ven een glazen pot. Gooi er films en
documentaires, literatuur, poëzie en
twee handen vol dromen in. Wacht
rustig af tot het stof is neergedaald.
Voeg pigment en medium toe. Laat de
stevige substantie de pot inlopen. Dit
kan jaren duren. Orden ondertussen

tijd en ruimte en vorm een web waar-
in alles met elkaar communiceert".

Louise van Vliet-Templeton houdt van
het leven. Haar ideeën, hoewel ge-
maakt van brons, stralen een natuur-
lijke kwaliteit uit. De suggestie is dat
beweging niet alleen mogelijk maar
ook waarschijnlijk is. Als kunst over
zien gaat dan is beeldhouwkunst: aan-
raken. Als iemand de bronzen honde-
kop onbewust aanraakt of respectvol
afstand neemt van een bronzen valk
dan is dat het grootste compliment
voor deze kunstenares. Voor Louise is
de interactie tussen mens en dier een
eindeloze fascinatie.

'Als je naar een paard kijkt, zie je nooit
het hele paard; je ziet een vriendelijk
oog, een prachtig gebogen hals of een
mythisch wezen dat door de ruimte
over een wei draaft."

Geboren in Schotland, ergens in de vo-
rige eeuw; haar werk is geheel origi-
neel, zelfgeleerd en het resultaat van
een liefdes-affaire met de idee dat ook
al heeft iedereen een eigen unieke per-
ceptie van de realitiet; door muziek,
kunst en empathie streven we ernaar
contact met elkaar te maken.

De beelden van Louise van Vliet zijn
niet voor de zwakhartigen want ge-
vuld met een natuur-kracht waarmee
we doordrenkt zijn, zij kunnen een
grote ruimte beheersen of soms ver-
dwijnen gedurende enkele dagen; ge-
weigerd om gezien te worden behalve
voor de uitverkorenen.

Het werk van deze twee kunstenaars""
wordt geëxposeerd op 3, 4 en 5 juni
van 15.00 tot 19.00 uur. Tomas Nagy
zal op vrijdag 3 juni om 17.00 uur de
expositie officieel openen. Lokatie:
Schuttestraat 30 te Vorden, voor meer
informatie kunt u bellen, tel. (0575)-
56 66 64 of naar www.mariajohanna Jil



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

Vijf Brandenburgse concerten door
Resonet Ensemble

In de Nederlands Hervormde Kerk van Drempt werd in februari van dit
jaar gestart met een maandelijkse serie concerten / evenementen onder de
naam Toonbeeld Drempt'. De prachtige ruimte van de 13de eeuwse kerk
met haar gerenommeerde akoestiek leent zich bij uitstek voor dergelijke
activiteiten en de plaatselijke kerkenraad geeft de pas opgerichte stichting
Toonbeeld Drempt alle ruimte en gelegenheid om het kerkgebouw 'beter
op de kaart te zetten'. Voor zondag 29 mei heeft de stichting het derde
concert georganiseerd. Het wordt een heel bijzonder concert, waarin maar
liefst vijf van de zes Brandenburgse Concerten, die Johann Sebastian Bach
ooit schreef, uitgevoerd worden door het Nijmeegs/Arnhems Resonet
Ensemble o.l.v. Arthur Manier.

Het Resonet Ensemble bestaat al 28
jaar en heeft zich lange tijd toege-
legd op het uitvoeren van muziek,
geschreven door Bach en tijdgeno-
ten. Het ensemble bestaat uit 24
musici, die elkaar gevonden hebben
vanwege hun belangstelling voor
met name de Barokmuziek. De
bezetting van het orkest varieert van
zgn. enkelvoudige strijkers, hobo en
clavecimbel tot een volledig ensem-
ble, dat meermalen tot op heden de
Johannes en Matthaus Passion uit-
voerde. Ook het Weihnachts
Oratorium en werken van Handel
staan op het repertoire.
Tot aan 1991 concentreerde men
zich veelal op werk van Bach en tijd-
genoten. In het Mozartjaar 1991
kwam de doorbraak naar Mozart tot
stand via het Mozart Academie
Project, waarin getracht werd een
concert uit Mozart's tijd te imiteren.
Zowel naar lengte als gevarieerdheid

kon het publiek een echte Mozart-
avond meemaken met onderdelen
als een symfonie, een sopraanaria,
een divertimento, een vioolconcert
en een pianoconcert. Het betekende
voor het Resonet Ensemble een
geweldige publiekverbreding en een
groeiende populariteit onder de
steeds grotere aantallen luisteraars.
Het ensemble werkt vaak projectma-
tig en heeft zich de laatste tijd
geworpen op onder meer de
Brandenburgse concerten van
Johann Sebastian Bach, die hij in
1721 als geschenk naar de Markgraaf
van Brandenburg stuurde, om zich
bij deze vorst geliefd te maken.
Hoewel de Markgraaf er nauwelijks
op reageerde, mogen de miljoenen
Bachliefhebbers van nu blij zijn, dat
Bach deze werken ooit in deze vorm
verstuurd heeft. Het zijn naast de
passionen, cantates, orgelwerken en
talloze andere werken van Bach zijn

meest bekende en geliefde orkest-
werken geworden.
Vijf van de zes Brandenburger
Concertos zullen op zondagmiddag
29 mei vanaf 15.30 uur weerklinken
in de Nederlands Hervormde Kerk
van Drempt, gelegen aan de
Rijksweg van Doetinchem naar
Doesburg. Het is daarmee een muzi-
kaal evenement van omvang waar
de stichting Toonbeeld trots op kan
zijn. Het volledige ensemble zal de
concerten l, 2, 3, 4 en 6 ten gehore
brengen. Alle toendertijd bekende
solo-instrumenten zijn in deze wer-
ken te horen. Zowel de hoorns en
hobo's, als de violen, altviolen, flui-
ten een violino piccolo, trompet,
blik(!)fluit, celli, blokfluiten, viola
da gamba's en de clavecimbel
komen aan bod. In die zin bieden
deze concerten een uitstekende gele
genheid om kennis te maken met de
verschillende instrumenten. Met
name de jeugd die van klassieke
muziek houdt, krijgt hiermee een
kans te genieten en tegelijkertijd de
kennis aan te vullen.
Om een dergelijk ensemble te kun-
nen contracteren moet door de orga-
nisatie wel diep in de buidel getast
worden. De toegangsprijs van € 8,- is
echter. Dat is, gezien het muzikale
niveau van dit optreden, geen hoog
bedrag. In de pauze wordt koffie en
thee geschonken. Het concert zal
tegen 18.00 uur afgelopen zijn.

Radstake ouderavond met
Boh Foi Toch & Paul Kemper

Uit een onlangs verschenen onder-
zoek zou zijn gebleken dat jongeren
in De Achterhoek veel meer alcohol
drinken dan hun leeftijdsgenoten in
de rest van het land. "Ouders van uit-
gaande jeugd krijgen hierdoor vaak
het idee dat het stappen ieder wee-

kend uit de hand loopt. Alsof de si-
tuatie in de loop der jaren verslech-
tert. De Radstake ieder weekend met
die jeugd te maken en wil deze
ouders graag met eigen ogen laten
zien hoe gezellig, verantwoord en
georganiseerd uitgaan ook is en

blijft ondanks alle berichtgeving",
aldus eigenaar Robert Venderbosch
van De Radstake.
Onder het motto 'met Va en Moe gra-
tis naar de dancing toe' wordt daar-
om op zaterdag 4 juni voor de twee-
de keer de Radstake Ouderavond
gehouden. Op een gewone reguliere
uitgaansavond kunnen ouders dan
de belevenissen van hun kroost in
De Radstake ook ervaren.
Evenals de vorige keer wordt in De
Graanschuur een speciaal program-
ma voor de vaders en moeders gepre-
senteerd. 'Boh Foi Toch' zal de aan-
wezigen een speciaal ouderavond-
optreden voorschotelen met als gast-
gitarist Paul Kemper beter bekend
als 'Kempen Paul Mealmoes' uit de
tijd dat hij met Normaal furore
maakte.
In De Jachthut houdt Johan van de
Radstake zijn spreekuur voor alle
ouders die wat meer willen weten
over het reilen en zeilen van de kids.
Ouders kunnen net als hun kinde
ren met de discobussen naar De
Radstake reizen.

Winnaars
Achterhoekse Paardedagen
Tijdens de Achterhoekse Paarde
dagen werd gestreden om het
Nederlands Kampioenschap voor 2-
spannen voor paarden. Na een span-
nende strijd kon Riny Rutjens als
kampioen gehuldigd worden.
Tweede iwerd Ben Gosschalk en
Mieke van Tergouw eindigde op de
3e plaats.

In de klasse Z2 werd een dressuur-
competitie over drie dagen gehou-
den. Ilse Cranenbroek kwam hier-
met haar paard Valentino als beste
uit de strijd.
De Pikeur Trophy is een wedstrijd

speciaal voor jonge ruiters en ama-
zones tot 29 jaar. De wedstrijd is
bedoeld als opstapje naar de interna-
tionale toernooien. Dominique
Filion wist deze strijd tijdens de
Achterhoekse Paardedagen te win-
nen met haar paard Naughty Boy.
Het springtoernooi om de Grote Prijs
van de Achterhoekse Paardedagen
werd gewonnen door de jeugdige
Maikel van der Vleuten met zijn
paard Audi's Dargit. Hij bleef daar-
mee zijn vader Eric van der Vleuten
met het paard Paloma ruim voor,
want van der Vleuten senior moest
genoegen nemen met een zesde
plaats in deze rubriek.

Opbrengst Collecte
De jaarlijkse collecte voor het
Nationaal Fonds Kinderhulp, die
gehouden werd in de week van 8 tot
en met 14 mei heeft in Zelhem en de
Velswijk € 748,57 opgebracht.
Hiervoor gingen 14 collectanten op
pad gegaan.

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

Het ingezamelde geld is bestemd
voor kinderen in Nederland die,
meestal door problemen thuis, te
maken krijgen met jeugdzorg.
Kinderhulp financiert met de
opbrengst van de collecte bijvoor-
beeld een schommel bij het kinder-

tehuis, een fietsje,
het lidmaatschap
van een sportclub,
of een weekje kam-
peren.

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

Industriepark 1 7 Zelhem
NC 0 3 1 4 - 6 2 1 9 5 9 / 0 6 - 2 3 2 3 2 4 0 0 /

Met deze extra's
geeft Kinderhulp
deze kinderen een
beetje gewoon
geluk.
De organisatie
dankt collectanten
en gevers voor
hun bijdrage aan
de collecte.

Joop Jansen
Ridder in Orde van Oranje Nassau

Tijdens de Achter-
hoekse Paardedagen
werd dhr. Joop Jansen
door burgemeester van
der Wende koninklijk
onderscheiden voor
zijn betrokkenheid bij

de Stichting Concours
Hippique Zelhem. Hij
was namelijk van 1984
tot 2004 penning-
meester en ad-
ministrateur.
Mede door zijn inzet
zijn de Zelhemse
Paardedagen uitge-
groeid tot het megas-
pektakel, dat de
Achterhoekse Paarde
dagen nu is.

Zo werd op zijn initia-
tief het Regioplatform
in het leven geroepen,
bedoeld om de poli-
tiek en het bedrijfsle-
ven bij het evenement
te betrekken en ook
het educatieve aspect
van de Paardedagen
vond hij belangrijk.
Op zijn initiatief werd
er gestart met rondlei-

dingen tijdens het eve-
nement, waardoor het
publiek, onder leiding
van ervaren gidsen,
nader kan kennisma-
ken met diverse onder-
delen van de hippische
sport.
Daarnaast is dhr.
Jansen sinds 1999 voor-
zitter van de plaatse-
lijke VW. Daar beland-
de hij midden in een
moeizaam proces van
regionalisering. Mede
door zijn inzet werd
dit een succes en wordt
binnenkort de VW
Achterhoek opgericht.

Tot slot is hij ook nog
bestuurslid van de
Stichting Nederlands
Watermuseum in
Arnhem.
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PLUS
Kipfiletblol
of reepj
Naturel.
500 gram
ELDERS 5.4

/

Kip TV-sticks
V/2 kilo •
ELDERS 6.43

Weekendvoordeel
500 aram

G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 6 t / m z a t e r d a g 2 8 m e i 2 0 0 5

Kakelvers en natuurlijk
kiplekker geprijsd!

Als u van gevarieerd eten houdt, speelt kip zeker een hoofdrol bij u in de keuken. Dat is ook niet zo gek, want je
kunt zoveel met kip. Van een krokante Hollandse kipschnitzel tot een gekruid Aziatisch wokgerecht met kipreepjes.

Het is allemaal even lekker. En zo makkelijk te bereiden.

Kip in braadzak
Kilo
ELDERS 4.99

Kïpfile
Kilo
ELDERS 7.49

Kip-
krokant-
schnitzels
Schaal 5 stuks a 100 grê
ELDERS 5.72

de scherpste
actieprijzen

de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste
act iepriji

Vloer wit of tarwe
Heel ca. 800 gram
ELDERS 1.41

Plus:

act»

PLUS
Tompoucen
Blister 4 stuks
NORMAAL 2.99

Reverend
Brie 6O+
off kruiden
Vers van het mes.
100 gram
ELDERS 1.15-1.3O

Hollandse aardbeien
Bak 500 gram

Aviko
Boer'n frieten,

kreukelfrieten of
Oma's smulfrieten

Zak 750 gram
ELDERS 1.39-1.45

Plus:
de sch<
actiei

Pflpr/fo,

EO?

Lay's
Chips

Diverse smaken.
Zak 200 gram

ELDERS 0.68-0.72

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vrijdag 8.00-21.00 7747 EC Lorhpm vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l 057 3 - 251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
21/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

S Opgeteld de beste!
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