
Ds. Betty Neppelenbroek-Kwakkel nieuwe predikant Hervormde Gemeente:

"Mentaliteit in de Achterhoek
spreekt mij aan"!

Ds. Neppeleribroek voor de N.H. kerk in Vorden

Een mens is nooit te oud om te leren. Dat gezegde zou zo maar van
toepassing kunnen zijn op ds. G.H. Neppelenbroek-Kwakkel. Eigen-
lijk moeten we daar nog het woord doorzettingsvermogen aan toe-
voegen, want om op je 54e jaar de doctorale studie en de kerkelijke op-
leiding met succes af te ronden, dan getuigt dat inderdaad van een
enorm doorzettingsvermogen. Daar waar de gemiddelde Nederlander
al met de VUT is, of sommigen zelfs al met pensioen, daar begint de
thans 59-jarige ds. Betty Neppelenbroek-Kwakkel aan een nieuwe uit-
daging: predikant worden bij de Hervormde Gemeente in Vorden. Pre-
dikant voor enkele dagdelen per week (een "40 procent baan") met als
bijzondere opdracht het pastoraat. Zij komt in Vorden te werken in
een team van drie personen te weten samen met ds. Jan Kool en me-'
vrouw Dalvoorde, welke laatste zich tien uren in de week bezig houdt
met het leggen van contacten tussen scholen en jongeren.

Zoals gezegd ds. Neppelenbroek wordt
hier predikant met de opdracht pasto-
raat. Daarover zegt zij: "Mijn voor-
naamste bezigheid zal zijn het bezoe-
ken van zieke mensen, zowel thuis als
in het ziekenhuis. Mensen tijdens het
sterven begeleiden, begeleiding van
rouwprocessen, noem het maar in zijn
algemeenheid "sociale begeleiding",
aldus ds. Neppelenbroek die in Zwolle
blijft wonen en die enkele dagen per
week haar intrek zal nemen in de voor-
malige kosterswoning achter de Her-
vormde kerk. Ds. Betty Neppelenbroek
omschrijft haar functioneren als predi-
kant als midden orthodox. Niet vrijzin-
nig, wel stevig in de leer, maar modern
in de uitvoering. De ben niet star, maar
juist erg soepel. Met name wil ik graag
voor anderen zorgen. Ik ben erg be
gaan met het lot van mensen, de "Der-
de Wereld" trekt mij aan. De ben altijd
positief ingesteld, ik zie graag de zon
schijnen", zo zegt ze.

VERPLEEGSTER
In haar jonge jaren heeft zij zich nooit
bezig gehouden met de vraag "wat wil
ik later worden". Betty Neppelenbroek
wist het zeker: ik word later verpleeg-
ster. Geboren in Den Haag, vertrok zij
op 2 jarige leeftijd met haar ouders
naar Assen. Op haar 15e vertrok het
gezin Kwakkel naar Amsterdam. Ds.
Neppelenbroek: "Mijn vader werd
daar benoemd tot directeur van een
bejaardentehuis. Terug kijkend moet
ik zeggen dat de verhuizing van Assen
naar Amsterdam een hele overgang

voor mij heeft betekend. In Amster-
dam heb ik de middelbare school
(HBS) gevolgd. En wat ik na de school-
periode wilde, gebeurde inderdaad, ik
werd, na de vereiste opleiding gevolgd
te hebben, verpleegster in een zieken-
huis in Leiden. Daar leerde ik de stu-
dent Gerrit Neppelenbroek kennen,
met wie ik een poos later trouwde.
Twee jaar na ons huwelijk werden ach-
tereenvolgens dochter Corinne (in-
middels 35 jaar) en zoon Evert (thans
34 jaar) geboren. Ik had toen mijn
baan als verpleegster al opgezegd om
mij thuis met het gezin bezig te kun-
nen houden. Toen de kinderen 12/13
jaar waren kreeg ik de behoefte om
toch weer wat te gaan doen. Iets op het
gebied van theologie. Zo gezegd, zo ge-
daan, overdag moeder in het gezin en
in de avonduren studeren voor Cate-
cheet en godsdienst onderwijzeres. De
ben daarna ongeveer zes jaren werk-
zaam geweest als lerares en catecheet
aan diverse openbare scholen in Zwol-
le en de plaatsen rondom Zwolle. Daar
gaf ik catechisatieles.
Intussen was ik ook vrijwilliger in de
kerk geworden. Werkzaam in allerlei
diaconale commissies. Niet alleen
plaatselijk, ook op provinciaal en lan-
delijk niveau. Mijn voornaamste taak,
het beleid bepalen. Het geven van ad-
vies aan diaconieën over het besteden
van de gelden voor de armen in Neder-
land. In 1994 besloot ik theologie te
gaan studeren aan de Hogeschool
Windesheim in Zwolle", zo zegt ds.
Neppelenbroek. De studie behelsde te

vens het leren van de oude talen zoals
Grieks, Latijn en Hebreeuws. Op die
leeftijd een hele opgave dat veel zelf
discipline vergde! In 1998 ging Betty
Neppelenbroek naar de Rijksuniversi-
teit in Groningen. "Toen ik daar de-
cember 2000 afstudeerde ging ik op 54
jarige leeftijd solliciteren. Ik kreeg
toen een aanbod om in het verpleeg-
huis "Het Zonnehuis" in Zwoüe te ko-
men werken als vervanger voor de zie
ke predikant. Ik ben daar op l april
2001 begonnen. Daar werk ik nu dus
vier jaren (nog tot l juni aanstaande).

POSITIEVE GESPREKKEN
Op gegeven moment had ik niet zo
veel lust meer om 40 uren in de week
te gaan werken. Toen ik las dat de Her-
vormde Gemeente in Vorden een pre-
dikant zocht (voor 40 procent) heb ik
gesolliciteerd met als gevolg dat ik
hier aan de slag kan. De ben er blij mee.
Na de eerste positieve gesprekken met
de mensen van de kerk hebben mijn
man en ik al wat rond gekeken in Vor-
den en omgeving. Wat opvalt, vrijwel
aDemaal aardige mensen. De mentali-
teit in de Achterhoek heeft wel ver-
wantschap met het Sallandse. De ben
ervan overtuigd dat ik mij hier thuis
zal voelen. Haar man Gerrit Neppelen-
broek, in zijn dagelijks leven rechter
in Zwolle, is zo blijkt, haar steun en
toeverlaat.
Tijdens de diverse predikbeurten die
ik de afgelopen jaren in de dorpen
rondom Zwolle heb gehouden, ging
mijn man altijd mee. Hij heeft mij
overal naar toe gereden", zo zegt Betty
Neppelenbroek lachend. "De ben inder-
daad goed op de hoogte over de ma-
nier waarop zij als predikant functio-
neert. De kan U eerlijk vertellen, mijn
vrouw is een zeer goede predikant", al-
dus Gerrit Neppelenbroek die zijn
vrouw afgelopen woensdag ook naar
Vorden vergezelde. Woensdagavond
heeft het echtpaar Neppelenbroek in
het Dorpscentrum namelijk kennis ge
maakt met de hervormde gemeentele
den in Vorden. Een kennismaking die
voor beiden uiterst plezierig is verlo-
pen. Zondag 8 mei doet ds. Betty Nep-
pelenbroek om 15.00 uur haar intrede
in de Hervormde Dorpskerk.

Toneeluitvoering
TAO Wïldenborch
afgelast
De geplande uitvoeringen van to-
neelvereniging Tj\.O Wilden-
borch op vrijdag 8 en zaterdag 9
april in de Kapel kunnen door
omstandigheden helaas niet door-
gaan.

TAO. hoopt in het najaar alsnog
de plattelandskomedie "Parel en
Moer, handelaren in antiek en cu-
riosa" voor alle toneelliefhebbers
te kunnen spelen.
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Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker
Om een eerste aanzet te geven voor
een goede onderlinge afstemming
tussen de groeperingen en vereni-
gingen in Wichmond in Vierakker,
organiseert "Dorpsbelang Wich-
mond-Vierakker" op woensdag 13c
april een contactavond voor alle lo-
kale groeperingen. Deze avond
wordt gehouden in het Ludgerus
gebouw aan de Vierakkersestraat-
weg 37 in Vierakker en begint om
20.00 uur. In totaal zijn er in deze
kernen circa 30 groeperingen ac-
tief. Het bestuur van Dorpsbelang
gaat er vanuit dat elk bestuur één
man naar de contactavond afvaar-
digt.

De vereniging "Dorpsbelang Wich-
mond-Vierakker" werd op 26 januari
jongstleden opgericht en telt inmid-
dels 270 leden. Dorpsbelang wil in de
breedst mogelijke zin de belangen van
de inwoners dienen en het leefkli-
maat en de leefbaarheid in Wich-
mond en Vierakker bevorderen. Het is
nadrukkelijk niet de bedoeling om de

taken van andere verenigingen of in-
stellingen over te nemen. Wel kan
Dorpsbelang zorgen voor een onder-
linge afstemming. Het doel van de
contactavond op 13 april is onder
meer: voeding leveren voor het nog te
schrijven Dorpsplan (inventariseren
van ideeën over leefbaarheid).
Verder informatie leveren voor de
website die in ontwikkeling is. Gege
vens aanleveren voor de lokale agenda
(activiteiten en data van evenemen-
ten); informatie over het geplande me
dedelingenbord en tot slot: knelpun-
ten in functioneren groeperingen en
inventariseren en zoeken naar afstem-
ming en verbeterpunten. Dorpsbelang
heeft geprobeerd alle verenigingen,
stichtingen en groeperingen uit te no-
digen maar stelt het zeer op prijs als
"vergeten" organisaties zich melden.
Voor nadere informatie kan men con-
tact opnemen met de secretaris van
Dorpsbelang, Jan Rensink, Dorpsstraat
17,7234 SM Wichmond, telefoon 0575-
441458 of email j.rensink@wana-
doo.nl.

Met het oog op...
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\festigingen: • Hengelo (Gld.)
• Tbldijk
• Vorden
• Zelhem

internetadres: www.welkoqp.nl
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 april 10.00 uur ds. LD. Horjus uit Didam.

Kapel Wildenborch
Zondag 10 april 10.00 uur ds. J. Kool

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 april 10.00 uur Zangdienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 april ds. D. Westerneng 19.00 uur ds. D.
Westerneng.

RJKL kerk Vorden
Zondag 10 april 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. de Kerkuiltjes.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 april 17.00 uur Eucharistieviering Dameskoor.
Zondag 10 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. herenkoor.

Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en
omstreken. Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om ie-
dereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens af-
spraak gewerkt. Als u 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, Warnsvekt Tele-
foon (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
9-10 april J.J. de Kruif, Vorden, telefoon 0575 - 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
'Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Steenderen, Dr. A. Ariènsstraat 33b, wo. 10.00-12.00 uur
(brandweerkazerne).
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur.
De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hiervoor
kunt u een afspraak maken.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartoentrum 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 13.30-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 9.30
uur t/m 17.30 uur. Zaterdag van 9.30 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis T)e Brombergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel 553405, openingstijden
ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail wetrijnouderenvorden
@hetnetnl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden
bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomerstop
van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)fornuilieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
TeL (026) 35 99 999.

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

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

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén h.inclf!-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2.5ü administratiekosten m re-

bracht.

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Telefoon (0575)
51 74 06 of info@utz.nl.

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

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

0 Heeft u ons op de huis-
houdbeurs gezien? Strart
vandaag met uw persoonlij-
ke herbalife/shapeworks
programma. Begeleiding op
maat in uw eigen regio om
nog voor de zomer uw resul-
taat te behalen. Nieske
Pohlmann 06-54326669.
www.no-jojo.nl

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

% Schoon het voorjaar in!
Ervaar de reinigende werking
van pure ALOE VERA pro-
ducten. Moet je toch eens
proberen! Jannie Nijkamp
Warnsveld 0575 - 52 13 16.
Tevens 2 distributeurs ge-
vraagd.

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

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

• Topvoeding voor binnen
en buitenkant! Fit, energiek
en een stralende huid.
Herbalife en Shapeworks
bieden u een kans. Nieske
Pohlmann 06-54326669.
www.no-jojo.nl.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt a contant. Tel. (0543)
4513 11.

• Gevraagd: huishoudelij-
ke hulp voor de vrijdag. Tel.
(0575) 43 23 34.

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

• Te koop: Rode-, spits en
bloemkoolplanten. Sla, an-
dijvie, rode biet, peterselie
en selderijplanten. Aardap-
pelen en voerwortelen. Diver-
se soorten groenten en fruit.
Elke dag verkoop aan huis
en elke zaterdagmorgen ver-
koop van aardappelen,
groenten en fruit van 9.45 tot
12.00 uur op de parkeer-
plaats van Pannenkoeken
Restaurant Kranenburg.
André Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden. Tel. (0575) 55 68
76.

0 Romantisch pianoconcert
van Nico de Rooij zondag-
middag 10 april 15.00-17.00
uur in Orangerie te Ruurlo.

Hef voorjaar komt eraan,
Wij zetten de bloemetjes buiten

Besse/,>

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

Vlaai v/d week

Kersenvlaai
6-8 pers. € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 wit bus broden € 4,OO

Weekend-knallers

Smölbol
Zweedse appelmuffin € 0,95

Brood van de maand april

Moutbink€ 1,75
lichtbruin tarwebrood met extra mout

De Falla, Chopin, Albeniz,
Gershwin. Kaarten € 15 incl.
1 cons. v.a. 14.00 uur in de
zaal. Leden KKR € 14,-.

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

• Zat. 9 april 10.00-16.00
uur. boedeldag i.v.m. vert.
buitenland. Div. huisraad, an-
tiek eet. eet. Brummelhof 2
(bij Kerk) Azewijn.

• Aloë vera verkooppunt
Hengelo Monique Sessink tel.
46 58 69.

• HERBALIFE: voor info en
gratis vetmeting, bel Bianca
te Veldhuis (0575) 46 48 82.

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

• Te koop: bromscooter Ho-
na Sky, kilometerstand 26833.
Vr. prijs € 385,- Enkweg 19
Vorden, tel. 552511.

• Te koop: Prachtige Cara-
van, merk Hobby de Luxe.

Bouwjaar 2002 in nieuwe
staat. Geheel compleet w.o.
koelkast, verwarming, toilet,
voortent, luifel, fietsendrager.
Tel. na 18.00 uur (06) 13 02
21 87.

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

• Open dag tekenpraktijk
't Kleine Veld zaterdag 9
april van 10-16 uur. Inl. Rian
Drok 0575 - 54 29 37.

• Wie wil ons hebben? Jon-
ge Russische dwergham-
sters geb. 05-03-2005. Bel
snel: 06-1366 7440.

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

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

• Zonnige witte wijn uit
Zuid-Afrika en Chili nu vanaf
€ 3,75 bij Wereldwinkel Vor-
den.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

6 t/m 12 april 2OO5

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

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

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

Woensdag 6 april
Paddestoelensoep / spareribs met zigeunersaus, frieten en
rauwkostsalade

Donderdag 7 april
Kipsaté met pindasaus, gebakken rijst, Oosterse groente /
griesmeelpudding, slagroom

Vrijdag 8 april
Hollandse Minestronesoep / sissi's kaiserschmarn, rozijnen,
poedersuiker en compote

Maandag 11 april gesloten

Dinsdag 12 april
Wienerschnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 10
Ook ó la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

L —- ̂  \^j^ Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Bas
Geboren op 29 maart 2005.

Herbert en Ania Bosch
Schuttestraat 11
7251 MP Vorden
(0575) 55 39 42

Wilt u Bas komen bewonderen kom dan gerust aan.
Bel wel even van te voren anders is Herbert vast
naar de schietbaan.

Op 25 maart 2005 om 20.15 uur is geboren onze
zoon

Hij weegt 3750 gram en is 54 cm lang.

De trotse ouders zijn:

Michèl en Daniëlle Hofs
Biesterveld 84
7251 VT Vorden
(0575) 55 54 66

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Zusje van Rik
26 maart 2005
Zij weegt 3920 gram en is 54 cm lang.

Chris Limpers en Esther Nieuwenhuis
Biesterveld 3
7251 VR Vorden
0575 - 55 24 88

Heel blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

2 april 2005
4260 gram - 50 cm

Erik en Martine Hietbrink-Lenselink
De Bongerd 4
7251 CD Vorden
Tel.: 0575 - 55 42 05
E-mail: tesshietbrink@hetnet.nl

Op vrijdag 15 april gaan wij trouwen

Wilco Woltering
en

Bianca Vruggink

U bent van harte welkom op onze receptie van
17.00 tot 18.30 uur in café-rest. Baan, Dorpsstraat
6, te Geesteren (Gld.)

() Bosweg 4
7244 BK Barchem

Op donderdag 21 april a.s. zijn wij

Joop en Jannie
Reintjes-Wilgenhof

40 jaar getrouwd.

Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan,
nodigen wij u uit voor de receptie van 14.30 tot$
17.30 uur bij zaal "De Heksenlaak", Zwiepseweg 32
te Barchem (Gld.).

Vordensebinnenweg 2
7341 RM Lochem

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat, toch nog
onverwacht, van ons is heengegaan onze lieve
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Janna Groot Wassink-Hakken
weduwe van Jan Groot Wassink

op de leeftijd van 80 jaar.

"Een speciaal woord van dank gaat uit naar het
personeel van de thuiszorg."

Vorden: A.J. Klein Geltink-Groot Wassink
H.J. Klein Geltink

Ruurlo: H.J. Enzerink-Groot Wassink
M.H. Enzerink

klein- en achterkleinkinderen

29 maart 2005

Wiersserbroekweg 14
7251 LG Vorden

De begrafenis heeft maandag 4 april op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je sterft, t is vreemd,
maar die vergeet je.
Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
Dikwijls zei je "ik ben zo moe".
Maar op een keer ben je,
aan je laatste beetje toe.

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat hem dier-
baar was en na een moedig gedragen ziekte
heeft de Heer tot Zich geroepen mijn lieve man,
onze lieve pa en trotse opa

Bernard Gerhardus Hebbink
Bemard

echtgenoot van Marietje van Leijden

in de leeftijd van 73 jaar.

Hengelo Gld.: M.J.W. Hebbink-van Leijden
Gradie Hebbink
Joke Groot Roessink-Hebbink
Jan Groot Groot Roessink

Rianne, Nienke, Lilian
Vorden: Marieke Uilenreef-Hebbink

Gerrit Uilenreef
Renske, Janouk, Wouter

30 maart 2005
Varsselseweg 48, 7255 N R Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op maandag 4 april op de Alge-
mene Begraafplaats te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Nooit meer. krieg ik nog een handje van ow?
Nooit meer. woar is de lampe?
Nooit meer. kom ie nog es weer?
Nooit meer.

Opa'we missen je

Rianne
Nienke
Lilian
Renske
Janouk
Wouter

30 maart 2005.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Wil jij de Zonnebloem helpen om

7.200 langdurig zieken en (zwaar)

lichamelijk gehandicapten een onver-

getelijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons enthousiaste

en supergemotiveerde team van ruim

7.000 vrijwilligers, waaronder een

groot aantal verpleegkundigen en

ziekenverzorgenden. Het kost je een

weekje van je vrije tijd, maar je krijgt

er dan ook heel wat voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 65 of kijk
op www.zonnebloem.nl

©

de Zonnebloem-

Kip, het meest trendy
stukje vlees

Deze kipfilet is wat je noemt helemaal hot! Ook
letterlijk hot, want hij is gekruid met marinade en
omwikkeld met coburger ham. Geeft een trendy

smaaksensatie. Voor 'n heel gewone prijs trouwens.

Keurslagerkoopje
Shoarmapa
met saus en brood soo gram €
Shoarmapakket C 00

i?9
Speciaal aanbevolen
Tonijnsalade 100 gram €

Weekaanbieding
Rundergehakt 2xsoo gram €

Special
Bourgondische kipfilet

100 gram €

Soeppa/c/cet
250 gram Poulet mergpijpje
+ verse soepgroente

€
Vleeswarentrio
100 gram Coburger rauwe ham +
100 gram Boterham worst +
100 gram Leverkaas
samen voor de prijs van : €

Groente voordeel deze week:
Raapstelen 400 gram €

19
•

75
•

98

50

^^^^^^^^

IflVlogman, keurslager
•*^J Zutphenseweg 16, Vorden
!Smi (0755) 55 13 21

(0575) 55 22 87
http://vwwv.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

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 di. 5 april t/m vr. 8 april

Nasi met roerbak groenten en
kipfilet.
Pinda saus
Rauwkost
IJsje

Tot ziens bij 't Olde Lettink



Bevrij dingsconcert

Ludo Eykelkamp met het Vordens Mannenkoor

Wat stuurgroep "60 jaar bevrij-
ding Vorden" zich wenste, gebeur-
de: Orkesten, koor en Ernst Dani-
ël Smid zorgden voor een prach-
tig bevrijdingsconcert!

De Vordense bevolking mag de stuur-
groep "60 jaar bevrijding Vorden"
wel enorm dankbaar zijn dat ze haar
nek heeft uitgestoken om de bevrij-
ding van Vorden op een waardige
muzikale wijze te herdenken. Boven-
al een compliment dat deze stuur-
groep erin is geslaagd een flink aan-
tal sponsors te "strikken" die deze
zang- en muziekavond mede hebben
mogelijk gemaakt. Bij de aanvang
van het concert nog wel wat schoon-
heidsfoutjes ( geluid/ belichting!)
maar was het niet zoals presentator
Arie Ribbers treffend opmerkte: "Het
ging de Canadezen bij de bevrijding
ook niet allemaal van een leien dak-
je"! En gelijk had deze "ervaren rot
in het presentatievak", want het ver-
dere verloop van de avond; een pro-
gramma met een hoge amusements-
waarde met daarbij een muzikale
hoofdrol voor "Una voce particulare"
Ernst Daniël Smid. "hè kump uut Li-
chenvoorde en woont noe in Winter-
swiek", zo werd hij door Arie Ribbers
aangekondigd.

Vorden werd op l april 1945 bevrijd.
Op het toneel en in de sporthal met
bijna 700 bezoekers gevuld, symboli-
seerden de twee Canadese vlaggen
wie onze bevrijders waren. Middels
geluid en beeld gingen de toeschou-
wers bij een tweetal introfilmpjes
nog even terug in de tijd (de invasie
in Normandië en de bevrijding van

zonnetje te zetten. Ab, de muzikant
die vroeger furore maakte bij het
dansorkest "De Zwervers" en die tij-
dens de bevrijding al volop zijn par-
tijtje bij de muziekvereniging " Con-
cordia" mee blies. En anno 2005 nog
steeds!

Het harmonieorkest van "Concor-

Speld horen vallen
Bij "Somewhere over the rainbow"
kon je in de zaal een speld horen val-
len. De stilte werd al snel doorbro-
ken want Smid kreeg een daverende
ovatie als beloning voor zijn optre-
den. Trouwens Ludo Eykelkamp deed
niet veel voor hem onder toen hij als
solist van het Vordens Mannenkoor
optrad bij de schitterende Negro- spi-
ritual "Nobody knows". Ernst Daniël
Smid keek daarbij even "om het
hoekje" om deze Ludo met een warm
applaus te "bewonderen". Frank
Knikkink dirigeerde het Vordens
Mannenkoor samen met "Concor-
dia" naar een compositie van Mozart
getiteld "Priesterkoor uit die Zauber-
flöte". Concordia dirigent Hugo
Klein Severt "tekende" voor de muzi-
kale arrangementen.

Hetzelfde "Concordia" onderging
nog voor de pauze een tweede "vuur-
doop" door Ernst Daniël Smid te be-
geleiden bij het op indrukwekkende
wijze door Smid gezongen "The Exo-
dus Song". De maestro himself roem-
de het harmonieorkest. "Je hoeft
geen vreemde taal te kennen om el-
kaar muzikaal te kunnen begrijpen",
zo prees Ernst Daniël. "Wat ik hier
constateer, is een orkest met veel jon-
ge musici, die met veel passie mu-
ziek maken". Het publiek onder-

Muziekvereniging Concordia

dia" onder leiding van Hugo Klein
Severt beet vervolgens de muzikale
spits af met twee heel " serieuze "
nummers t.w. "Generations Fanfare"
en "Le jour, Ie plus long" een herin-
nering aan de daarnet genoemde in-
vasie in Normandië. Het Vordens
Mannenkoor bracht onder leiding

Liberation Band

Vorden). Een filmpje van Fons Rou-
horst ( voor de pauze) en een filmpje
van Mart Jan Polman (na de pauze).
Oud Vordenaar Arie Ribbers ("ik heb
vanaf mijn elfde tot mijn 25e jaar in
Vorden gewoond") praatte het pro-
gramma met veel gevoel voor humor
op een gezellige manier aan elkaar.
Hij wist al direct bij de aanwezigen
in de zaal de handen op elkaar te
krijgen door Ab Hengeveld in het

van Frank Knikkink een ode aan Vor-
den (Vordens Volkslied) een ode aan
"Ons Gelderland" en aan "Mijn Ne-
derland". Nadat hij de zaal op grap-
pige wijze had gevraagd of men kon
zien dat hij was afgevallen, trad
Ernst Daniël Smid voor het voetlicht.
Met "Concordia" als begeleidend or-
kest zong hij "I got plenty O' Nuttin",
een compositie van George
Gershwin.

streepte deze woorden met een ge-
weldig applaus. En de muzikanten?
Zij glommen van trots! Vorden werd
op l april 1945 door de 2e Canadese
tankbrigade bevrijd. En om in ter-
men van Johan Cruijff te spreken, "
logisch" dat dan ook het volkslied
"Oh, Canada" van onze bevrijders
wordt gespeeld. Alvorens het regio-
nale seniorenorkest "Happy Days"
onder leiding van Ben Veldkamp
daartoe overging zei Arie Ribbers:
"Jullie hoeven niet te gaan staan,
maar het mag wel. Jullie kunnen ook
gewoon even in gedachte denken
aan die Canadezen die Vorden 60
jaar geleden bevrijd hebben. Bij het
spelen van een potpourri van onder
meer nummers als "We' ill meet
again" en "Land of Hope and Glory",
ooit gezongen door Vera Lynn, bleek
dat het orkest " Happy Days" veel in
haar mars heeft.

Intussen was het publiek "warm ge-
draaid", dus hoog tijd dat er uit volle
borst werd meegezongen. Als extra
ondersteuning verschenen de tek-
sten van deze potpourri, met liedjes
als bijvoorbeeld "Eens zal de Betuwe
in bloei weer staan", "Ik hou van Hol-
land" en " Als op Capri de rozentui-
nen bloeien" en gespeeld door "Hap-
py Days" op een groot scherm. " Ik
heb nog nooit zo'n mooi gemengd
Vordens zangkoor gehoord", zo com-
plimenteerde Arie Ribbers. Het be-
vrijdingsconcert was deze avond een
concert waarbij de verschillende mu-
ziekstijlen bleven boeien.

Eerbetoon aan de bevrijders
Zo bijvoorbeeld veel waardering voor
de inbreng van de "Liberation Band".
De band, ontstaan bij "Sursum Cor-

Presentator Arie Ribbers

da" en gestoken in Canadese unifor-
men, werd tien jaren geleden bij de
50 jarige bevrijdingsherdenking op-
gericht. Onder leiding van de jonge
dirigent Wolbert Baars bracht de
band allereerst het nummer "A tribu-
te to the Liberators" (een eerbetoon
aan onze bevrijders) om te vervolgen
met het pittige stuk "Soldaat van
Oranje", dat op indrukwekkende wij-
ze door de band werd gespeeld. "We
hebben er 12 weken voor gerepe-
teerd", zo vertelde Wolbert Baars aan
Arie Ribbers. Na nog een potpourri te
hebben gespeeld, waaronder de
"Moonlight Serenade en "Take The A-
train", werden alle registers bij de Li-
beration Band open getrokken. "
When the Saints go Marching in"
marcheerde de zaal in en het pu-
bliek galmde overduidelijk mee!

Met Ernst Daniël Smid als de solist
bij de "Liberation Band", tijdens een
potpourri van opnieuw de "Sweet-

hart" van alle militairen Vera Lynn"
werd de "Grand Finale" ingezet. Een
finale die werd besloten met een ge-
zamenlijk optreden van " Concor-
dia" en het Vordens Mannenkoor in
het nummer " Siyahamba ". Een ge-
voelig Zuid- Afrikaans liedje dat me-
nig toehoorder kippenvel bezorgde.
Alvorens het bevrijdingsfeest werd
afgesloten met het zingen van het
"Wilhelmus" werden er bloemen uit-
gedeeld aan: Fons Rouhorst, Mart Jan
Polman, Hugo Klein Severt, Wolbert
Baars, Ben Veldkamp, Frank Knik-
kink, Ludo Eykelkamp, Arie Ribbers
en Wim Polman. Laatstgenoemde is
niet alleen de voorzitter van de
stuurgroep, maar bovendien de man
die het initiatief nam om "60 jaar be-
vrijding van Vorden" extra luister bij
te zetten.

Ernst Daniël Smid
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De enige echte
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

Bosvruchten MeuSÜ
vlaai

brood
QJ" ±400 gram

K) nu € ••
Uein€^B

h (l

groot €

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

X

% Restauratie

Keukens

Interieur

Praktijk v. Marga Tump
Mesologie
ADIM Bewegingstherapie
Massage

Lid N.V.V.M.

Voor (chronische) klachten zoals
- vermoeidheid
- hoofdpijnen, duizeligheid
- huidaandoeningen
- buikklachten
- allergiën
- bekkeninstabiliteit
- spier- en gewrichtspijnen

Pr. Bernhardweg 28, Vorden
e-mail: margatump@chello.nl

tel.: 0575 555394

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

COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem) is de derde
doodsoorzaak in Nederland. En
het aantal kinderen met astma

neemt nog steeds toe. Om mensen
met astma en COPD meer lucht te Giro 55055
geven collecteren In mei ruim 50.000
mensen voor het Astma Fonds, voor
wetenschappelijk onderzoek, een ^^
betere kwaliteit van de zorg, voor- ^y
lichting en individuele hulp. -=-

Lucht over? Meld u dan aan als collec-
te-organisator bij het Astma Fonds!
Bel 0800 - 2345 777 of e-mail naar
ikcollecteerOastmafonds.nl

Astma
Fonds

Lucht
Voor
Het
Leven

VOORJAARSSHOW 9 en 10 april
(van 10.00 - 17.00 uur)

KM TUWMA.CHWES

ACTIE!! GRATIS aanhanger
bij Husq Rider 13H of 16H Bio
(zolang de voorraad strekt)

Rouwenhorst bos- en tuinmachines
Zwarteveenweg l, Barchem tel. 0573-258094

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukker i j
>V
Weevers

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

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

• lichte bouwvergunning
• reguliere bouwvergunning
• vergunning wet milieubeheer

A
Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23 Telefonisch bereikbaar:
7261 XW Ruurlo ma. t/m vrij. na 19.00 u.
Tel. (0573) 45 12 76 za. - zo. de gehele dag.

Kaic&s—
T

„Er is meer "
j dinsdag 12 APRIL 2005

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: 't Zwaantje, Zieuwentseweg l, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708

Keurslager Vlogman sleept
Hygiëne Oorkonde in de wacht
Hygiëne heeft alles te maken met
een goed doordachte werkwijze én
met discipline. Daar weet Keursla-
ger Vlogman alles van. Zijn werk-
wijze is onlangs bekroond met een
speciale Hygiëne Oorkonde.

Bij de Hygiëne keuring wordt aller-
eerst de naleving van de hygiënecode
getoetst. Dit wordt uitgevoerd door
een medewerker van onafhankelijk
Kwaliteit Bewakingsbureau Levens-
middelen Wijhe bv in opdracht van de
Keurslagerorganisatie. De betreffende
medewerker heeft geconstateerd dat
het met de versheid, hygiëne én pro-
ductiewijze - oftewel de procesbeheer-
sing - bij Keurslagerij Vlogman prima
is gesteld.
Verder zijn o.m. de volgende produc-
ten bemonsterd en getest op bacterio-
logische gesteldheid: rundergehakt,
kipfilet en maaltijdproduct behaal-
den ieder een 10!

Overigens vindt er - naast deze keu-
ring - jaarlijks ook nog een formule
keuring plaats bij alle 570 Keurslagers.

De uitslag van beide keuringen be-
paalt of Keurslager Vlogman dit predi-
kaat weer een jaar mag voeren.

AAN DE BASIS VAN EEN LEKKER BALLETJE GEHAKT STAAT KEUR-
SLAGERIJ VLOGMAN
Onlangs is op een onverwacht moment het rundergehakt van Keurslager
Vlogman gekeurd en beoordeeld met het cijfer 10. Een prima prestatie, die is
beloond met het uitreiken van een Rundergehakt Oorkonde. Het gehakt werd
onderzocht op kwaliteit versheid en hygiëne. Deze productkeuring werd uit-
gevoerd door het kwaliteit bewaMngsbureau Levensmiddelen (KBBL) Wijhe bv
in opdracht van de landelijke Keurslagervereniging in Leusden.

Uiteraard is Keurslager Vlogman heel tevreden over de bevindingen van dit
onderzoek. Niet in de laatste plaats omdat hij hygiëne bijzonder hoog in het
vaandel heeft staan.

De productkeuringen m;aken deel uit van de jaarlijkse Hygiënekeuring en
zijn bedoeld om de 570 Keurslagers in Nederland alert te houden op de kwa-
liteit van de door hen geleverde producten. Deze score - tezamen met de re-
sultaten van Keurslager Vlogman bij de formulekeuring - bepalen of hij zich
weer eenjaar lang Keurslager mag noemen.

Vo e tb a l

WVorden
UITSLAGEN
Zaterdag 2 april: Vorden Al ABS A2 2 -
2, IJsselstreek BI -Vorden BI 5 -1, ABS

Cl - Vorden Cl 2-6, Vorden C2 - Heli-
os C3 3 - 4, Be Quick Dl - Vorden Dl D
O - 9, Vorden D3 - Ratti Dl 2 - 2, Vorden
El - Zelos E2 7 -1, Vorden E2 - Be Quick
Zutphen E2 l - 4, Zeddam El - Vorden
E3 O -14, Vorden E5 - Wolfersveen E3 6
- 4, DW F2 - Vorden Fl 5 - 2, Be Quick
Z. Fl - Vorden F2 l - 7, Vorden F3 - Be

Quick Z. F2 7 -1, Ratti Fl - Vorden F4 2
- 8, Vorden F5 - Zelos F5 4 -1, Pax F4 -
Vorden F6 11 - 2, Vorden F7 - Gazelle
Nieuwland F4 O - 8
Zondag 3 april: Reunie l - Vorden l 2 -
3, WVC 3 -Vorden 23-0, Ruurlo 3 -Vor-
den 36-0 , Vorden 5 - Zelhem 43-3 ,
Vorden 6 - Dierense Boys 5 4 - 7

Expositie Hugo Pasman in
Galerie Agnes Raben
De Zutphense beeldend kunste-
naar Hugo Pasman exposeert van-
af 10 april t/m 22 mei in de Galerie
van Agnes Raben aan de Nieuwstad
20 in Vorden. De expositie die zon-
dagmiddag 10 april om 15.00 uur
wordt geopend omvat een groot
aantal olieverfschilderijen, gou-
aches en tekeningen. Interieurs
van Romaanse kerken en abdijen
zoals bijvoorbeeld in Cluny, Cha-
paize, Brancion, Paray Ie Monial,
Tournes, Fontenay en landschap-
pen van o .a. de IJssel zijn de belang-
rijkste onderwerpen in zijn recen-
te werk.

Hugo Pasman werd geboren in
Utrecht en deed zijn opleiding aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in
Utrecht. Zij werken waren onder meer

te zien in verschillende solo- en
groepsexposities in galerieën en
kunstuitlenen en in het Stedelijk Mu-
seum in Zutphen. Momenteel zijn
"kerken" het belangrijkste thema voor
Pasman. Dat is tien jaren geleden be-
gonnen met een bezoek aan de mid-
deleeuwse abdij van Saint Philibert in
Tournus. Tijdens dat bezoek is de lief-
de voor die Romaanse kerken en abdij-
en ontstaan.

Hugo Pasman schildert vanuit "herin-
nering". Hij neemt eerst alles wat zijn
interesse heeft, in zich op, waarna hij
thuis in zijn atelier gaat schetsen ofte
kenen. Het spannendst vindt hij de
werken die vanzelf ontstaan. De expo-
sitie kan in de periode 10 april t/m 22
mei op vrijdag-/ zaterdag-/ zondag- en
maandagmiddag worden bezichtigd.

PROGRAMMA
Donderdag 7 april: Resterende speel-
tijd Vorden l - Silvolde l, Silvolde 2 -
Vorden 2

Zaterdag 9 april: Colmschate A2 - Vor-
den Al, Vorden BI - Zutphania BI, Vor-
den Cl - Witkampers Cl, AZC C3 - Vor-
den C2, Vorden D1D - Witkampers Dl,
Vorden D2 - Zelhem Dl, Zeddam D2 -
Vorden D3, Gazelle Nieuwla El - Vor-
den El, Warnsveldse Boy E2 - Vorden

E2, Vorden E3 - DZC !68 E6, Vorden E4
- Zelhem E2, VIOD E5 - Vorden E5, Vor-
den Fl - OBW Fl, Vorden F2 - Brum-
men F2, Zelhem Fl - Vorden F3, Vor-
den F4 - Warnsveldse Boy F6, Zutphen
Fl - Vorden F5, Vorden F6 - AZC F4, Eri-
ca'76 F3 - Vorden F7

Zondag 10 april: Vorden l - WG '25 l,
Vorden 2 - HSC '21/Brein 3, Vorden 3 -
Zelhem 2, Erica '76 10 - Vorden 5, Ho-
ven de 4 - Vorden 6



Succesvolle Muziekmarathon Sursum Corda!
2 april is voor Sursum Corda een
dag geworden om niet te vergeten.
Een ge-olied muziekspektakel die
een geheel eigen sfeer kende en ei-
genlijk niet vergeleken kan wor-
den met wat dan ook. Immers de
acts waren zeer afwisselend van in-
houd, van klassiek tot pop, van mu-
zieksolo tot zang, van zacht tot
hard, van acoustisch tot versterkt.
Voor publiek en deelnemers dus
zeer afwisselend. Alle deelnemers
hadden sowiezo l ding gemeen, ze
gingen er allemaal voor! Nergens
werd de - door Sursum Corda zelf
vastgestelde - grens van 30 secon-
den pauze bereikt, waardoor de ju-
ryleden de marathon 100% geldig
konden verklaren! 12 uur achter
elkaar muziek maken is ook in
Vorden mogelijk!

De hiervoor noodzakelijke strikte
planning werd door iedereen geapcep-
teerd en ook aangehouden. Zo kon het
voorkomen dat het programma nooit
verder dan 3 minuten van de planning
afweek. Een prestatie van formaat,
want dat betekende dat iedereen ook
zeer nauwkeurig hun tijdsopgave had
gedaan. De door de vereniging aange-
geven maximale ruimte van 30 secon-
den stilte tussen de nummers is de
helft van de de gebruikelijke 60 secon-
den stilte die "normaal" als maximale
tussentijd wordt geaccepteerd. Sur-
sum Corda heet met deze prestatie
een nieuwe marathonmaatstaf neer-
gezet die niet zo makkelijk te verbete-
ren is.

Mede door de publikatie van het gehe
Ie speelschema in deze krant was een-
ieder in Vorden op de hoogte van het
programma, waardoor men prima in
staat was om op het juiste moment
"erbij" te zijn. Over publiek had de
marathonorganisatie dan ook niet te
klagen. Mede door de bekende plan-
ning én de inzet van een heuse dorps-
omroeper tesamen met een dweilor-
kest, kwam er regelmatig "nieuw" pu-
bliek binnen.

De mogelijkheid om gebruik te maken
van een heerlijk lunchbuffet en/of een
dinerbuffet lieten de leden en het vol-
op aanwezige publiek niet voorbij
gaan en massaal werd hiervan gebruik
gemaakt. Naast de optredens van de
malletband en het harmonieorkest
was ook de liberationband van de par-
tij. Alweer van de partij eigenlijk, want
ook de dag ervoor was deze band ook
al 's avonds aanwezig in de sporthal
voor een optreden. Het gaat te ver om
alle optredens (60 stuks!) te behande-
len, maar een paar zeer opvallende
moeten worden genoemd, al was het
alléén maar het om recht te doen aan

het ovationele applaus dat deze optre-
dens onder het publiek veroorzaak-
ten:
een trio klarinetten, bestaande uit 3
generaties Boerstoel (Opa Johan, Pa
Joop en zoon Ruben. Het spreekwoord
"met de paplepel enz..." gaat hier ze-
ker op), de 4 vent bend (een groep en-
thousiaste jongelui die lieten zien hoe
leuk muziek maken met elkaar kan
zijn en stevige rock ten gehore brach-
ten), de familie van Bolderen op accor-
deon, piano, gitaar, tuba en klarinet,
de typewritersong van de liberation-
band (met Geert-Jan Dijkerman als
zeer snelle typist) en last but not least,
Timmy van Lingen als een verrassend
zeer goede zanger! Zonder schroom
gaf hij zich helemaal en gebruikt al-
leen zijn stem om het publiek muisstil
te krijgen. Maar ook de andere optre-
dens werden zeer gewaardeerd, zowel
om de muzikale prestaties alsook
soms om de humor.

Onder de tilel "goud van oud" kropen
aan aantal oudere dames weer in hun
(te kleine) majorettepakjes en kregen
de lachers op hun hand met hun
show, zoals dit ook door de dames be-
doeld was.

Aan het einde van de avond kon de
Marathonvoorzitter Jur Ooijman te-
rugkijken op een zeer geslaagde hap-
pening en maakte hij de resultaten
van de sponsoring bekend. Er bleek
voor ruim € 5200 te zijn ingetekend
door de sponsoren van de leden en
sponsoring van bedrijven.

Jacqueline Grotenhuys had maar liefst
38 sponsoren verzameld en Henk
Reerink noteerde de hoogste op-
brengst op zijn sponsorlijst, namelijk
meer dan €300! Beiden ontvingen een
kadobon van de organisiatie voor deze
prestatie.

Rachel Oosterlaken werd even in het
zonnetje gezet vanwege haar bijdrage
in het contacten van de sponsorbedrij-
ven. Jur benadrukte dat de organisatie
veel dank verschuldigd is aan alle
mensen die hebben meegeholpen
voor en achter de schermen, alsmede
aan de medewerkers van het Dorps-
centrum.

Voorzitter Christiaan Wichers bedank-
te de juryleden en alle aanwezigen
voor hun komst en onder de vrolijke
deuntjes van Duo Hekkelbarg kon nog
even worden nagenoten.
Tijdens dit nagenieten is de "vrije gift
bus" geteld en zijn de bloemstukken
bij opbod verkocht, waardoor de eind-
score uitkomt op een formidabele
waarde van € 5.330,50.



Expositie
1940-1945

De Stuurgroep 60 jaar Bevrijding Vorden heeft een expositie over de Tweede
Wereldoorlog ingericht in de Raadszaal van het Dorpscentrum.

Met medewerking van het Oorlogsmuseum uit Hengelo (G) en vele dorps-
genoten zijn veel foto's, documenten en kranten uit de oorlog op een over-
zichtelijke wijze tentoongesteld.
Ook heel bijzondere voorwerpen, wapens en uniformen zijn te zien.

De expositie is nog geopend op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 april
van 10.00-12.00, van 14.00-17.00 en van 19.00-21.00 uur en tenslotte op zater-
dag 9 april van 10.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur.

De toegang is gratis.

NK ZIJSPANCROSS SINT ISIDORUSHOEVE

Willemsen/ Notten wederom
goed gepresteerd
In Sint Isidorushoeve werd afgelo-
pen zondag de tweede wedstrijd
verreden meetellende voor het Ne-
derlands Kampioenschap zijspan-
cross.

Onze dorpsgenoot Bart Notten en zijn
rijder Marcel Willemsen hebben deze
dag netjes gereden en zo de nodige
punten gepakt.
Tijdens de tijdtraining, die verreden
wordt voor de startopstelling, deden
ze het al keurig door in groep B de der-
de tijd neer te zetten. Deze tijd was
zelfs ruim anderhalve seconde sneller
dan de snelste tijd van groep A
Marcel en Bart kwamen als 7e door de
eerste bocht na de start van de eerste
manche.
Na enkele combinaties te hebben inge
haald bleven ze keurig op de 3e plek
rijden. Toen na een klein half uur de
jongens over de finish reden, achter
Daniël Willemsen (de broer van..) /
Sven Verbrugge (Ie) en Van de Boo-
men/ Van de Wiel (2e), werd het zij-
span van Van de Boomen er uit gepikt
voor een nadere geluidscontrole. Het
bleek dat dit zijspan te veel geluid pro-

duceerde en zo werd Van de Boomen l
minuut terug gezet in de uitslag. Voor
Marcel en Bart betekende dit dat zij
dus in de eerste manche 2e waren ge
worden.

De tweede manche verliep minder
vlekkeloos doordat het de jongens
niet lukte de motor te starten. Vlak
voor de start kregen ze hem toch nog
aan de praat, na het vervangen van de
ontsteking, en zo konden ze gelukkig
nog op tijd vertrekken. Toch hadden
ze niet genoeg vermogen om goed
met de rest mee te kunnen komen,
waardoor ze als 10e de wedstrijd be-
gonnen.
Na een goede inhaalrace lagen ze keu-
rig 5e en zo werden ze ook afgevlagd.
Al met al dus een nette uitslag voor de
jongens. In de tussenstand voor het
kampioenschap staan Marcel en Bart
2e, achter Van de Boomen/ Van de
Wiel.

De volgende wedstrijd is een Grand
Prix (wereld kampioenschap) en wordt
gereden in het Spaanse Talavera de la
Reina op 17 april.

Lezers schrijven ...
Huilen verantwoording van de redactie

Wethouder André
Baars op Zwerfvuildag
Als je de kop leest dan is je eerste reac-
tie: da's mooi, in Hengelo weten ze
Vorden toch nog te liggen. Als je het
stuk verder leest ben je blij dat er bij
ons in Vorden zulke goede activiteiten
zijn en dat op vrijwillige basis. Als je
dan leest dat een advies bureau een
boerenkoolmaaltijd aanbiedt dan
denk je wat is daar aan de hand. Want
is ons niet beloofd dat een grotere ge-
meente gelijkstond aan een daad-
krachtiger gemeente. Maar neen, er
wordt weer advies gevraagd.

Tien tegen één komt dit adviesbureau
met het volgende voorstel: plaats een
aantal blikvangers en kopieer het Vor-
dense model zwerfvuildag naar de an-
dere plaatsen. Mocht dit niet lukken,
benader dan een aantal verenigingen
met het voorstel tegen vergoeding een
morgen buk- en strekoefeningen te
houden, zodat zij de kas kunnen spek-
ken en het vuil verwijderd wordt.

Levert dit geen resultaat op dan is het
advies bureau wel bereid tegen een
"passende" vergoeding uit te zoeken
welke commerciële zwerfvuilophaler
het "beste" is.
Bestuurders: een vroegere werkgever
bankdirecteur zei regelmatig: De man
die beslist en zich wel eens vergist,
brengt meer geld in de kist, dan de
perfectionist, die de aansluiting mist.
Waar u mee bezig bent doet meer den-
ken aan angsthazen politiek. En naar
ik begrepen heb staat de haas in het
gemeente wapen daar niet voor.

Sterkte bij uw beslissingen.

Bennie Bloemendaal,
Hengeloseweg, Vorden.

Schilderijen van
Overmars in galerie
van bibliotheek
Vanaf 5 april tot 15 mei is er in de ga-
lerie van de Vordense bibliotheek een
expositie te zien van Louis Overmars.
Zijn werk is zeer divers. Het werk laat
Schotse en Ierse landschappen zien,
hoog, weids, rotsachtig en steeds met
een andere bestemming, veroorzaakt
door de ondergaande zon en mist. De
mens, van dichtbij of ver weg, op een
indringende manier weergegeven. De
werken van Louis Overmars zijn over
het algemeen impressies van zelf aan-
schouwende beelden, foto' s of knip-
sels uit tijdschriften.

Louis Overmars werd in 1937 in Zwol-
le geboren. Hij woont en werkt nu in
Vorden. Na de kweekschool volgde hij
allerlei cursussen in tekenen en schil-
deren. Hij is sinds 2001 aan het Zut-
phense Schilderscollectief 62 verbon-
den. Voor Overmars is het maken van
een schilderij een avontuur. Het schil-
deren vindt hij boeiend door de bijna
onbeperkte mogelijkheden van de
olieverf en uitdagend omdat in elk on-
derwerp veel fantasie kan worden ge-
legd.

Het is ook leerzaam, mede door de kri-
tische noten van de groepsleden en
verrassend omdat het schildersproces
een ontwikkeling is die het eindresul-
taat soms heel ver van het oorspronke-
lijke idee af kan voeren. Het schilde-
ren is ook een gevecht tussen het ple-
zier van het maken en het steeds weer
twijfelen en soms corrigeren. Toch
blijft altijd het streven naar dat ultie-
me gevoel van bekoring en die ene
pakkende emotie.

De schilderijen van Louis Overmars
zijn tot 15 mei tijdens de openings-
uren van de bibliotheek te zien.

WATER maar ook een

TENTEN maar ook een WONING

VANDAAG maar ook EEN MORGEN

Wij BLIJVEN/

Zowel noodhulp als hulp bij de we-
deropbouw; dat is de basis van het
werk van ZOA-Vluchtelingenzorg
in diverse landen in Afrika en Azië.
Noodhulp is belangrijk, maar zicht
op een nieuwe toekomst ook! Van
10-16 april houdt ZOA haar natio-
nale collecteweek.

De christelijke organisatie ZOA-Vluch-
telingenzorg ondersteunt al dertig
jaar vluchtelingen in de regio van her-
komst. Allereerst worden zij opgevan-
gen in een tijdelijk vluchtelingen-
kamp. Vervolgens helpt ZOA hen bij
hervestiging of terugkeer naar huis,
met projecten zoals huizenbouw, on-
derwijs, herstel van de infrastructuur,
landbouw, traumaverwerking en de
opzet van primaire gezondheidszorg.

Jima Usmail, 35 jaar en afkomstig uit
Shmelia in het zuiden van Sudan,
kreeg zicht op een nieuwe toekomst,
dankzij ZOA's hulp. Toen de burger-
oorlog zijn stad aandeed, werd Jima's
huis in brand gestoken en moest hij
halsoverkop met vrouw en kind het
land verlaten. Na een aantal omzwer-
vingen kwam hij in het vluchteling-
kamp Bonga terecht. Het is een van de
drie kampen in de regio Gambella (in
het westen van Ethiopië) waar ZOA
programma's uitvoert.
In Bonga is Jima opgevangen en
bouwt hij aan een nieuwe toekomst.
Sinds hij zeven jaar geleden acht gei-
ten achterliet, zit een bestaan als boer
er niet meer in. Maar er zijn andere
mogelijkheden. Zo heeft Jima zich via
de beroepsvaardigheidstrainingen
van ZOA bekwaamd tot kleermaker.
"In Sudan ben ik niet naar school ge
weest. Dit was mijn kans om een oplei-
ding te volgen." En die pakte hij met
beide handen aan. In tien maanden
tijd haalde Jima het diploma. Zijn re-
sultaten waren zo goed dat, dat hij be-
noemd is tot opzichter van de kleer-
makerij in het kamp. In die functie
stuurt hij meer dan veertig mensen
aan. Plannen heeft Jima voldoende.
Hij wil graag terug naar zijn land om
zijn 'kleermakerskennis1 te versprei-
den. En mocht dat allemaal lukken,
dan ziet hij voor zichzelf een toekomst
als ondernemer weggelegd. Als kleine
kleermaker, die kleren produceert en
verkoopt.

WATER MAAR OOK EEN KRAAN

Nationale collecteweek ZOA-
Vluchtelingenzorg

WWW.ZOA.IML

COA-VI UCH NGI IMiÉORG
VAN NOODHULP TOT EN ME r WEDEROPBOUW WIJ

ZOA wil trouw blijven aan vluchtelin-
gen en ontheemden en niet vertrek-
ken als slechts de eerste nood is gele
nigd. Wij blijven zolang het nodig is,
totdat mensen weer in staat zijn om
zelfstandig hun leven op te pakken.
Vluchtelingen en ontheemden kun-
nen op onze hulp rekenen.
Mogen zij ook op uw steun rekenen in
de collecteweek?!

Zoa-Vluchtelingenzorg is een christe
lijke humanitaire hulpverleningsorga-
nisatie voor internationale vluchtelin-
genhulp. De organisatie voert pro-
gramma's uit in Afrika en Azië. Van
noodhulp tot en met wederopbouw.
Voor vluchtelingen, ontheemden en
slachtoffers van rampen. Voor meer in-
formatie kan men kijken op de websi-
te www.zoa.nl

Eerste Paasdag weer het eieren zoe-
ken voor de kinderen en volwasse-
nen, georganiseerd door Kranen-
burgs Belang in t Jonkerbos.

De kinderen gingen in vier groepen
een puzzelzoektocht doen in Kranen-
burg. Dit werd door allemaal goed ge
daan. De volwassenen gingen eieren
zoeken in het bos. Alle eieren werden

gevonden. Het gouden ei door Anne
Gudde, en het grootste aantal door
Jorik Wolsing (8 stuks). Na afloop was
er ranja en koffie en een verrassing
voor iedereen.



"Kasteelvrouwe" Karin Rodink: "Wij hopen dat Vordense bevolking straks zal zeggen:

"Kasteel Vorden is in goede handen
terechtgekomen"!!

"Kasteelvrouwe" Karin Rodink

"Natuurlijk willen we een boel dingen aangrijpen om er geld mee te ver-
dienen. Maar bij alles wat wij in en rondom kasteel Vorden gaan onder-
nemen, hanteren wij als uitgangspunt dat het karakter van het kasteel
niet zal worden aangetast. Om dit kasteel te beheren moetje niet lui zijn,
zelf veel moeten doen. Gelukkig heb ik een hele handige man", zo zegt
Karin Rodink die samen met haar man Ronald sedert 22 februari jongst-
leden de nieuwe eigenaars zijn van kasteel Vorden en bijgebouwen.

Overigens vindt Karin Rodink het best
wel grappig wanneer we haar betite-
len als "kasteelvrouwe". Zegt ze: "Ik
denk ook wel dat er een zware taak op
mijn schouders komt te liggen. De
mensen zullen toch op een bepaalde
manier naar je gaan kijken. Als gast-
vrouw mogen ze natuurlijk ook wat
van je verwachten. Tot mijn taak be-
hoort onder meer het ontvangen van
bruidsparen, ik ga de komende tijd
dan ook zeer zeker enkele trouwerijen
bijwonen om te zien wat er zoal van
mij wordt verwacht. Het gastvrouw
zijn voelt toch als een bepaalde verant-
woordelijkheid. Ook qua kleding. Of ik
sprookjesachtig gekleed zal gaan? Wel
nee hoor, gewoon op een gepaste ma-
nier, dus in stijl van de omgeving, het
kasteel", zo zegt ze lachend.

Ja, Karin Rodink ziet haar toekomstige
rol in kasteel Vorden helemaal zitten.
"Ik hou van tuinieren, ik hou van ko-
ken en ben in huis altijd druk bezig.
Dat zal mij, bij mijn taak als gast-
vrouw, allemaal goed van pas komen".
Haar man Ronald zal zich gaan bezig
houden met het management en het
financiële beheer van het complex.
Het echtpaar Rodink heeft twee doch-
ters, de 20-jarige Deirdre, student ge
schiedenis in Utrecht en de 15-jarige
Eva, leerlinge aan een middelbare
school in Arnhem. Het echtpaar Ro-
dink ziet de aankoop van kasteel Vor-
den als een nieuwe fase in hun leven.

Karin Rodink: "Vijfjaren geleden is de
aankoop van kasteel Vorden al eens bij
ons ter sprake geweest. Toen zou de ge
meente Vorden het kasteel al willen
verkopen. Door het uitstellen van de
plannen tot herindeling werd ook de
verkoop van het kasteel naar "achte-
ren" geschoven. Toen al sprak ons hier
de omgeving aan. We wilden al gerui-
me tijd een andere invulling aan ons
leven geven. Misschien ken je het T.V.
programma "Het roer om", zoiets had-
den wij ook voor ogen. Wij wonen nu
nog in Rozendaal bij Velp. Wij hadden
daar tot voor kort een zeefdrukkerij
annex reclamebureau. Dat bedrijf
heeft mijn man destijds van zijn vader
overgenomen.

VEEL ENERGIE
Inmiddels is het bedrijf voor de helft
verkocht en is voor de andere helft
ook een gegadigde gevonden. Wel met
de afspraak dat Ronald nog twee jaar,
enkele dagen per week de nieuwe ei-
genaars op weg helpt", zo zegt echtge-
note Karin die in het bedrijf van haar
man de boekhouding en administra-
tie voor haar rekening nam. Het echt-
paar Rodink, geboren en getogen in
Arnhem, woont al 20 jaren in Rozen-
daal. Wanneer hun woning daar ver-
kocht is, verhuizen ze zo snel mogelijk
naar kasteel Vorden, waar de boven-
verdieping als woonruimte dienst zal
gaan doen.

Met de opbrengst van de verkoop van
het reclamebureau en de verkoop van
hun woning in Rozendaal leggen zij
de basis voor het financiële plaatje dat
voor de aankoop van kasteel Vorden
en bijgebouwen op tafel gelegd moet
worden. Karin: "We gaan natuurlijk
een flinke financiële verplichting aan.
We zijn nu nog jong, we hebben de
energie en wij hopen dat wij in de toe
komst in financieel opzicht quitte
kunnen spelen". Plannen hebben de
Rodinks voldoende.

"Wij hopen dat veel bruidsparen hun
weg naar het kasteel zullen vinden. In-
tussen hebben we al een trouwerij
achter de rug. Voor de komende maan-
den hebben circa 50 paartjes deze lo-
catie voor hun huwelijk geboekt. Er
kan hier de gehele week vanaf maan-
dag tot en met zaterdag getrouwd
worden. Wat ons betreft kan dat ook
op zondag, alleen is dan de vraag of er
dan een ambtenaar van de burgerlijke
stand van Bronckhorst beschikbaar is
om naar hier te komen", zo zegt Karin
Rodink.

Naast de huwelijksvoltrekking kan het
kersverse bruidspaar, indien het dat
wenst, ook in het kasteel een receptie
geven. De capaciteit in de benedenver-
dieping bedraagt 100 tot 150 perso-
nen. De catering verzorgen Karin en
Ronald zelf. Ook kan het bruidpaar in
het kasteel overnachten. Daarvoor is
een sfeervolle bruidsuite "in de maak".

Wordt heel erg mooi, compleet met
hemelbed, echt heel romantisch", zo
zegt Karin. In de loop van dit jaar zijn
ook de twee "Bed and Breakfast" ka-
mers klaar voor de verhuur. "Let wel,
we willen er absoluut geen hotel van
maken, we willen het gewoon leuk
houden.

KLEINSCHALIGE EVENEMENTEN
Binnenkort hebben we een receptie
van een dame die hier haar 60e ver-
jaardag gaat vieren. Zij is de laatste die
in dit kasteel is geboren. Op haar ver-
jaardag komen hier 60 dames lun-
chen, grappig hè,", zo zegt een en-
thousiaste Karin Rodink. Trouwens in
het kasteel is voldoende gelegenheid
tot het houden van seminars, vergade
ringen e.d. Het ligt in de bedoeling dat
kasteel Vorden vanaf l augustus voor
het publiek wordt open gesteld. Dan
zullen er ook rondleidingen worden
gehouden. Ronald en Karin Rodink
hebben binnenkort overleg met de
plaatselijke WV over de wijze waarop
dat ingevuld gaat worden.

Verder heeft het echtpaar plannen om
bij elk jaargetijde bepaalde kleinscha-
lige evenementen te organiseren. Ten-
toonstellingen, openlucht concerten
e.d. of bijvoorbeeld " Kasteel Vorden in
kerstsfeer", mogelijkheden voldoende.
De voormalige gemeentewoning
wordt verhuurd als vakantiewoning.
Het koetshuis wordt verhuurd aan een
ondernemer, die er een activiteit zal
ontplooien dat past bij het kasteel en
zijn omgeving.

De boerderij wordt straks " omgeto-
verd" tot een brasserie waar de bezoe
kers van een hapje en een drankje
kunnen genieten "Geen diners hoor,
we beperken ons tot een lunch, zeg
maar "de kleine kaart". Volgens Karin
Rodink een brasserie waar wandelaars
en fietsers op een aangename wijze
kunnen vertoeven.

Ook wordt ruimschoots aandacht be
steed aan "buiten", nieuwe verlich-
ting, bloembakken etc. Momenteel
wordt er nog dag en nacht (en in de
weekends) keihard gewerkt in een kas-
teel waarin antiek straks een belang-
rijke plaats gaat innemen. Karin:
"Mijn man en ik zijn dol op antiek. We
hebben in de loop der jaren veel an-
tiek verzameld. Daar kunnen wij alle
vertrekken in het kasteel wel mee op-
vullen. Wanneer straks alles klaar is
hopen wij dat de Vordense bevolking
zal zeggen "blij dat kasteel Vorden in
goede handen is terechtgekomen"!!

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.

APRIL
6 Handwerkmiddag Welfare Rode

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

deren.
6 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
6 ANBO klootschieten bij de Kleine

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

1l Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
13 HVG Linde, dhr. Nobbe dia's.
13 Vordense bridgeclub Dorpscen-

trum.
13 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.

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

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

18 Vordense bridgeclub dorpscentrum.
20 Voorjaars contactmiddag Welfare

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

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

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

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

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

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

Ontwikkelingen en ouderenbeleid
in gemeente Bronckhorst
Visie van wethouder Ab Boers op veranderingsprocessen
Op uitnodiging van de Samenwer-
kende Bonden Ouderen -Vorden
(ANBO en PCOB) belicht wethouder
Ab Boers, die onder andere oude-
renzorg en volksgezondheid in
portefeuille heeft, op vrijdag 15
april in het Dorpscentrum van Vor-
den (zaal 't Stampertje) een aantal
ontwikkelingen die met name
voor 50-plussers van belang zijn.

Om 14.00 uur zal hij kort vertellen
over de ontwikkelingen in de nieuwe
gemeente en vervolgens nader ingaan
op de toenemende vergrijzing en daar-
uit voortvloeiende ouderenbeleid op
het terrein van Wonen, welzijn en
zorg. Tevens zal hij iets zeggen over de

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) waarin een aantal zaken wor-
den ondergebracht uit onder andere
de AWBZ. Vanaf l januari 2006 zal de
WMO van kracht zijn, waarmee ge-
meenten verantwoordelijk worden
voor voorzieningen die het mensen
mogelijk maken om mee te doen in de
samenleving.
Zoals bekend heeft de heer Boers ook
de gemeentelijke financiën en belas-
tingen onder zijn hoede. Er zijn dus
veel aanknopingspunten voorhanden
om met hem in discussie te gaan of
spitse vragen te stellen.
Iedereen is van harte welkom bij deze
voorlichtingsbijeenkomst over zaken
die ons allen raken.

De Sjonnies naar Witkamp

Eindelijk is het weer zover, de jaar-
lijkse Sjonnies show in Witkamp te
Laren! Zondag 10 april is het zover.
Ronnie, Konstatijn en Friso Ruys-
dael staan weer helemaal klaar om
Witkamp om te toveren in een fees-
tende en hossende massa. Bij De
Sjonnies is het altijd feest en voor
en na de band is DJ Berry Fisman
aanwezig om de stemming er prima
in te houden.

Wat kunnen we je nog vertellen over
De Sjonnies? Tijdens de show volgt hit
na hit zich op. 'Anemarie', 'Zwemmen
Zonder Slip', 'Blauw van de Sangria'

en de megaknaller 'Dans Jij de Hele
Nacht met Mij' staan nog altijd op het
repertoire van dé feestband van Neder-
land. Op de zaterdagavond in Wit-
kamp komen er regelmatig nummers
van de Sjonnies voorbij, en dan gaat
het dak er al af. Nu staan de drie heren
dus live op het podium van Witkamp.
Onder aanvoering van Ronnie 'Pa'
Ruysdael wordt het weer volop lachen
en meebrullen met dit illustere trio.
Om 19.00 uur gaat de zaal open en het
einde is rond 23.00 uur.
De voorverkoop loopt inmiddels bij Le
Figaro in Lochem en Witkamp zelf.
Meer info via www.witkamp.com



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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa

Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

M/R

.ENSINK

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden

Reparatie

dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Morman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

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

ECHO bur
www.babyinside.nl

Marianne Berkelaar verloskundige / echoscopiste

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.

Woonpark Vordense Beek
Nog 3 appartementen te koop

Landelijk wonen in hartje
Vorden, Gelderland
• oppervlakte appartement: ca. 169 m2

(excl. balkon)
• parkeerkelder met royale bergingen
• zorg mogelijk
• extra grote terrassen (vanaf 20 m1)
• oplevering 2e kwartaal 2005 uitzicht

OPEN HUIS za. 9 april a.s. van 13.00 tot 15.00 uur
op de bouwlokatie, entree aan de Nieuwstad in Vorden.

"P*, ten Mag
WONIH6MAK&

ten Hag Makelaars
Spittaalstraat 93, 7201 EC Zutphen
tel. 0575 516 361
www.tenhag.nl

KOOPSOMMEN

v.a. € 441.000,- v.o.n

Vóór uitgebreide informatie kijk
op internet: ww.vordensebeek.nl.

JLTHOMA A
M A K E L A A R S

Thoma Makelaars
Pr. Bernhardweg 7, 7241 DH Lochem
tel. 0573 222 444
www.thoma.nl

JUBILEUMACTIE

50%
70 JAAR

WEKUAD

CONTACT
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie
als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook
bestellen bil onze filialen.

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

drukker i j Weevers

ISO 9N1

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

WITKAMP
IVVNCINC jj I>IS( < >TIH-;KK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

B I é^^^
i U

NICK
Inde : DJ DENNIS
VINDEDANCEKELDER:
s DANCE-TRANCE-R&B
4 AREA'S 1OO% FUN
Bolilius oiistamilaatseii

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

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

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

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

woor.'
uw meubels, keukens, etc.

andelsweg il*
i Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: infb@vos-vonten.

interieuradviseur

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten

en -stoffen
• Belenbont
• Grote collectie haak- en

handwertdbooken
• Brei- en haakgaren*
• Vittpakketten

"De Witte Engel"
• Foumlturen

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur-

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

l Jansen & gal m
autoschadebedrijf m

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Z7 BOVAG

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

Praktijk voor

Care for Women

J. \a Croix
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Tover&traat 7, &aak
Aangesloten bij Care for Women

Veelal vergoeding zorgverzekeraar

Praktijk in F3aak / Zutphen / Doetinchem / Brummen

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

ACTIEWEEK BIJ DECO HOME HARMSEN
wegens modernisering van de showroom van 29 maart t/m 9 april 2005

Naast een compleet
assortiment woondeco-

ratie, waaronder gor-
dijnstoffen, zonwering

en vloerbedekking kunt
u, samen met verf,

behang en glas de per-

fecte combinatie voor uw
huis in één keer uitzoe-

ken.

Tevens beschikken wij
over de nieuwste meng-
machine van Sigma/

Histor. Hiermee zijn we
ook nog steeds dé verf-

specialist voor de profes-

sionele gebruiker en de

doe-het-zelver.

Tot 50% KORTING op verf en behang
Vele bekende verfmerken zoals Sigma, Histor,
WSjzonol, Sikkens, Herfst & Helder en Flexa.

Dubbele punten op de klantenpas
Bij iedere aankoop krijgt u dubbele punten
op uw klantenpas.
(niet i.c.m. met andere acties en op arbeidsloon)

De koffie staat voor u klaar!

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21 7255 PS Hengelo
Tel. 0575 - 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl



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

3toron tuin 3$ronclU)orft
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefte of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

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

e' wit
Het knettert en het rookt en dan pas
langzaamaan stek de rooien hane
zien lange tonge uut. Drommen volk,
vul klein jonk'spul rond een enorme
hoop nat brandholt. Paosvuur 2005.

Nog merakels dat ze 't vuur an de gan-
ge kriegt nao al dat reagen water. En
de reagenwolken hangt as ne grote
deaken boaven onze volk. Nog mazzel
dat er gin dikke druppels valt.

Een sensatie zo'n groot vuur. Allenig
in onzen Achterhoek en Twente en
tot ver in de Pruuse. Zo old as Sunter-
klaos? Nea nog vuile older. En ja, dan
kriej wear gedram 'mot dat no nog
zon middeleeuws gedoe? Wie is er op
tegen? Via radio en T.V. geliek krie-
gen. Dat volk heur iej altied het
meeste. Ongezond den rook en slecht
veur de natuur en al zo mear. Verbie-
den, net as de echte kaersen met de
kerstmis, dat is ok verleden tied en gif
brandgevaor.'Ja kerstmis is ok antiek
van ver veur 't christendom met zon-
nen denne boom met lichtjes.

Net as paosen met eier eaten en zon
groot vuur. Stamt nog van de Germa-
nen en de Saksen. Midwinterfeest, de
dagen lengen en later met Paosen
veurjaorsfeest, tied van eiers en pa-
ring en geboorte. Het vuur dat alle

old spul verteart. Slimme geestelijken
die hier het christendom predikten
maakten d'r ne mooien draai an en
ton was 't een christelijk feest . Dat
had neet vuile te maken met de op-
standing van Christus. Iej zollen kun-
nen denken an ne verrijzenis uut de
asse. Een old versletten mense dat of
verbrand of begraven wordt en dan
herboren wordt. Alles in de natuur is
een circel van kommen en gaon en
wie bunt een deel daor van. De mees-
ten van onze volk geleuft in de eigen
opstanding en een voortgang in een
volgend leaven. Dizze dage waarn de
kerken vol en dat is al eeuwenlang
zo. De boodschap wordt wel anders
gebracht en de verscheidenheid is
groot.

Er is onderling mear begrip en sa-
menwerking. Nog altied komt er me
ar mensen in de karken biej mekaar
dan op alle sportvelden samen. Een
aantal mensen zal dat ok antiek vin-
den en as moderne mensen wilt ze
liever sport en vermaak Jong knap en
vitaal, dan heur iej d'r biej. Olde ge-
woonten en gebruuken ? Het hef in
hun ogen afgedaon en is vermolmd,
weg d'r met! Verre vacantie's, winter-
sport, snelle auto's de laatse compu-
ter en via internet berichten rond
streuijen. Nieuwe relatie's, as de olde

liefde neet mear vonkt, zeuk iej via de
computer. Dan geet er soms wat mis
en steet dit verhaal dubbel in de kran-
te. Zelfs een computer is nog mensen-
wark. Kennismaken as vrogger op de
dansvloere of een trouw of dorps-
feest ,nea via internet. Toch is in onze
nieje gemeente Bronckhorst zonne
30% in de leaftied van 60 + en die
blieft nog waardering hollen veur de
ons bekende olde gebruuken. Wie
wilt ons thuus blieven veulen in ei-
gen buurte en streek en hebt de gewo-
ne gezellige dinge hoog in ons vaan-
del. Het geet ons allemaols wat te rap
, al die veranderingen.

De taal, onze mooderstaal geet weg,
iej mot zo vuile. Mekaar opjagen an-
ders heur iej d'r neet mear biej. Het is
prachtig dat wiej met zo vuile bunt,
want iej staot starker met 1000 dan
met 100 man en wanneer ze oew dan
de gate in de zukke praot, onverschil-
lig of dat de eigen kindre bunt of
vrumden, dan knikke wiej instem-
mend en zegt 'jao jao, iej konnen wel
is geliek hebben, wiej zult het er in
huus nog wel is oaver hebben.'

Wie dreit ons umme en gaot toch on-
zen eigen vasten gang.

De Baron van Bronckhorst

Feestelijk Museumweekend

Tuinmeubelshow Goossens
Atomica trekt veel publiek

Ook op het buitenterrein was er veel te zien.

Bij Goossens Atomica aan de Steende-
renseweg in Hengelo was er drie da-
gen een grote tuinmeubelshow. Op 2e
paasdag presenteerde ook andere be-
drijven hun producten en konden kin-
deren zich onder meer vermaken op

een springkussen. De dagen werden
druk bezocht. De bezoekers konden
profiteren van de vele aanbiedingen.
Goossens Atomica presenteerde zich
met de nieuwste collectie tuinmeube-
len van verschillende materialen. Het

bedrijf heeft verder een groot aanbod
van (tuin)accessoires en er is een grote
keus in de nieuwe collectie werk- en
vrijetijdskleding.

Op 9 en 10 april is het Nationale
Museumweekend, met dit jaar als
thema: 'De kunst van het bewaren'.

ANTIEK EN VERZAMELMARKT
OP 10 APRIL
Het Achterhoeks Museum 1940-1945
organiseert naast het museum een
Verzamelmarkt op zondag 10 april. le-
dere verzamelaar van curiosa, antiek
of wat dan ook kan op deze markt
wellicht zijn/haar verzameling uit-
breiden.

NIEUWE THEMA EXPOSITIE: 1945
ACHTERHOEK 60 JAAR BEVRflD 2005
Het museum geeft daarnaast 40%
korting op de entree op beide dagen.
De gelegenheid om de nieuwe tentoon-
stelling Achterhoek 60 jaar bevrijd' te

bezoeken. Veel nooit eerder vertoond
materiaal is te zien en veel informatie
over de troepenbewegingen van de En-
gelsen en Canadezen in de Achterhoek.

TOEREN MET
TOMMIE DE CANADEES
Op beide dagen is er voor kinderen is
er gelegenheid om met Tommie een
echte Canadese soldaat mee te rijden
op zijn Harley motor of in een echte
militaire wagen. Ook zal bakker Lur-
vink uit Doetinchem weer verse olie-
bollen bakken op zaterdag en zondag.
Het nationaal museumweekend wordt
een waar feest in dit bevrijdingsjaar.
Het Achterhoeks Museum 1940-1945,
Marktstraat 6 te Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 46 39 42. Beide dagen geopend
en 40% korting op de entree!!

Paasvuur in Velswijk
brandt als een fakkel

Een deel van de vele vrijwilligers voor de grote berg snoeihout. Een dag later (Ie paasdag)
ging de vlam erin.

Het paasvuur in de Velswijk blijft
een publiekstrekker. Zondag Ie
paasdag, kwamen weer honderden
mensen naar de hoge brandstapel
aan de Kruisbergseweg - School-
tingweg.

Voordat de stapel werd aangestoken
vertrok vanaf dorpshuis De Draejer
een lampionnenoptocht. De lange
stoet met kinderen en ouders werd
muzikaal ondersteund door de mu-
ziekkorpsen St. Jan uit Keijenborg en
Concordia uit Hengelo. Traditiege-
trouw werd de hoge stapel aangesto-
ken door de burgemeester. Deze keer
was het de beurt aan waarnemend
burgemeester van Bronckhorst, Henk
van der Wende.
Veel vrijwilligers. Het paasvuur bij de
kruising aan de N315 werd voor de 23e
keer georganiseerd door Stichting
Paasvuur Velswijk. "In totaal werken
we met zo'n zestig vrijwilligers", zegt
Richard Dijkstra, voorzitter van de
Stichting. "Dan moet je denken aan
vrijwilligers die met de opbouw van
de brandstapel bezig zijn, mensen
achter de bar, de bewaking, e.h.b.o. en
noem maar op".Vrijdag was de laatste
'brengdag'. Zaterdagmiddag werd met
een kraan het brandhout omhoog ge-
bracht tot een hoge stapel. "Hoeveel
kub er nu ligt? Ik denk zo tussen de
vier en vijfduizend. Maar het blijft gis-
sen", zegt Dijkstra als hij zaterdagmid-
dag met zijn team van vrijwilligers
een pilsje drinkt in de feesttent.
Aanvoer uit de regio. De organisatie
is ruim zes weken bezig geweest met
de voorbereiding. Door de laatste
vorstperiode en sneeuw konden men-
sen pas laat snoeien. Daardoor was er
ook geen aanvoer van snoeihout. Toch
was de aanvoer ongeveer hetzelfde als
de afgelopen jaren. Dijkstra: "De mees-
te mensen kennen de bult wel in de
Velswijk. Daarom weten ze ons ook
goed te vinden". De laatste jaren ko-
men er veel paasvuren bij in de regio.
In de Velswijk merken ze daar weinig
van met de aanvoer. "Je moet het niet
zien als concurrentie. Ieder dorp heeft

z'n eigen paasvuur in de gemeente
Bronckhorst. Velswijk is een van de
grotere paasvuren. We krijgen veel uit
Doetinchem, Hengelo, Zelhem en Keij-
enborg".
Alleen snoeiafVal. Mensen die snoei-
hout brengen houden zich goed aan
de regels. Elk jaar staan de vrijwilli-
gers van de stichting verbaasd te kij-
ken hoe mensen bewust worden wat
ze mogen brengen. Richard Dijkstra:
"We hebben dit jaar bijna geen dik
hout of stronken. Een klein beetje heb-
ben we eruit gevist. Daar hebben we
een container voor maar daar ligt bij-
na niets in. Wat ze brengen is alleen
snoeiafVal".
Bewaking. De Stichting Paasvuur
Velswijk vraagt een vrijwillige bijdrage
van mensen die met een aanhangwa-
gen komen. Volgens Richard hebben
mensen goed in de gaten wat de stich-
ting er voor moet doen om het paas-
vuur elke keer weer te doen laten
plaatsvinden. "Dit jaar waren ze echt
gul voor ons. Wij hebben ook geen en-
kel commercieel oogpunt in onze
stichting. Daar komt bij dat we het
geld nu ook echt nodig hebben om de
vloer te bekostigen". Niets is er zo ver-
velend als vooraf de 'fik' in de stapel
gaat. Daarom wordt het ook al dagen
van te voren bewaakt door een bewa-
kingsteam. Het team bestaat uit zes
personen die elkaar aflossen.
Betonnen vloer. De stichting in de
Velswijk heeft als organisator veel te
maken gehad met regelgeving. Vol-
gens Dijkstra zijn zij in principe de
voorloper. Een aantal jaren werd er
een beperking opgelegd dat alleen
snoeihout gebracht mocht worden en
dat het vuur aangestoken moest wor-
den zonder brandstof. "We gebruiken
dan ook stro. Ook nu zijn we voorloper
met een dichte betonnen vloer onder
het paasvuur. De betonvloer is vijftien
centimeter dik en ligt veertig centime
ter onder de grond. Deze locatie heb-
ben we al twintig jaar in gebruik, het
is onze paasvuurlocatie", zegt Dijkstra
trots.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-*- TUINONTWERP #

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

-*- VIJVERS *

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

1€€L§

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING
Verlengde Ooyerhoekseweg 2O
Bedr. terr. De Revelhorst
72O7 BJ Zutphen

Bouten en moeren staal/rvs
Boren - Tappen - Frezen - Zagen
Lagers - Keerrlngen
Hitachi - Metabo elektrisch gereedschap
Hazet - Teng Tools handgereedschap
Borgmlddelen en Lijmen
Inerntransportwielen
Kompressoren en toebehoren
Slijp- Schuur middelen
Persoonlijke veiligheids artikelen
Reinigingsmiddelen
Hef- en Hijsmiddelen
Etc.

Verkoopbalie, maandag t/m vrijdag van O8.OO
tot 17.OO uur geopend.

Tel. 0575-564477
Fax 56O66O
E-mail: rbtools@xs4all.iil

9 april a.s. informatiebijeenkomst

Ik lijn niet IK SPORT....! & Weet hoe je eef -c

Nu met gratis po/ar hartslagmeter tw.v. € 44.95 i

Laat u informeren over deze persoonsgerichte afslankcursus

Kom vrijblijvend naar onze informatiebijeenkomst op zaterdag 9 april

Om 10.30 uur bij Indoor Sport Vorden

Tel: 0575 - 553433 Overweg 16 - 7251 JS Vorden

KUIjKS Mcubolbcurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen
Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

8adkamermeubelen
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel ntcuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Tel: 06-53362300 of 0575-462892
E-mail heesterhof@hotmail.com website www.deheesterhof.nl
Openingstijden ma t/m vr. 13.00 - 1700 uur za. 8.00 - 1700 uur

• We hebben voor u alle soorten planten en bomen voor de tuin.

• We verzorgen complete beplantingsplannen tegen een scherpe prijs.

• We helpen u graag bij het maken en uitvoeren van een beplantingsplan.

• De bomen en planten die u bij ons koopt worden gratis bezorgd.

• Kom vrijblijvend eens kijken bij De Heesterhof of maak een afspraak.

Mercatorstraat 12 - Industrieterrein "Kamp Zuid"
LichtenvoordeTel.: 0544-371256

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurto

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boscnker.nl

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

van 11.DO-14.00 uur € 14,50 p.p.
kinderen tot 10 jaar € 7,50 p.p.

van de ml!
Tapijt tegel
Afm. 50x50 cm.
project kwaliteit

VORDEN
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

OP=OP

HELMINK
meubelen

'ww.helminkmeubelen.nl

Normaal W °

Zolang de voorraad strekt.
Inclusief gratis leggen!
ElBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

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

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ «TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

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

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 )aar voor de prijs van € 3,50 p.p.

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

vAvw.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415/ 06-53402075

:-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte
www.gzgeveltechniek.nl

Baak
badkamers & tegels

Dambroek 12
7223 DV Baak
0575 - 441017

Openingstijden:
di - do - vr 10.00-13.00
woensdag 15.00-17.00
zaterdag 10.00-16.00
of afspraak 06-55 343 235

www.badhuisbaak.nl

NATUURSTEEN,
SFEERMAKER VOOR
BINNEN EN BUITEN.

Keukenbladen • Badkamerbekledingen
Wastafel bladen • Balie- en tafelbladen

Schouwen • Vloeren • Trappen
Gevelbekledingen etc.

natuursteen |

Snelliusstraat 32 7102 ED Winterswijk T0543 5 l 3388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem T 0 3 1 4 3 8 3 I 0 7

www.decorbeel.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-1730 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen • natuursteen • wandtegels

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Onze gehele nieuwe voorraad
tuinmeubelen & tuinsetjes en
heel veel camping artikelen nu
1O% korting!

Extra aanbieding 3-delig
Bistro setje slechts € 59.00

U W A D R E S

Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60
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Op de voorgrond de kinderen Harmsen en Kremer

Dorsen
Dorsen, een jaarlijks terugkerend
gebeuren bij de boeren, van rogge,
haver of tarwe, waarbij ook de
buurt vaak werd ingezet (de zoge-
naamde 'naoberplichf). Deze tradi-
tie behoort momenteel bijna tot
het verleden.

Na de oogst in juli werden de garven
eerst in de berg opgeslagen. Daarna
werd het land omgeploegd en werden
er knollen ingezaaid voor de koeien.
Vervolgens werd er in het najaar ge
dorst en werd het zaad verkocht aan
de Coöperatieve Landbouw Vereni-
ging. Geleidelijk kwam ook de combi-
ne in opmars, waardoor het dorsen op
de ouderwertse manier (met een dors-
molen) snel tot het verleden behoorde.

De prachtige plaatjes op deze pagina
werden in 1963 geschoten bij de fam.
Harmsen ('De Gespel') aan de Klooster-
weg, in de buurtschap Varssel.

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

Op de voorgrond links loonwerker Gert Beunk, rechts Harmsen sr,opde dorsmolen G. Kremer, in de berg links W. Züvóld, rechts A Comelissen

Rating team Achterhoek scoort
tijdens WK 500 Ion op Assen

Gerold Perdon uitkomende voor het Yamaha Racing Support van TorleifHartelman greep
net naast het podium

De nieuwe opzet van Xttreme
stunts & Assen 500 km was een
groot succes tijdens het paas week-
einde. Het evenement werd be-
zocht door ruime 7.000 betalende
bezoekers. Naast een gevarieerd
programma van WK. EK en ONK
races had men er het ONK stuntrij-
den, BMX Freestyle en Skateborden
aan toegevoegd. Zowel de jonge als
oudere toeschouwer genoten van
de vele evenementen die hen wer-
den aangeboden.

De WK Endurance wedstrijd was de be-
langrijkste race van de dag. De regio-
nale teams deden het uitstekend tij-
dens de trainingen. Het Pajic Kawasaki
team met als rijders Rene Winkel en
StefanScholten reed naar een goede
negende plaats. Race Support Achter-
hoek reed zich naar een verdienstelij-
ke zeventiende plaats met als rijders
Arno Visscher en gelegenheids cou-
reur Henk v/d Mark. De wedstrijd die
overigens begon met een spectaculai-
re Le-Mans start verliep niet zonde pro-

blemen voor het Pajic Kawasaki team.
Rene Winkel kwam bij de start ten val
en viel meteen een eind terug. Later in
de wedstrijd moest men opgeven.
Daarentegen scoorde het Race Sup-
port Achterhoek zeer goed met een
dertiende plaats in het algemeen klas-
sement. De race had alles in zich. Een
droge en natte baan zorgden voor vele
bandenwissels, tankstops en er moest
een aantal keren van rijders gewisseld
worden. Visscher en v/d Mark reden
een keurige wedstrijd en behaalden
punten voor het WK. De wedstrijd
werd gewonnen door het Suzuki Ca-
strol Team met Phillippe en Kitagawa.
Het Yamaha Racing Support van Tor-
leif Hartelman behaalde met Gerald
Perdon een vierde plaats en Tim
Hermkes eindigde ook in de top vijf-
tien tijdens het ONK superstock 600.
Hans Smees en Bram Appelo trainde
de afgelopen weken volop in Spanje
en Frankrijk. Ze hopen goed voor de
dag te komen tijdens de eerste ONK op
17 april op het TT circuit van Assen.

Lezing over de overgang in Baak
Er zijn vele manieren om u te laten
informeren, hoe om te gaan met de
overgang. Naast het persoonlijk
consult organiseert mevrouw J. la
Croix ook lezingen.

De eerstvolgende lezing is woensdag-
avond 13 april in zaal Herfkens te
Baak. De zaal gaat open om 19.30 uur
en de lezing begint om 20.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst wordt in-
gegaan op: hoe om te gaan met de
overgang. De kosten zijn € 5,00 en u
wordt geadviseerd om u telefonisch
aan te melden, tel. (0575) 56 03 81.

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

De check bestaat uit het bepalen van
het cholesterol- en bloedsuikergehalte,
de bloeddruk, de verhouding lengte/
lichaamsgewicht en de longfunctie.

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

Agrarisch Ondernemerschap

Even pauzeren voor een kopje koffie, v.l.n.r. mevr. Harmsen-Olthof, mevr. Harmsen-Geerdink, dhr. Harmsen Sr., dhr. Harmsen Jr, dhr.
Comelissen, dhr. Zilvóld en dhr. Kremer.

Een nieuw project van LTO Noord
Projecten voor ondernemers in
de Achterhoek en Liemers. Door
ontwikkelingen in de markt, de
maatschappij en het beleid is een
landbouwbedrijf vandaag de dag
onderhevig aan allerlei verande-
ringsprocessen.

Agrarische ondernemers moeten zich
op deze veranderingen oriïnteren en
anticiperen. Met het project Agrarisch
Ondernemerschap van LTO Noord
Projecten kunnen agrarische onder-
nemers uit de Achterhoek en Liemers
ondersteuning krijgen in de vorm van
scholingsmogelij kneden in brede zin,
waardoor beslissingen over de toe-
komst van hun bedrijf beter genomen
kunnen worden.

Samen met DLV, AOC Oost en LTO
Noord Advies voert LTO Noord Projec-
ten de activiteiten van het project
Agrarisch Ondernemerschap uit, ie-
der vanuit zijn eigen deskundigheid.

Het project wordt mede mogelijk ge
maakt door Europese subsidie
(EOGFL).
In het project worden cursussen en
bijeenkomsten georganiseerd over de
volgende thema's: Markt en Keten;
Professionalisering van de verbreding
en Bedrijfsorganisatie in de landbouw.
Daarnaast worden er themabijeen-
komsten met als onderwerp Samen-
werking georganiseerd.

Doel van het project is om samen met
agrarische ondernemers na te denken
en plannen te maken over hun toe-
komst in de landbouw. Of die toe-
komst nu verbreding is of juist het ver-
der ontwikkelen van het agrarische
bedrijf, een goed doordachte en onder-
bouwde keuze en goed ondernemer-
schap is de voorwaarde tot succes. De
eerste cursussen starten in april.

Voor meer informatie:
LTO Noord Projecten, Wendy Hofstede,
tel. (0570) 66 28 10.



Contactjes

• Vorden 60 jaar bevrijd.
Verhalen van Vordenaren over
de jaren 40-45 in de Vorden-
se Kronyck-jubileumeditie. Bij
Bruna.

• Wie wil mij 1 keer per 2 we-
ken komen helpen het huis
schoon te houden? Brieven
onder nummer V6-1 Bureau
Contact, Postbus 55, 7250 AA
Vorden.

• Wandelen in Tsjechisch
Bohemen. Mysterieus en
sprookjesachtig over
eeuwenoude paden. Kleine
groepen met begeleiding.
Gezellige pensions met goe-
de keuken, vertrekdag: 7 mei
• 4 juni - 16 juli - 6 aug. Van-
af € 255.- HP. Eenvoudig te
bereiken met auto of trein
(650 km vanaf Hengelo Ov.
van NL-grens) Info (0575) 45
17 18 / 06 - 51 25 45 78.
www.voettochten.net. Gea
Voettochten.

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

• Te koop: prachtige laag-
benige Jack Russelpups
met dierenpaspoort. Diverse
kleuren en zowel glad- als
ruwharige. Tel. 06 - 2509
4488 of 0573 - 44 1096.

Wat heeft een slager,
bakker, groenteman uit

Zelhem er aan om in
Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn

collega's over.

Daarom komt

weekblad Contact met

verschillende edities,

wat betaalbaar is.

]WWW. TÏÏ

Heersink Haarmode

Edah Lekker&Laag

>SA op TV:

lekker&laag de
goedkoopste"

Het VARA televisieprogramma
'Kassa' vergeleek op zaterdag
19 maart de prijzen bij 13

Dekamarkt
Dirk van de Broek

C1000
Edah

De WitKom(ö>art
Albert Heijn

Jumbo
Jan Linders
Hoogvliet
Konmar

Plus
Super de Boer

voren als de goedkoopste
supermarkt. Ook na pasen blijft
Edah Lekker&Laag de beste

supermarkten. Daarbij ging het om 10 pro- supermarkt om al je boodschappen te doen.
ducten voor een compleet paasontbijt. Uit de Ons totale assortiment is altijd zo laag mogelijk
test kwam Edah Lekker&Laag duidelijk naar geprijsd. Vergelijk maar. Welkom!

Douwe Egberts
Aroma Rood
snelfiltermaling, pak 500 gram

altijd laag

Lay's SuperChips
Paprika
zak 200 gram

attüdlaag

84
Mora Kipkorn
doos 4 stuks

altijd laag

liter 59 kilo 4.90 kilo 4.20

Lekker goed, laagste prijzen.

NU! SPECIALE LENTE AKTIE ZONWERING!
KNIKARMSCHERMEN / SCREENS / RAAMDECORATIE ENZ.
TOT 15 MEI 2005 VAN 5 TOT 20% KORTING

Bel voor informatie
of afspraak

nr. 0654 79 44 69 20, 7261 CK RUU*
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Rond 1900 begon dhr. G J. Abbink (opa van de huidige eigenaar Gerbert Abbink), samen
met zijn vrouw, een schildersbedrijf met drogisterij aan de Palmberg l te Zelhem. Drie
zoons (Gerrit, Jan en Henk) werden er geboren en alle drie mengden ze zich in het bedri-
jf, dat daarvoor moest worden omgedoopt in 'Schildersbedrijf Abbink en Zonen'. Toen de
oprichter (G.J. Abbink Sr.) er in de jaren vijftig uit het bedrijf stapte uit en werd de naam
omgezet in 'Schildersbedrijf Gebroeders Abbink'.
De drogisterij was inmiddels overgenomen door de echtgenote van Henk, mevr. J.
Abbink-Bulterman. Eind jaren '60 stapten Gerrit en Jan Abbink uit het bedrijf, dat ver-
volgens alleen werd voortgezet door broer Henk Abbink.

De huidige eigenaar Gerbert Abbink, zoon van
Gerrit Abbink, kwam via omzwervingen in het
familiebedrijf terecht. Ook hij had het juiste
schildersbloed in de aderen en was in eerste
instantie anderhalf jaar verbonden aan de

Gelderse Tramwegen (GTW), waar hij zich,
naast het schilderen van de buitenkant van de
bussen, bekwaamde in het letterschilderen om
teksten als 'Verboden tijdens het rijden met de
chauffeur te praten' etc. aan te brengen. Via

collega-schilders in de regio kwam hij in het
familiebedrijf Abbink, maar nog niet direct
volledig, want Gerbert had de smaak van het
onderwijs te pakken. Als 'onbevoegd' leraar
gaf hij enkele jaren les, maar het halen van
het onderwijsdiploma bleek, om een vak dat
niets met het schilderen te maken had, een
obstakel, terwijl de leerlingen blij met hem
waren, omdat hij als vakman wist hoe hij
jonge schilders moest instrueren.
In 1974 deed de gelegenheid zich voor om
het schildersbedrijf over te nemen en in 1979
besloot hij, samen met zijn vrouw Hetty, op
de Palmberg 16-18 een nieuw pand te openen
van waaruit 'Schildersbedrijf Gerbert
Abbink' de 3e generatie kleur gaf. Daarnaast
bleef toch het onderwijs aan hem trekken,
want als vakbekwaam en deskundig schilder
wilden de avondschool en later ook het
Centrum Vakopleiding Schilderen graag
gebruik maken van zijn diensten.
Daarnaast werden de winkelactiviteiten door
de tijd heen belangrijker, waardoor de rol
van echtgenote Hetty belangrijker werd.
Uiteindelijk resulteerden de activiteiten in
het ontstaan van de huidige winkel 'Deco
Home Gerbert Abbink', speciaalzaak in verf,
behang, raamdecoratie en lijstenmakerij en
om zich daar helemaal op te kunnen richten
werd het schildersbedrijf overgedaan aan de
fa. Harmsen in Hengelo (G).
Het bereiken van de AOW-gerechtigde leefti-
jd van 65 en het niet hebben van een 'opvol-
ger'-schilder in de familie is voor Gerbert en
Hetty aanleiding te stoppen met de activiteit-
en. In de afgelopen jaren werd nog wel
geprobeerd een overnamekandidaat te vin-
den, maar toen dit niet mogelijk bleek, werd
de knoop doorgehakt. Op 30 april 2005 komt
een eind aan ruim 100 jaar schildersbedrijf

Abbink. Tot dat moment kunt u er nog
terecht voor uw schilderartikelen en verf en
daarbij profiteren van grote kortingen (zie
daarvoor de advertenties elders in dit blad).
Overigens wordt u als klant niet aan uw lot
overgelaten, want alle verkoopactiviteiten
worden overgedragen aan Deco Home Harm-
sen in Hengelo, waar al jaren een goede sa-
menwerking mee opgebouwd is. Zelfs de
stempelkaarten van schildersbedrijf Abbink
kunt u daar na l mei inleveren. Bij Deco
Home Harmsen vindt u alle merken en pro-
ducten die u van Deco Home Gerbert Abbink
gewend was, voor zowel de professionele vak-
man als de doe-het-zelver. Deco Home
Harmsen vindt u aan de Zelhemseweg 21 in
Hengelo (G).
Collega-ondernemer Arjan Berendsen van
dierenspeciaalzaak Molenkamp liet zijn
gedachten gaan over het verdwijnen van de
laatste schildersspeciaalzaak uit Zelhem en
kwam tot bijgaande ode.
Ode aan de Vakman:
Schilder Abbink sluit zijn deur,

aan heel veel huizen gaf hij kleur.
Een likje verf, een rol behang,

En aan juist advies hechtte hij belang
Zelfs na zessen, plots een lege bus

Een bezoek aan Abbink en verder met je
klus

Veelvuldig moest Gerbert erop uit,
voor iemand met een wel erg doorzichtige
ruit.

Een tijdperk, 't wordt nu nostalgie,
een markante ondernemer is nu historie.

Koop nu nog snel een kwast, een lijst
Lijstin die kwast, waarmee je bewijst

Dat j ij bij de Vakman was als klant
Van nu af woon je in Doe Het Zelf land.

Jullie collega-ondernemer Arjan.

Après Ski Party in eetcafé de Groes
Het wordt zaterdag 9 april a.s. feesten geblazen
in eetcafé de Groes in Zelhem. Vanaf 22.00 uur
zal dj Maarten die dag namelijk de bezoekers
tracteren op feestelijke nummers. Dj Maarten is
bekend van onder andere 'Doe Een Beetje..',
'Zwaai Lekker Mee', 'Zo Vrolijk' en 'She Goes
Nana'. De toegang bedraagt
€ 5,-.
Als jonge knaap probeerde Maarten al uit alles
wat hij in handen muziek te krijgen. Toen zijn
ouders hem op zijn 12de naar de muziekschool
in Beverwijk stuurden, begon het pas echt.
Muziek stond vanaf toen op de eerste plaats.
Toen er in diezelfde muziek-school ook nog een

radiostation kwam, wist hij het zeker: ik word
dj. Na ervaring opgedaan te hebben bij een aan-
tal radiostations, kwam hij er achter dat in een
kroeg draaien toch echt wel het einde was;
gewoon lekker meteen een reactie van het pub-
liek.
Toen op een gegeven moment de drang kwam
om zelf platen te maken, moesten de meeste
mensen even slikken, maar gelukkig zijn ze
inmiddels bijgedraaid. Feest Dj Maarten is nu
volop actief als après ski dj en ook volop actief
als feestzanger. Hij zal niet eerder rusten tot
iedereen met hem meefeest.

Riek Evers 3e in Nieuwkuijk
Maandag 28 maart wist Zelhemmer/mountainbiker Riek Evers prima te presenteren tij-
dens een nationale mountainbikewedstrijd in Nieuwkuijk. Aan de start stonden alle
grote mannen, onder andere Bart Brentjens en Gerben de Knegt, aan de start. Gerben de
Knegt reed vanaf de start weg met Bart Brentjens en met De Knegt's teamgenoot van het
Bejan mountainbiketeam Riek Evers. Evers kon in eerste instantie goed volgen, maar
moest door een glij partij de beide koplopers laten gaan. Niet alles goud wat er blinkt

Niet alles goud wat er blinktOp donderdag 21 april brengt toneelgezelschap WDZ uit
Halle-Nijman het blijspel 'Het is niet alles goud wat er blinkt' op de planken.

In dit vrolijke toneelspel,
geschreven door Hans van
Wijngaarden, gaat Willem
de Vries op zoek naar een
geschikte huwelijkspartner.
Door middel van een adver-
tentie probeert Willem con-
tacten te leggen en al heel

snel komt Kootje, vergezeld
van haar familie, het huis
van Willem onveilig maken.
Dit leidt tot de meest dold-
waze situaties! De spelers
hebben vol enthousiasme
geoefend en zij zullen hun
uiterste best doen er een ge-

slaagde toneelavond van te
maken.
De voorstelling vindt plaats
in zaal Lovink in Halle-
Nijman en begint om 20.00
uur. De toegang is gratis. In
de pauze wordt een verlot-
ing gehouden.

Hij reed vervolgens op korte afstand van de
beide koplopers, maar door een valpartij,
waarbij zijn helm zwaar beschadigd raakte
en hij van helm moest wisselen, kwam hij
tussen de achteropkomende groep terecht.
Op kop reden Brentjens en De Knegt stug
door en uit de groep achtervolgers zette Oud-
Zelhemmer Jan Weevers de jacht naar de
derde plaats in. Riek Evers, inmiddels weer

wat hersteld, ging op zijn beurt op jacht naar
Wee vers.
Uiteindelijk wist Gerben de Knegt Bart Bren-
tjens te verschalken door op de korte slin-ger-
paden voor de finish weg te komen. Wee-vers
werd derde, terwijl Riek Evers uiteindelijk
nog op twintig seconden van Weevers kwam
en vierde werd.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat24a, 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:2851 0<U97

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
vervoeren Regiozaken

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

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel.(0575)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 belastingaanslag / WOZ -
beschikking valt eind april in de bus

Vanaf 2005 staan de aanslagen
gemeentelijke belastingen 2005
(onroerende-zaakbelastingen, af-
valstoffenheffing, rioolrecht gebrui-
ker) en de WOZ-beschikking op één
biljet. Dit biljet ontvangt u eind april
2005. In een aantal gevallen wordt
de aanslag/WOZ-beschikking op een
later tijdstip verzonden, omdat het
object nog niet is getaxeerd bijvoor-
beeld naar aanleiding van een
verbouwing in 2004. Op de gecom-
bineerde aanslag gemeentelijke
belastingen/WOZ-beschikking is de
getaxeerde waarde vermeld, die uw
woning of bedrijf had op 1 januari
2003. Deze waarde geldt voor de
belastingjaren 2005 en 2006.

Hertaxatie
De waardebeschikking is gebaseerd
op een hertaxatie die door de
gemeente is uitgevoerd op grond
van de Wet Waardering Onroerende
Zaken (de Wet WOZ). Uit de hertaxa-
tieronde naarde peildatum 1 januari
2003 blijkt dat de woningen in de
gemeente Bronckhorst sterker in
waarde zijn gestegen dan de niet-

Glas is eindeloos

woningen. De gemiddelde waarde-
stijging is in:

Bronckhorst landelijk
- woningen: ± 55 % circa 50 %
- niet-woningen: ± 25 % circa 18%

Tarieven 2005

onroerende-zaakbelastingen
eigenaar € 1,42
per € 2.268 WOZ-waarde
gebruiker€ 1,14
per €2.268 WOZ-waarde

afvalstoffenheffing
eenpersoonshuishouden €198,75
meerpersoonshuishouden €265,00

rioolrecht gebruiker € 204.00

Onroerende-zaakbelastingen
Elke gemeente heeft geld nodig om
zijn taken te kunnen uitvoeren. Eén
van de bekendste inkomstenbron-
nen van de gemeente is de op-
brengst onroerende-zaakbelasting.
Deze opbrengst komt geheel ten
goede aan de algemene middelen.

Wethouder André Baars bewondert nieuwe fles gemaakl van oud glas.

Een kort bezoek aan de supermarkt milieu de beste verpakking. Het kan
is voldoende om te zien hoe onge- zonder kwaliteitsverlies steeds
looflijk veel producten worden ver- opnieuw worden gebruikt. Gelukkig
pakt in glas. Pindakaas, jam, appel- gebeurt dat in Nederland ook: zo'n
moes, mosterd, ketchup, wijn, bier, 80% van alle flessen en potjes
zilveruitjes, olie. Glas is voor het belandt na gebruik in de glasbak.

De eigenaren en gebruikers van
onroerende zaken ontvangen een
aanslag onroerende-zaakbelasting.
De onroerende-zaakbelasting wordt
geheven op grond van de waarde in
het economisch verkeer van een
onroerende zaak (woningen,
bedrijfspanden en onbebouwde
stukken grond) op de peildatum
1 januari 2003.

Afvalstoffenheffing
De gemeente heeft een ophaalver-
plichting voor het huishoudelijk
afval. Niet van belang is of er daad-
werkelijk huishoudelijk afval wordt
aangeboden. Met de opbrengst van
de afvalstoffenheffing betaalt de
gemeente het inzamelen en verwer-
ken van huishoudelijk afval. De
tarieven afvalstoffenheffing zijn
gebaseerd op 100% kostendekking.
De gebruikers van de gemeentelijke
vuilophaaldienst betalen gezamen-
lijk de kosten. De gemeente verdient
er niet aan. De hoofdgebruiker van
een woning ontvangt een aanslag
afvalstoffenheffing.

Rioolrecht gebruiker
De gemeente heeft tot taak een
rioolstelsel aan te leggen en goed
te onderhouden. De kosten hiervoor
mag de gemeente doorberekenen
aan de gebruiker van een woning of
bedrijf die een directe of indirecte
rioolaansluiting hebben op de
gemeentelijke riolering. Bij het
berekenen van het tarief rioolrecht
is uitgegaan van het gemiddelde van
de tarieven 2005 uit de Gemeente-
lijke Riolerings Plannen van de
voormalige gemeenten Hengelo,
Hummelo en Keppel, Steenderen,
Vorden en Zelhem.

Om het ingezamelde glas goed te
kunnen herverwerken, is het nodig
dat wit, groen en bruin glas op
kleur gescheiden wordt. Wit glas
kan namelijk alleen gemaakt wor-
den van zuiver witte scherven en/of
van natuurlijke grondstoffen. Onze
glazen flessen en potjes worden
gerecycled door Maltha Glasrecy-
cling Nederland B.V. in Emmen.

Er zijn mensen die nog steeds
denken: "Ze gooien toch alles
weer bij elkaar?"
Nee, nee en nog eens nee! Dit is
een hardnekkig misverstand.
Het glas dat u keurig op kleur
gescheiden in de glasbak gooit,
blijft ook bij lediging in de vracht-
wagen netjes kleur bij kleur omdat
er in die vrachtwagencontainer
tussenschotten zitten.

'Glas is eindeloos'
Zonder verlies kan elke kilo

scherven weer een kilo nieuw

glas worden!

Rectificatie
Voorverkoop abonnementen zwem-
bad Het Hessenbad Hoog-Keppel
De voorverkoop van abonnementen
voor zwembad het Hessenbad in
Hoog-Keppel is gestart. In de Hes-
senkoerier is vermeld dat u de reser-
veringsformulieren tot 20 april kunt
inleveren in sporthal de Hessenhal in
Hoog-Keppel. Er is echter vergeten
te vermelden dat het inleveren van de
formulieren alleen kan van maandag
t/m vrijdag van 18.00 - 20.00 uur! Op
deze dagen en tijdstippen dient u te-
gelijk met het reserveringsformulier
het verschuldigde bedrag contant
(graag gepast) te betalen. Op 27 en
28 april kunt u het abonnement
ophalen van 14.00 - 22.00 uur.

Discussiemiddag
over cliëntenparti-
cipatie op 20 april
Hoe gaat de gemeente Bronckhorst
om met cliëntenparticipatie op het
terrein van de Wet werk en bijstand
(WWB) en de Wet voorzieningen
gehandicapten (Wvg). Volgens die
wetten is de gemeente verplicht een
vorm van cliëntenparticipatie te
organiseren. Daarnaast zijn er ande-
re wetten zoals de komende Wet
maatschappelijke ondersteuning
(WMO) waarbij cliëntenparticipatie
ook een rol speelt. Wat is de beste
manier om u als inwoners/belang-
hebbenden te laten meedenken,
meepraten en adviseren over de
dienstverlening/producten van de
gemeente? Over die vraag wil wet-
houder Nas graag praten met men-
sen die het aangaat. Bijvoorbeeld
mensen die een uitkering ontvangen
(WWB/loaw/loaz/Bbz) of gebruik
maken van een Wvg-voorziening.
Daarnaast met leden van belangen-
en beroepsorganisaties. Dit alles
tegen de achtergrond dat sinds
1 januari de nieuwe gemeente
Bronckhorst is gestart en de cliën-
tenparticipatie opnieuw opgezet
moet worden. Onderwerp van cliën-
tenparticipatie is de (kwaliteit van)
de dienstverlening en producten van
de gemeente met betrekking tot de
Wet werk en bijstand (WWB), Wet
voorzieningen gehandicapten (WVG)
en eventuele andere wet- en regel-
geving. Nadrukkelijk gaat cliënten-
partipatie niet om individuele gevals-
behandeling. Ook niet om de hoogte
van de uitkering, want die wordt door
de landelijke politiek bepaald.

Kom ook!
Bent u uitkeringsgerechtigde of
gebruikt u een Wvg-voorziening komt
u dan naar de oriënterende bijeen-
komst op 20 april a.s., aanvang
15.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis. Ook leden van belan-
genorganisaties of beroepsorganisa-
ties die raakvlakken hebben met
de WWB en/of Wvg zijn van harte
welkom. Aanmelden kan bij Rob
Hartsinck.tel. (0575) 7505 16 of
e-mail: r.hartsinckObronckhorst.nl.
Graag onder vermelding van: uw
naam, adres, woonplaats en evt. uw
telefoonnummer en emailadres.
U ontvangt dan later de uitnodiging
en een discussienotitie.

.V..V.......V.V.V.-.V.V.V



Waar kan ik een paspoort aanvragen? En waar een bouwvergunning? Declaratieregeling
Drie maanden geleden opende de gemeente Bronckhorst haar deuren.
Wellicht heeft u al een bezoek gebracht aan de nieuwe gemeente. Misschien
gaat u dat binnenkort voor het eerst doen. De gemeentelijke organisatie is
verdeeld over twee locaties in Hengelo Gld. Hieronder zetten we nog eens op
een rij waar u voor wat terecht kunt. Deze informatie staat ook in de gemeen-
tegids en op de website (www.bronckhorst.nl) van de gemeente. Als u niet
zeker weet of u nu in het gemeentehuis of gemeentekantoor moet zijn.
check dit dan even. Dit voorkomt dat u bij de verkeerde vestiging staat.

onderwijshuisvesting, kinder-
opvang)

Afdeling Openbare werken
Kapvergunningen, gladheidsbestrij-
ding, beheer openbaar groen, sport-
velden, begraafplaatsen, openbare
speelvoorzieningen, rioleringen en
openbare verlichting, infrastructu-
rele werken, vastgoed en landmeten

Afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling
Verkeersbeleid, recreatie en toeris-
me (toeristisch beleid, kampeer-
vergunningen en -ontheffingen),
ruimtelijke ordeningsbeleid,
bestemmingsplannen, bedrijfs-
contacten, economische zaken,
monumentenzorg, grondzaken
(aan- en verkoop en verhuur van
gronden en gebouwen), volks-
huisvestingsbeleid en aanleg-
vergunningen

Afdeling Bouwen en milieu
Bouw- en sloopvergunningen,
milieumeldingen en -vergunningen,
bodembeheer, afval, bouwstof-
fenbesluit, geluid en energiebeleid

Afdeling Facilitaire ondersteuning
Archief van de gemeente, in- en
uitgaande post, inkoop en facility
management

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a

Afdeling Bestuurs- en
managementondersteuning
Communicatie (o.a. perscontacten,
gemeentepagina in Contact Bronck-
horst, website), Algemeen juridische
zaken (juridische kwaliteitszorg,
bezwaar- en beroepschriften),
Personeel en organisatie en
Automatisering

Afdeling Financiën en belastingen
Gemeentelijke belastingen, Wet
waardering onroerende zaken,
begrotingen, jaarrekening en finan-
ciële administratie

Afdeling Maatschappelijke ontwik-
keling
Welzijn (jeugdbeleid, volksgezond-
heidbeleid, vrijwilligersbeleid,
kunst/cultuur- en sportbeleid,
waaronder subsidies) en onderwijs
(leerlingenvervoer, leerplicht,

Gemeentehuis Raadhuisstraat 20
Naast burgemeester en wethouders
en de griffie/gemeenteraad) zijn op
deze locatie de volgende afdelingen
gehuisvest.

Afdeling Werk, inkomen en zorg
Bijstand (uitkeringen en reïnte-
gratietrajecten), Wet Voorzieningen
Gehandicapten, huursubsidie en
inburgering

Afdeling Publiekszaken
Geboorte, overlijden, erkenning,
rijbewijs, reisdocumenten, verhui-
zing/vestiging, uittreksels burger-
lijke stand en huwelijk/partnerschap

Afdeling Openbare orde en veilig-
heid
Gebruiks-, horeca- en APV-vergun-
ningen, openbare orde en veiligheid,
rampenbestrijding en politie- en
brandweerzaken

Mensen met een laag inkomen
bezuinigen vaak eerst op het gebied
van ontspanning, beweging en
ontmoetingen met anderen. De
Declaratieregeling is ervoor men-
sen die om financiële redenen niet
(meer) kunnen deelnemen aan acti-
viteiten op het gebied van sport,
cultuur en educatie. Zij kunnen in
aanmerking komen voor een bij-
drage volgens de Declaratierege-
ling, zodat zij dergelijke activiteiten
kunnen (blijven) beoefenen. De
gemeente kan een bedrag tot maxi-
maal€ 100,- per persoon per kalen-
derjaar verstrekken. Verder kan per
schoolgaand kind tot € 25-,- van de
schoolkosten per kalenderjaar
worden vergoed. Ook is een premie
mogelijk voor de hoogte van de ver-

schuldigde gemeentelijke belas-
tingen. Daarmee vervalt de kwijt-
schelding. De regeling is bestemd
voor iedereen die staat ingeschre-
ven in het bevolkingsregister van de
gemeente Bronckhorst. Als u in
aanmerking wilt komen voor een bij-
drage volgens de Declaratieregeling
moet uw inkomen beperkt blijven tot
120% van het minimuminkomen en
uw vermogen beneden de grens
blijven die ook voor de bijstand geldt.
Deze vermogensgrens is op
1 januari 2005 vastgesteld op
€ 10.210,-voor gezinnen en
€ 5.105,- voor alleenstaanden.
Wanneer uw inkomen hoger is dan
120% van het minimuminkomen,
geldt eigen bijdrage.

Inwonersonderzoek gemeente
Bronckhorst
Hebt u afgelopen november
gestemd bij de gemeenteraads-
verkiezingen? Of juist niet? Is de
campagne rondom de gevoerde
verkiezingen u opgevallen? Graag
willen wij weten of de door de
gemeente gevoerde campagne u
over de streep heeft getrokken om
te gaan stemmen. De gemeente is
daarom bezig met een inwoners-
onderzoek naar de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen van
november 2004. Door middel van dit
onderzoek wil de gemeente te weten
komen hoe ze haar burgers in de
toekomst het best bij gemeente-
raadsverkiezingen kan benaderen
en informeren. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in samenwerking met de
faculteit Toegepaste Communicatie-

wetenschap van de Universiteit
Twente. De resultaten zijn namelijk
ook van wetenschappelijk belang,
omdat ze meer-inzicht kunnen geven
in het nut van opkomstbevorderende
middelen. Ook zal er meer duidelijk-
heid komen over de motieven van
burgers om wel of niet te stemmen
bij tussentijdse gemeenteraads-
verkiezingen. 1000 Kiesgerechtigde
inwoners van de gemeente Bronck-
horst ontvangen een dezer dagen
een vragenlijst in de brievenbus.
De resultaten zijn belangrijk voor de
gemeente Bronckhorst, dus laat uw
mening horen! Hebt u geen vragen-
lijst ontvangen, maar wilt u toch
graag meewerken aan dit onder-
zoek, neem dan contact op met de
Griffie, tel. (0575)750545.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen
Aanvragen bouwvergunning
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, voor het plaatsen van een opslagruimte (café - zaal

'De Mallemolen')
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 31, voor het oprichten van een dierenverblijf / berging
• Olburgen, 't Höfke 5, voor het plaatsen van een houten berging in de zij/achtertuin
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 29, voor een gevelwijziging van de nevenruimtes bij de

productiehal (AVIKOb.v.)
• Vorden, Nieuwstad 30, voor het vergroten van het magazijn (Weevers Exploitatie b.v.)
• Drempt, Kerkstraat 12, voor het plaatsen van een dakkapel
• Steenderen, Covikseweg 1, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning en het optrekken van

een nieuwe kopgevel
• Vorden, Nieuwstad 7, voor het geheel vernieuwen en vergroten van een schuur / garage
• Zelhem, Halseweg 30, voor het geheel vernieuwen van de woning (de bestaande woning is

geheel door brand verwoest en reeds geheel gesloopt)

Aanvraag Monumentenvergunning
• Steenderen, J.F. Oltmanstraat 7 voor het wijzigen van de grote pui in de achtergevel,

(rijksmonument)

Van 7 t/m 20 april 2005 ligt de aanvraag voor een ieder ter inzage bij de balie van de afdeling
Ruimtelijke en economische Ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een ieder schriftelijk
zijn zienswijze kenbaar maken aan ben w. Inlichtingen: de heer W. Hagensof de heer C. Hofs
tel. (0575)750353/52.

Aanvragen evenementen
Bronkhorst 2005, 23 april 2005, NK Jachthoornblazen, Bovenstraat bij de kerk
Wolfersveen, 30 april 2005, kinderspel, clownsact en toneelvoorstelling, Zaal Susebeek
Baak, 30 april 2005, koninginnedag, Pastoriestraat
Hoog Keppel, 5 mei 2005, kleine rommelmarkt, rondom café Oosterink
Vorden, 14 mei 2005, folkloristische dans, op verschillende locaties in het centrum van Vorden
Toldijk, 14 mei 2005, zeskamp, Hoogstraat 15
Zelhem, 21 mei 2005, rommelmarkt, Stationsplein
Hengelo Gld., 18juni 2005, buurtfeest, Plataanweg
Hoog Keppel, 26 juni 2005, skate- en skeelertocht, vertrek vanaf Sporthal De Hessenhal
Zelhem, 26 juni 2005, barbecue, Meindert Hobbemastraat
Vorden, 1 en 2 juli 2005, oranjefeest, loods van de Coöperatieve Werktuigenvereniging Medo-
Ruurlo, Onsteinseweg 2

• Zelhem, 1 t/m 3 juli 2005, buurtfeest, Zonnebloemstraat
• Keijenborg, 2 juli 2005, buurtfeest, Ottenkampweg
• Hengelo Gld., 3 juli 2005, beach voetbaltoernooi en skate- evenement, Winkelskamp 1 t/m 9,

Sportcentrum Aerofit en Sportzone (jeugdsoos)
• Zelhem, 23 t/m 25 september 2005, straatactiviteiten voor kinderen, playbackwedstrijd en een

maaltijd, Meindert Hobbemastraat

Hebt u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van burge-
meester en wethouders van Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u
terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24 / 29.

Verleende vergunningen
Verleende lichte bouwvergunningen
• Olburgen, Zandweide 8, voor het veranderen en vergroten van de woning, verzonden op

30 maart 2005
• Olburgen, Zandweide 10, voor het veranderen en vergroten van de woning, verzonden op

30 maart 2005
• Vorden, het Leemgoor 4, voor het vergroten van de woning, verzonden op 30 maart 2005
• Hummelo, Hofkamp 4, voor het plaatsen van een dakkapel, verzonden op 31 maart 2005
• Steenderen, Covikseweg 8, voor het plaatsen van een dakkapel, verzonden op 1 april 2005

Verleende reguliere bouwvergunningen
• Drempt, Rijksweg 2, voor het geheel plaatsen van een schuur/ berging mits de bestaande

schuren gesloopt worden, verzonden op 29 maart 2005
• Steenderen, Kastanjelaan (ong.) kavel 75, voor het geheel oprichten van een woning, verzonden

30 maart 2005
• Steenderen, Kastanjelaan (ong.) kavel 67, voor het geheel oprichten van een woning, verzonden

30 maart 2005
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, voor het plaatsen van een scorebord, verzonden op 30 maart

2005
• Laag-Keppel, van der Hardt Abersonlaan 7, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning,

verzonden op 30 maart 2005
• Hummelo, Dorpsstraat 11, voor het splitsen van de vrijstaande woning in een voorste en ach-

terste gedeelte. De vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 31 maart 2005

• Zelhem, Michelstraat 26, voor het vergroten van een jongveestal, verzonden op 31 maart 2005
• Hengelo^Gld., Enkweg 1, voor het bouwen van een woning ter vervanging van een bestaande

woning. De vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 31 maart 2005

• Hengelo Gld., Wichmondseweg 20, voor het bouwen van een woning ter vervanging van een
bestaande woning. De vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 1 april 2005

Verleende sloopvergunning
• Vorden, het Schapenmeer 18, voor het gedeeltelijk slopen van de recreatiewoning, verzonden

op 17 maart 2005
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Kapvergunningen
• Zelhem, perceel aan de Heidenhoekweg, voor het vellen van drie eiken, verzonden op 25 maart

2005. Herplantplicht.
• Steenderen, Dr A. Ariensstraat 6, voor het vellen van één berk, verzonden op 25 maart 2005.

Geen herplantplicht
• Laag - Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 7, voor het vellen van één berk en één den,

verzonden op 25 maart 2005. Geen herplantplicht
• Steenderen, Zutphen- Emmerikseweg nabij 105, voor het vellen van één populier, één els en

een haag, verzonden op 25 maart 2005. Geen herplantplicht.
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 36 voor het vellen van 2 populieren en 2 berken verzonden op

25 maart 2005. Geen herplantplicht.

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 W m en art. 5.5.1 en resp. 5.4.1 APV
• Hengelo, H.H. Lubbers, Baaksevoetpad 1, voor verbranding nabij het Baaksevoetpad
• Halle, M.B.M.Röeling, Halsedijk 5, voor verbranding nabij de Halsedijk 5
• Zelhem, B.J. Abbink, Varsselsestraat 4, voor verbranding nabij de Varsselsestraat
• Keijenborg, dhr/mevr Koopmans, Remmelingsdijk 1. voor verbranding nabij de Remmelingdijk
• Halle, A.J.Heerink, Halle Heideweg 6, voor verbranding nabij de Halle Heideweg
• Vierakker, Dhr/Mevr Roordingh, Kapelweg 1, voor verbranding nabij Kapelweg
• Halle, G.J. Eelderink, Bielemansdijk 30, voor verbranding nabij de Bielemansdijk
• Linde, A. Bosch, Schuttestraat 9-11, voor verbranding nabij de Schuttestraat
• Wichmond, H.T.J.M. Duenk, Lankhorsterstraat 1, voor verbranding nabij de Lankhorsterstraat
• Zelhem, R.HJ.Lammersen, Michelstraat 4a. voor verbranding nabij de Michelstraat
• Hengelo Gld., A.van den Berg, Aaltenseweg 5, voor verbranding nabij de aaltenseweg 5
Bovengenoemde ontheffingen zijn op 5 april 2005 verzonden.

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep
Tegen de hiervoor verleende besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden, binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van het betreffende besluit aan aanvragers (zie datum bij de
bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu en in het gemeentehuis bij
de afdeling Openbare orde en veiligheid (alleen de aanvragen en vergunningen evenementen).
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
• Hengelo Gld., op 16 april 2005 tussen 07.00 en 17.00 uur geldt een parkeerverbod voor beide

zijden van de Steintjesweide, de Beukenlaan en het lekink (gelegen tussen de Spalstraat en de
Rozenstraat). Reden: brandweerwedstrijden

^-ftrlhem/Keijenborg, op 10 april 2005 van 08.00 uur tot 19.00 uur, of zoveel langer of korter als
wenselijk is, is de Akkermansstraat, vanaf de Uilenesterstraat tot het einde van de
Akkermansstraat afgesloten voor alle verkeer. Reden: autocrosswedstrijden

• Vorden, in verband met een concours hippique is op 16 en 17 april 2005 eenrichtingsverkeer
van kracht op de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot de Vordensebosweg. De
Schuttestraat mag dan niet meer vanaf de Ruurloseweg worden ingereden.Ook geldt op dit
deel van de weg een parkeerverbod.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Leliestraat 10, voor het vergroten van de woning. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 1. lid 7 van het bestemmingsplan 'Steenderen 1987' (ter inzage van 7 t/m
20 april 2005)

• Vorden, het Leemgoor 2, voor het vergoten van de woning. Het betreft een vrijstelling met toe-
passing van artikel 8, lid 7, sub b en d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'. De
vrijstelling maakt het mogelijk om het bijgebouw te vergroten en op het bijgebouw een kap te
realiseren met een nokhoogte van 6,25 meter (ter inzage van 7 april t/m k mei 2005)

• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 40, voor de bouw van een woning. Het betreft een vrijstelling
met toepassing van artikel 26 van het bestemmingsplan 'Keppel 2000'. De vrijstelling maakt
een grotere bouwhoogte mogelijk (ter inzage van 7 april t/m k mei 2005)

De bouwplannen liggen gedurende de aangegeven perioden tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Inspraak vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben een verzoek om vrijstelling van het
bestemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo, hoek Raadhuisstraat/Kervelseweg/Sterreweg, voor de bouw van een complex

bestaande uit appartementen met ondergrondse parkeergarage en centrumfuncties waaron-
der een bibliotheek, WV-kantoor en politiepost

Het verzoek ligt van 7 april t/m k mei 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien. dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkersvan deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Gedurende genoemde termijn kunnen ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een

belang hebbende natuurlijke en rechtspersoon schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Industrieweg/Zuivelweg (voormalig bedrijfsterrein Mateman), voor de bouw van 12

woningen aan de Industrieweg en 1 woning naast het pand Zuivelweg 4 (bestemmingsplan
'Zelhem Dorp 1970': Industriële doeleinden, cat. GL).

• Zelhem, hoek Bergstraat/Bleek (naast Bergstraat U) voorde bouwvan 1 woning (bestem-
mingsplan 'Zelhem Dorp 2002': Woningbouw, cat. EO).

• Toldijk, Beekstraat 12 voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het hoofdgebouw
naar burgerwoning, (bestemmingsplan 'Buitengebied 1993' - Steenderen).

De stukken liggen van 7 april t/m U mei 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeen-
tekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Wet milieubeheer
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen de volgende meldingen,
ontwerpbesluiten en besluiten tijdens de openingstijden ter inzage:

Melding (art. 8.19 Wm)
Van 7 april t/m 18 mei: een verklaring tot acceptatie van een melding op grond van artikel 8.19,
lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Laag-Keppel, Beemsterweg 4-6. de verandering (van werking) van de melkrundveehouderij

betreft: de sloop van de oude grupstal / jongveestal, de sloop van de bovenbouw van een
andere stal en de nieuwbouw van een ligboxenstal met melkstal en tanklokaal.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na 6 april 2005 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij b en w. Bezwaarschriften worden voor advies voorgelegd aan de Commissie
bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u
zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening
te treffen. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de
terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Meldingen (art. 8.41, lid U Wm)
Van 7 april t/m 18 mei, op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer:
• Hoog-Keppel, Hessenweg 9, voor het van toepassing worden van het Besluit akkerbouw-

bedrijven milieubeheer op een reeds opgericht akkerbouw- of tuinbouwbedrijf;
• Achter-Drempt, Hulsevoortseweg 1, voor het van toepassing worden van het Besluit melk-

rundveehouderijen milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij;
• Vorden, Schuttestraat 20, voor het van toepassing zijn van het Besluit bouw - en houtbedrijven

milieubeheer betreffende het oprichten van een bedrijf voor het ambachtelijk vervaardigen van
meubelen en betimmeringen.

Dit houdt in dat deze inrichtingen niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen.
Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften betreffende de Besluiten akkerbouwbe-
drijven milieubeheer, melkrundveehouderijen milieubeheer en bouw - en houtbedrijven milieu-
beheer.

Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Van 7 april t/m A mei 2005:
• Drempt, C.J.H. Leisink, Roomstraat 5, 6996 DX, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvat-

tende vergunning voor een veehouderij, datum aanvraag: 19 november 2004.
• Keijenborg, R.B.W. Beijer, Zaarbelinkdijk U, 7256 KL. voor: een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende vergunning voor een veehouderij, datum aanvraag: 23 december 2004.
• Zelhem, W.J. Beulink, Hummeloseweg 61, 7021 KM, voor: een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende vergunning voor een veehouderij, datum aanvraag: 6 januari 2005.
• Hummelo. Mts. Dimmendaal, Loenhorsterweg 9, 6999 DT, voor: een nieuwe, de gehele inrich-

ting omvattende, vergunning voor een vleeskonijnen- en vleesvarkenshouderij, datum aan-
vraag: 14 december 2004.

2e ontwerp-besluit
• Baak, Mts. Harenberg, Schooldijk 4, 7223 KM, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-

de vergunning voor een veehouderij en akkerbouwbedrijf, datum aanvraag: 27 juli 2004.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 5 mei 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling



bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afde-
ling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend degene die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Ontwerp-besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:31 Awb)
Van 7 t/m 20 april 2005: het ontwerp-besluit voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften
van de milieuvergunning van:
• Vorden, Gemeentewerf, Enkweg 11, 7251 EV, betreffende de revisievergunning van 17 oktober

1995, verleend onder nummer M15-01.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 21 april 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan
de Afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend degene die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Van 7 april t/m 18 mei:
• Vorden, H.J. Makkink, Kruisdijk 11, 7251 RL, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-

de, vergunning voor een rundvee- en varkenshouderij, datum aanvraag: 8 september 2004.

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
b. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het
eerdere ontwerp-besluit;
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig
bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 19 mei 2005.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Verordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 24 maart 2005 vastgesteld:

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

• Verordening onroerende-zaakbelasting 2005
De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de de afdeling Financiën en
belastingen in het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
De verordening treedt vanaf 6 april 2005 in werking. De bekendmaking heeft plaatsgevonden
door opneming van het besluit op 5 april 2005 in het register 'Vastgestelde belasting-
verordeningen 2005' (algemeen verkrijgbare uitgave).

Velswijk krijgt nieuwe school

De maquette van de nieuwe school laat zien hoe de nieuwbouw er over eenjaar uitziet.

De nieuwbouwvan de openbare basis-
school in Velswijk komt er mooi en
functioneel uit te zien. Met een ma-
quette van de nieuwe school en een
presentatie werd het definitieve ont-
werp, vorige week donderdag in
dorpshuis De Draejer, gepresenteerd
door architect Erik van Wel van BRT
Architecten uit Alkmaar. Het nieuwe
schoolgebouw komt er heel anders uit
te zien dan de huidige school waar tra-
ditioneel les wordt gegeven in vier le-
slokalen aan de lange gang. Door ver-
nieuwing in het onderwijs en de hoge
kosten bij renovatie van het gebouw is
gekozen voor nieuwbouw. In de nieu-
we school wordt één van de lokalen sa-
men gebruikt door peuters en kleu-
ters. Het dak is grotendeels schuin. Er
komt niet zo maar dakbedekking op
maar kleine plantjes die maximaal
dertig centimeter groot worden. Door
de weidse omgeving is er volop zicht
op. Het dak geeft niet veel onderhoud.
"Deze dakbedekking draagt er aan bij
voor een aangenaam binnenklimaat.
In de zomer houdt het de warmte te-

gen en in de winter de kou buiten",
vertelt architect Erik van Wel. "Het
geeft een extra isolatie". De inspiratie-
bronnen van de nieuwe school ligt
tussen de boerderij aan de overkant
van de school en een schoolgebouw
dat Van Wel heeft gezien in Berlijn.
Het past ook goed in het groene land-
schap. Aan de zijkanten van de loka-
len komen glaspuien. Het geeft niet al-
leen veel daglicht maar ook een mooi
uitzicht voor de leerlingen. In de
school komt een centrale ruimte met
daar omheen lokalen. Een reactie van-
uit het publiek was, dat de hal veel
weg had van een huiskamer. "Dat is
ook een beetje de bedoeling", legde ar-
chitect Erik van Wel uit die deze op-
merking als een compliment zag. Vol-
gens Van Wel moeten kinderen zich
thuis voelen in het gebouw. "Juist in
het centrale hart. Ondanks dat het een
grote ruimte is, moet het een warme
ruimte zijn waarin verschillende
hoekjes te maken zijn voor kinderen.
Ik denk dan ook dat we met deze op-
zet daarin zullen slagen". In de eerste

week van juli wordt de oude school ge
sloopt. Op die plek wordt na de bouw-
vak begonnen met de nieuwbouw. De
planning is dat de bouw in april 2006
opgeleverd wordt. Het is de bedoeling
dat drie groepen tijdelijk onderge-
bracht worden in het Brinkhuis. Er
wordt verder bekeken om daar ook
één unit bij te plaatsen zodat alle vier
groepen weer bij elkaar zijn.

Brabantsch Muzyk Collegie
in Zutphense St. Jan
In de serie Concerten in de St. Jan
wordt op zondagmiddag 10 april
a.s. muziek uitgevoerd van de
17e eeuwse componist Herman
Hollanders door leden van het
Brabantsch Musyk Collegie.

Deze Nederlandse componist, tijd-
genoot van Sweelinck en Monteverdi
was onder andere werkzaam aan de
Catharinakerk in Eindhoven en de
Grote Kerk te Breda, daarnaast was
hij korte tijd organist in Ekeren (Bel-
gië). Er zijn ongeveer 50 werken van
hem bewaard gebleven, alle van
uitzonderlijke kwaliteit en een lust
voor het oor voor de grote schare ou-
de-muziek-liefhebbers. Het was dan
ook niet zo verwonderlijk dat vorige
vier uitvoeringen in Nederland en Bel-
gië telkens plaatsvonden in een
stampvolle kerk. De KRO heeft van de-
ze concerten voor het Radio 4 pro-
gramma 'Kloosters en Kathedralen'
een opname gemaakt en eind dit jaar
wordt deze muziek ook op CD uitge-
bracht. Soms hoefje voor iets bijzon-
ders niet ver op pad te gaan, maar
haal je het om de hoek!

In dit geval het concert in de prachtig
klinkende ruimte van de Zutphen^
St. Janskerk. De composities geestelij-
ke muziek van Herman Hollanders
hebben een evenwichtige structuur,
fraaie melodielijnen en een door-
wrocht contrapunct. Hij was de eerste
Nederlander die de nieuwe 'concer-
tante stijl' beoefende welke later door
anderen componisten is gevolgd. De
eerste componist die de concertante
stijl in de kerkmuziek beoefende was
Lodovico da Viadana. In 1602 publi-
ceerde deze een verzameling (Cento
concerti ecclesiastici) voor solostem of
combinaties van solostemmen met
basso continuo. Mogelijk dat Hollan-
ders deze bundel kende erdoor geïns-
pireerd is. Met name zijn motetten 'a
voce sola' laten een grotere variëteit in
expressie zien, tijdens dit concert uit-
gevoerd door professionele topsolis-
ten uit het befaamde Collegium Voca-
le Gent en Cappella Figuralis: als Hilde
van Ruymbeke, Caroline Spanjaard,
Marjon Strijk en Bas Ramselaar. Zij
worden hierbij begeleid door David
van Ooyen, Theorbe en Ruud Huij-
bregts, orgel.

Oranje / Bevrijdingskrant 2005
In week 16 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdingskrant 2005
van Weekblad Contact. In de krant besteden we aandacht aan de festiviteiten rond Ko-
ninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.
Berichten, advertenties, etc. dienen voor maandag 11 april binnen te zijn.

De Redactie van Weekblad Contact
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HYPOTHEEK
Vu V I E S C E N T R U M

www.hansrijntjes.nl
REGIO^&^BANK

m a k e l a a r s

houtvezel los
houtvezel balen

zaagsel los
zaagsel baaltjes
zaagsel zakken

afvalhout
houtchips
houtfrees

houtsehillen
manegebodems

tel. 0314 - 62 12 04 * info@allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 * www.allroundbv.nl

Trimsalon Molenkamp
Een begrip onder He honden

Behandeling op afspraak
Gedipl. trimsters, samen 60 jaar ervaring

DIS

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

pPe' www.canto.nl
h t l „ , www.hondenkleding.nl
Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE

WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

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

Mantra-zingen in Zelhem
Zondag 10 april kunt u vanaf 11.00 uur in het
NPB-gebouw aan de Piersonstraat naast de
Rabobank mantra-zingen met Frits van
Dodeweerd. De entree bedraagt € 5,- (incl. koffie
en thee). Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen via tel. 0314-622755.
Mantra's zijn meditatieve liederen uit de
Himalaya die al duizenden jaren als praktische
hulp bij genezing en zelfverwerkelijking bestaan.
De melodieuze klanken raken de ziel en wekken
de levensenergie op. Ze maken de geest en de
emotie kalm en vervullen het hart met liefde. Ze
brengen je in balans en stimuleren, activeren en
motiveren je.
Elke mantra heeft een speciale intentie. Mantra's
hebben eenvoudige, fraaie melodieuze lijnen en
bestaan meestal uit slechts enkele woorden of
zinnen die meermaals herhaald worden. Door
deze herhaling kan een dieper energieniveau
bereikt worden. Mantra's zijn eenvoudig mee te
zingen. Alles wat je nodig hebt is zin om te zin-
gen.

Bezetting, bevrijding en daarna?
Over dit thema wordt op zaterdag 9 april a.s. van
09.00 tot 13.00 uur in Burghotel Pass in Oeding (Dld.)
een discussiebijeenkomst gehouden, die vrij en gratis
toegankelijk is.
Het is zestig jaar geleden dat de Achterhoek, de
Liemers en het westelijke Munsterland werden bevri-
jd. In Nederland overheerste de vreugde over het
einde van de Duitse bezetting, terwijl de reactie van
de Duitsers ingehouden was. Waren de geallieerden
bezetters of bevrijders?
Aan beide kantten van de grens werd getracht het
leven van alledag weer op te pakken, maar er moesten
nog heel wat problemen worden opgelost. Het waren
problemen rond de wederopbouw, het weer op gang
brengen van de normale voedselvoorziening en de
berechting van de leden van de naziepartij. Aan
Duitse zijde kwam daar de onzekerheid over de
voorgenomen annexaties -ook Vreden zou
Nederlands worden - nog bij.
Een viertal sprekers leiden de discussie in, te weten:

dr. Ben Jansen uit Zevenaar; Henk Krosenbrink uit
Winterswijk; Winfried Semmelman uit Borken en dr.
Herman Ter-halle uit Vreden.
De gespreksleider bij de discussie is dr. Tim Sodmann
uit Südlohn. De bedoeling van deze discussiebi-
jeenkomst is om ervaringen uit die periode uit te wis-
selen.
De organisatie is in handen van de Stichting
Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmun-ster-
land in samenwerking met het Landeskundliches
Institut in Vreden en het Staring Instituut in
Doetinchem.
Opgave is mogelijk bij Riek Beskers, tel. 0543-514051;
fax 0543-533661 of bij het Staring Instituut tel. 0314-
332831, of per fax 0314-363387.
Het e-mailadres is info@staringinstituut.nl.
Het is mogelijk om na afloop van de discussie
bijeenkomst in Hotel Pass een éénpansgerecht te
gebruiken voor € 9,-.

Startersregeling voor
Gelderse jonge boeren

De politieke partijen in Gelderland
zijn het er over eens: steun voor jonge
boeren in Gelderland is nodig.
Gisteren stemden Provinciale Staten
in met een voorstel om jonge Gelderse
boeren een steuntje in de rug te geven
na de bedrijfsovername. De provincie
heeft voor de regeling € 500.000,- op
de be-groting vrij gemaakt voor 2005
en 2006. Waarschijnlijk kan dit bedrag
met Europese gelden verdubbeld wor-
den.
Het GAJK is erg blij dat de provincie
Gelder-land zich inzet voor haar jonge
boeren. Benny Lamers (voorzitter
GAJK): "De regeling zorgt ervoor dat
jonge boeren, die vlak na de bedri-
jfsovername vaak zwaar gefinancierd
zijn, een stimulans krijgen om te
investeren. Hierdoor blijven er bedri-
jven met ontwikkelingsperspectief
bestaan, die ruimte hebben om in te
spelen op wensen van de markt en
maatschappij."

Landelijke regeling
Er is ook een landelijke starter-
sregeling voor jonge boeren in 2005
en 2006. Volgens het Nederlands
Agrarisch Jongeren Kontakt is de kans
groot dat er meer geld door jonge
boeren en tuinders aangevraagd
wordt dan de 10 miljoen die in 2005
beschikbaar is vanuit LNV. In dat geval
zal door loting beslist worden wie in
aanmerking komt en wie niet. Om te
voorkomen dat de Gelderse uitgelote
jongeren buiten de boot vallen, gaat
Gelderland het provinciale geld voor
hen inzetten.

Aanvraagformulier
De openstelling van de landelijke en
Gelderse startersregeling vindt
tegelijk plaats van 15 april t/m 9 mei.
Hierdoor hoeven aanvragers maar één
formulier in te vullen.
Na l april zijn het aanvraagformulier
en een brochure digitaal beschikbaar
via www.minlnv/loket. Ook krijgen
alle leden van het NAJK het aanvraag-
formulier op 16 april samen met
ledenblad Binder toegestuurd.

Jonge agrariërs in Gelderland
Het Gelders Agrarisch Jongeren
Kontact (GAJK) is de provinciale
vereniging van het Nederlands
Agrarisch Jongeren Kontact in
Gelderland. Bijna 1600 agrarische
mannen en vrouwen in de leeftijd-
scategorie 16-35 zijn lid van deze
actieve vereniging. "
Het GAJK organiseert discussieavon-
den en cursussen over uiteenlopende
onderwerpen zoals bedrijfsovername,
prijsvorming van agrarische pro-
ducten en landbouwpolitiek.
Boeiende onderwerpen dichtbij huis
voor (aankomende) boeren en boerin-
nen, daar zet het GAJK op in. Tevens
krijgt belangenbehartiging veel aan-
dacht. Naast verbetering van de
inkomenspositie van jonge boeren is
het verlichten van bedrijfsovername
een be-langrijk speerpunt van het
GAJK. Het GAJK is onderdeel van de
vereniging Plattelands Jongeren
Gelderland (PJG).

Kom in de kerk
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zelhem nodigt u uit voor een bezoek aan de
Lambertikerk. Iedereen is zondag 17 april welkom, of u de Lambertikerk en haar gemeente een
warm hart toedraagt, of gewoon nieuwsgierig bent. Op die dag wil de Kerkenraad namelijk de
restauratie van de Lambertikerk op een mooie manier afsluiten.

Om 10.00 uur is er een kerkdienst
met ds. C. van Dorp als voor-
ganger en Wilbert Berendsen de
cantororganist. Om er iets moois
van te maken, gedragen door de
hele gemeente Zelhem hebben zij
alle koren die Zelhem telt,
gevraagd enkele leden af te
vaardigen voor een gelegenheid-
skoor. Onder leiding van Wilbert
Berendsen en samen niet de can-
torij zullen ze diverse liederen
laten horen.
Na de dienst is er onder het genot
van koffie en/of frisdrank tijd
voor elkaar. Zij die niet willen of
kunnen deelnemen aan de eredi-
enst, zijn daarbij vanaf 11.15 uur
van harte welkom. De deuren van
de kerk blijven wagenwijd open
tot circa 14.00 uur. Rondom de
afsluiting van de restauratie
kunt u alle facetten van de
restauratie nog eens rustig bek-
ijken.
Zo zal aannemer Fa. Koenders
proberen te laten zien hoe de
leien nu eigenlijk gelegd zijn.
Van onder af ziet het dak er per-
fect uit, maar slechts weinigen
hebben van dichtbij kunnen bek-
ijken hoe leidekkers dat voor
elkaar hebben gekregen. Een
demonstratie met beide benen
op de grond zal daarin

duidelijkheid brengen.
Voorafgaand aan de restauratie
zijn door de architect werkteke-
ningen gemaakt, over wat er alle-
maal zou moeten gebeuren. Ook
deze hangen in de kerk om eens
rustig te bekijken. De kaarten
zijn bijzonder gedetailleerd.
In circa 40 foto's laat de bekende
Zelhemse fotograaf Henk
Hilferink het verloop van de
restauratie zien. Jaren geleden
maakte hij ook de zwart/wit
foto's van het interieur van de
kerk, waarin hij door met licht
en donker te spelen de prachtige
sfeer van de kerk toonde. Nu
heeft hij meer oog gehad voor de
buitenkant.
Vanaf twaalf uur is de toren open
om het eens hogerop te zoeken.
Belangrijk is wel te weten dat
iedereen dat, hoewel voor hulp
wordt gezorgd, op eigen risico
doet. En niet minder belangrijk,
de trappen zijn niet geschikt voor
minder valide personen. Jammer,
maar het monument kent geen
andere manieren om het
hogerop te zoeken dan met de
eigen benen.
In de kerk zelf zal op dat moment
ook het Stiltecentrum zijn
ingericht. Met deze hoek in de
kerk wil de kerkenraad tegemoet

komen aan hen die graag de
stilte zoeken, om te mediteren,
om na te denken of om hun
geloof te belijden. Deze zondag
kunt u er al eens een kijkje
nemen, daarna is de kerk de hele
dag open voor bezoek en vindt u
wellicht een wat rustiger omgev-
ing.
De kerktuin krijgt een nieuw
uiterlijk. Na de restauratie was er
immers weinig van over. Op
tekeningen kunt u rustig bek-
ijken hoe het gaat worden en wat
de bedoeling ervan is. In de loop
van de zomer zullen de eerste
planten, etc. verschijnen.
Rond 13.30 uur zal Wilbert
Berendsen, de cantor organist,
het orgel van zijn mooiste kant
laten horen. Hij zal een orgelcon-
cert geven van ongeveer een half
uur, waarna we de open kerk als
beëindigd beschouwen. Voor hen
die dan nog niet genoeg hebben
van het monumentale kerkge-
bouw is er de mogelijkheid voor
één euro een kleine infor-
matiegids aan te schaffen en
alles nog eens rustig na te lezen.
Gemeentelid Gerrit Rijsdorp
vond bij het nazoeken van de
Zelhemse historie menige opval-
lende zaak.



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

Hoogste punt nieuwbouw
Philadelphia in Hengelo

Vorige week werd de laatste dakplaat gelegd op de nieuwbouw aan de Hummeloseweg.

Aan de Hummeloseweg in Hengelo
wordt een gezinsvervangend tehuis
met twaalf appartementen gebouwd.
In het pand van de Stichting Philadel-
phia Zorg komen verstandelijk gehan-
dicapte Hengeloïrs te wonen. Vorige

week werd met een grote kraan de
laatste dakplaat gelegd. Daarmee
werd tevens het hoogste punt bereikt
van de nieuwbouw en kan begonnen
worden met het leggen van dakpan-
nen. Vorig jaar december is Dijkman

Bouw uit Warnsveld begonnen met
het woonzorgcomplex. Het is de be-
doeling dat het gezinsvervangend te
huis ongeveer in november klaar is.

Profielschets nieuwe burgemeester
Bronckhorst aangeboden aan
commissaris

Voorzitter van de voorbereidingscommissie Paul Seesing overhandigt de profielschets aan waarnemend commissaris van de koningin,
Hans Esmeijer.

De voorbereidingscommissie van de
gemeenteraad van Bronckhorst heeft
een degelijk en duidelijk stuk opge
steld over de profielschets voor de
nieuw te benoemen burgemeester in
Bronckhorst. Vorige week werd de pro-
fielschets inhoudelijk besproken met
de gemeenteraad en waarnemend
commissaris van de koningin Hans Es-
meijer. Er kwamen geen vragen van de
gemeenteraad zodat de profielschets
werd vastgesteld. De voorbereidingen
voor het opstellen van het ontwerp-
profielschets werd gedaan door de

fractievoorzitters. Nu de profielschets
is vastgesteld wordt de vacature gepu-
bliceerd in de Staatscourant. Alle solli-
citanten worden door de CdK met de
vertrouwenscommissie besproken.
Ook maakt de CdK zijn selectie be
kend. De vertrouwenscommissie voert
gesprekken met de geselecteerde kan-
didaten en bepaalt een kandidaat van
eerste respectievelijk tweede voorkeur.
Deze voorkeuren worden, na bespre
king met de CdK, aan de raad voorge
legd in een besloten raadsvergadering.
In deze raadsvergadering worden ove

rigens alle geselecteerde kandidaten
besproken die een gesprek hebben ge
had met de vertrouwenscommissie.
De gemeenteraad beslist uiteindelijk
in het openbaar welke kandidaat aan
de Minister zal worden voorgedragen
voor benoeming. De huidige burge
meester van Bronckhorst, Henk van
der Wende, fungeert als waarnemer
tot de nieuwe burgemeester is be-
noemd. De benoemingsprocedure
neemt enkele maanden tot een half
jaar in beslag.

Spannend en gezellig
Bronckhorster schiettoernooi
Het eerste Bronckhorster schiet-
toernooi zit erop. Aan het toer-
nooi, dat werd georganiseerd door
de Hengelose schietvereniging Wil-
lem Teil, deden 77 teams mee. Al
meer dan 25 jaar werd het schiet-
toernooi gehouden voor straten-
teams uit Hengelo.

Nu Hengelo is opgegaan in de gemeen-
te Bronckhorst, stond deelname open
voor iedereen uit de nieuwe gemeen-
te. Het toernooi is prima verlopen en
de onderlinge sfeer was, zoals ook bij
de vorige edities, gezellig. Woensdag
23 maart was de finale met aanslui-
tend de prijsuitreiking in de accom-
modatie van sv Willem Teil. Bij de da-
mes klasse A ging de titel naar de Ban-
ninkstraat. De Vordenseweg werd
tweede en Dunsborg derde. In de da-
mes klasse B ging de overwinning
naar Dunsborg. Het team van Hervo

werd tweede en Boakse Bekke 3 werd
derde. Bij de heren klasse A was Boak-
se Bekke l de sterkste. Dunsborg 3
werd tweede en de derde plaats was
voor de Wichmondeweg. Waarles-
kamp pakte de titel in de heren klasse
B. Noabers 2 werd tweede en Rozenho-
flaan l derde. In de heren klasse C
schoot Berendschotstraat 2 de meeste
punten bij elkaar, gevolgd door Sa-
rinkkamp die tweede werd en Vorden-
seweg 5 derde. In de klasse individueel
heren werd A. Rouwenhorst van het
team Wichmondseweg kampioen.
Tweede werd H. Lubbers van het team
Berendschotstraat. R. Fokkink van het
team Dunsborg 3 werd derde. In de
klasse individueel dames ging de titel
naar M. Meenink van het team Buks
Bunnyns. Y. Heetebrij-Kroesen van het
team Kerkekamp werd tweede en der-
de S. Salebrink van het team Rozen-
straat 1.

Tweewielercentrum
Fluit heeft een ruime
keus in fietsen

Eigenaar Staats Fluit: 'Het was druk tijdens de voorjaarsshow'.

Tweewielercentrum Fluit aan de Hen-
gelosestraat in Keijenborg heeft meer
dan 1.500 merkrijwielen in voorraad.
Verder kan een keus gemaakt worden
uit honderden overjarige en gebruikte
rijwielen. Ook zijn alle soorten kinder-
fietsen uit voorraad leverbaar. Het
Tweewielercentrum heeft een groot
aanbod in merkfïetsen als Giant, Ga-

zelle, Pionter en Batavus. Ook voor re
paratie en onderdelen bent u aan het
juiste adres. iHet was heel erg druk op
de voorjaarsshowï vertelt eigenaar
Staats Fluit. Tweewielercentrum Fluit
is al weer vijftien jaar gevestigd in de
Keijenborg. Meer informatie: telefoon:
0575-463441 of www.fluittweewie
lers.nl

Keijenborg heeft een 'dorpsraad'

In Keijenborg is een dorpsraad opge
richt. Woensdag 23 maart werd in
dorpshuis De Horst een bijeenkomst
gehouden en werd het bestuur gepre
senteerd. Voorlopig wordt de naam
dorpsraad Keijenborg aangehouden.
Het bestuur gaat zich de komende tijd
bezig houden met een plan van aan-
pak zoals een dorpsplan, de definitie
ve naam, de bestuursvorm, het lid-
maatschap en contributie en andere
taken. Diverse suggesties kreeg het be
stuur mee. Ideeën en suggesties blij-
ven welkom. Belangrijk voor de dorps-

raad is ondermeer het behartigen van
algemeen maatschappelijke belangen
van de Keijenborgse gemeenschap en
om als aanspreekpunt te fungeren
voor het gemeentebestuur. Een goed
dorpsplan voor de Keijenborg moet
nog uitgewerkt worden. 'Geef ons de
tijd om hieraan te werken, was de op-
roep van het bestuur tot de aanwezi-
gen'. De volgende bijeenkomst zal on-
geveer over een halfjaar zijn. 'Dan ho-
pen we met concrete plannen te ko-
men'.
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O BEDSHOP DE DUIF
~ PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

ffroo

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl



Info Welzijn Ouderen en WegWijZer
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
en 's middags op afspraak. Telefoon (0575) 553405
WegWijZer Vorden geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur
en op afspraak. Telefoon (0575) 553159 april 2005

Is het een dipje
of een depressie?
Je hebt een keer geen zijn in school, geen
zin in sport of geen zin om uit te gaan. Soms
duurt zoiets een paar uur, een dipje! Soms
een paar dagen, een dip!

In de puberteit zijn je gevoelens vaak heftig.
Je kunt je langere tijd rot voelen. Dat is niet
leuk, maar vaak weet je dat het over gaat.

Bij sommige jongeren blijft die ene rotbui
echter hangen. Ze hebben nergens meer ple-
zier en zin in.Misschien hebben ze last van
een depressie.

Hoe zit dat bij jou? Heb je wel eens last van
een dip of een dipje? Vraag jij je wel eens af
of er meer aan de hand is dan een flinke dip?

De NFGV, Nationaal Fonds Geestelijke Volks-
gezondheid, heeft een folder gemaakt die je
op weg kan helpen een antwoord te geven
op deze vraag.

Wil je meer weten, neem dan contact op
met WegWijZer, Nieuwstad 32, Vorden, tel
(0575) 55 31 59. Je kunt je vraag ook per mail
stellen: info@portaalwegwijzer.nl

Problemen met horen

Bij het ouder worden gaat bij veel mensen
het gehoor achteruit. Omdat dat een proces
is dat heel geleidelijk verloopt, merk je het
niet zo snel. De t.v. wordt wat harder gezet
en pas als iemand anders erop wijst dat die
t.v. toch wel erg hard staat, ontdekt men dat
er een probleem is. Deze situatie bestaat bij
één op de tien Nederlanders tussen de 55 en
85 jaar, het gaat dus om een aanzienlijk
aantal mensen. Als ook u minder goed
hoort, wat kunt u dan doen? U zou kunnen
beginnen met een bezoek aan de huisarts,
de oren uitspuiten kan soms ook al helpen.
U kunt naar een audicien gaan voor een
hoortest, in Zutphen zijn twee filialen van
Beter Horen. Uit de hoortest blijkt of u toe
bent aan een hoortoestel en in dat geval zal
de audicien u doorverwijzen naar de KNO
arts, die moet bepalen welk toestel het beste
bij u past.Bovendien betaalt de (aanvullen-
de) verzekering alleen als u het hoortoestel
bestelt op voorschrift van de KNO-arts.
Als u nog niet naar een arts wilt, kunt u een
telefonische hoortest doen. Deze test is ont-
wikkeld bij het audiologisch centrum van
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het tele-
foonnr. voor de test is: (0900) 456 01 23. Als
u de t.v. regelmatig zo hard moeten zetten

dat u bang bent dat uw buren er last ven
hebben, dan kunt u een zgn. infralight-sys-
teem aanschaffen. Infralight bestaat uit een
kastje dat op het televisietoestel geplaatst
wordt en een lichte kinbeugel.Het kastje
zendt het geluidssignaal naar de beugel en
de ontvanger kan alles perfect volgen. De
beugel is een zgn. "open oorsysteem", zodat
men bij gebruik van de beugel ook de ande-
re mensen in de kamer kan verstaan .
De beugel is licht en heel gemakkelijk in ge
bruik. Voor mensen die al een hoortoestel
hebben zijn er speciale uitvoeringen. Als u
er meer over wilt weten dan kunt ook hier-
voor terecht bij Beter Horen.

Zelfzorggeneesmiddelen
en chronisch zieken
Een groot aantal geneesmiddelen zoals
kalktabletten, middelen tegen diarree,
laxeermiddelen en middelen bij allergie
kunt u ook kopen zonder doktersrecept en
daarom worden ze meestal niet vergoed.
Vanaf l januari 2005 worden deze middelen
wel weer vergoed door het ziekenfonds als u
een chronische gebruiker bent, d.w.z. dat u
zo'n middel langer dan zes maanden nodig
heeft. Uw arts zal dat van tevoren inschat-

ten en op het recept staat dan "voor chro-
nisch gebruik"(CG). Alleen met een recept
krijgt u de middelen vergoed en de eerste
twee weken moet u ze altijd zelf betalen.Bij
een gebruik korter dan zes maanden wor-
den ze niet vergoed. Bij de apotheek is een
speciale folder verkrijgbaar waarin de na-
men van de betreffende geneesmiddelen
worden genoemd.

Ouderen en 'papierwinkel'
'Wilt u dit formulier invullen?' Ongetwijfeld
heeft u dat reclamespotje wel eens gezien
van die mevrouw die een vergeten speel-
goedbeest probeert teug te krijgen Voor veel
ouderen is de papierberg soms niet meer te
ontwarren met als gevolg dat zij van sommi-
ge regelingen waarop zij recht hebben, geen
gebruik maken. Soms gaat dat om huursub-
sidie, maar ook kan het zijn dat mensen het
geld dat zij zouden kunnen krijgen van de
belastingdienst als tegemoetkoming in de
ziektekosten niet aanvragen vanwege die
papieren. Laat u niet afschrikken en als u er
echt niet uitkomt, neem dan contact op met
Welzijn Ouderen of WegWijZer en maak een
afspraak om na te gaan welke hulp zij u
kunnen bieden. Tel. Welzijn Ouderen: (0575)
55 34 05, tel. WegWijZer (0575) 55 31 59.

Rouwenhorst houdt Voorjaarsshow Hans Bos de nieuwe vuurkoning
in buurtschap Kranenburg

In het weekend van 9 en 10 april is er een Voorjaarsshow van diverse
tuiiimachines bij Rouwenhorst bos- en tuinmachines aan de Zwarte-
veenweg te Barchem. Er wordt momenteel hard gewerkt om de nieuwe
entree tijdig klaar te krijgen voor het aankomende weekend.

Voor iedere tuinbezitter is er een ge
schikte maaier te vinden. Maar ook di-
verse andere tuinmachines zoals o.a.
heggescharen, bosmaaiers en ketting-
zagen kunt u er vinden. Maak het u
wat makkelijker. U werkt sneller en
met meer plezier met de juiste tuin-
machines. Door gespecialiseerde vak-
kennis en jarenlange ervaring is Rou-
wenhorst in staat u een goed advies te
geven en uw tuinmachines, van welk
merk dan ook, vakkundig te repare-
ren en te onderhouden.

Er kunnen tijdens de show diverse
maaiers gedemonstreerd worden,

f waaronder de Husqvarna frontmaai-
ers. Het maaidek van deze maaiers
kan opgeklapt worden voor snel en
eenvoudig schoonmaken. De maaier
beschikt over een mulching systeem.
Het gras wordt zeer fijn vermaald wat
een goede bemesting is voor het gazon

en veel tijd bespaart. Ze zijn bovendien
zeer wendbaar door middel van een
draaiende achter-as.

Moeilijk bereikbare bomen voor hoog-
werkers kunnen gesnoeid worden
door een boomverzorger die zelf in de
boom klimt met speciaal uitgerust
materiaal. Tijdens de show kan men
zien hoe dat in zijn werk gaat.

Om aan de veiligheidseisen van tegen-
woordig te voldoen is er een breed
assortiment veiligheidskleding en -
schoenen aanwezig. In het najaar wor-
den er wederom cursussen voor de om-
gang met de motorkettingzaag aange-
boden. Inschrijven is nu al mogelijk.
Verder zijn er veegmachines voor het
onderhouden van bestratingen. Ze zijn
inzetbaar op terrassen, parkeerplaat-
sen, op- en afritten, bedrij ft terreinen,
op erven en in stallen etc. De voergang

en stal kan men aanvegen zonder dat
het vee door het lawaai gestoord wordt.

Voor een goede beluchting en het ver-
wijderen van onkruid en mos is het
belangrijk het gras minimaal éénmaal
in het maaiseizoen te verticuteren.
Een verticuteermachine is bij Rouwen-
horst te huurj\ls u daarna ook nog
eens de tuin bemest met organische
mest, welke ook bij Rouwenhorst ver-
krijgbaar is, dan heeft u straks een
mooi en groen gazon. Voor hout- en
tuinafval zijn er versnipperaars te krij-
gen met grote capaciteit welke ideaal
geschikt zijn voor het verkleinen van
snoeiafval. De versnipperaars zijn vlot
verplaatsbaar en zorgen voor een snel-
lere compostering.

Tijdens de show van 9 en 10 april is het
bedrijf geopend van tien uur 's mor-
gens tot vijf uur 's middags. Profiteer
dan van diverse aanbiedingen, zoals
bijvoorbeeld een Husq Rider 13H of
16H Bio waar men dan een gratis aan-
hanger bij krijgt (zolang de voorraad
strekt). Rouwenhorst bos- en tuinma-
chines: Een betrouwbaar adres waar
een goede service voorop staat.

Hans Bos, heeft zich zondagavond (Eerste Paasdag) tot de nieuwe Vuur-
koning van de Kranenburg laten kronen. Voor deze prestatie werd hij
onder luide toejuichingen later op de avond in de feesttent uitgebreid
in het zonnetje gezet. Hans Bos ging niet alleen met deze ere- titel strij-
ken, maar ontving ook als blijk van waardering namens de CCK (Stich-
ting Cultureel Collectief Kranenburg) uit handen van Martijn Dimmen-
daal een "toorts", een stuk gesneden hout in de vorm van een fakkel.
Hans Bos kan nog zeker een jaar lang van zijn (vuur) koningsschap ge-
nieten, want traditiegetrouw mag de Vuurkoning van 2005, volgend
jaar het Paasfeest ontsteken.

Deze eer viel dit keer Arie de Gelder
ten deel. Hij werd in 2004 de Vuurko-
ning. Na met paard en wagen, daarbij
vergezeld door het dweilorkest "De
Schaddenstekkers", nog een kleine
"zegetocht" vanaf het pannenkoeken-
restaurant Kranenburg naar het paas-
vuurterrein gemaakt te hebben, ont-
stak Arie exact om 20.30 uur het paas-
vuur. Toen het vuur Kranenburg en
omgeving in een rode gloed zette werd
het de hoogste tijd voor het vuurgooi-
en. De clou van het vuurgooien? Op
het terrein naast het paasvuur stond
een paal (de zgn. "paasstaak"), waar-
aan een teerton was bevestigd. Degene
die vervolgens als eerste een branden-
de fakkel in de teerton mikt, waardoor
er één grote "vuurzee" ontstaat, mag
zich de nieuwe vuurkoning noemen.
Overigens is de ton uit milieuoverwe
gingen niet meer met teer gevuld (zo-
als dat vroeger het geval was) maar
met stro en biologische dieselolie. De
deelnemers aan het vuurgooien hoef-
den deze avond niet vaak in actie te ko-
men, want het gelukte Hans Bos reeds
in de tweede rond om de " lont in het
kruitvat" te steken, met andere woor-
den hij mikte de fakkel met veel gevoel
voor precisie in de ton!

Terwijl het paasvuur volop brandde,
"brandde" er in de verwarmde tent
een daverend feest los. In het voorpro-
gramma de inmiddels populaire Kra-
nenburgse band "The Vacuumclea-
ners" die het publiek vermaakte met
een stevige portie rockmuziek. Hierna
was het de beurt aan de band DOGZ
("Dramatisch, Oer, Gezellig, Zooitje").
Een band, de naam zegt het al, heeft
als uitgangspunt er een gezellig zooit-
je van te maken. De band trakteerde
het publiek op nummers waarvan er
velen door de "feesttent" uitbundig
werden meegezongen. Terwijl de feest-
vierders op Tweede Paasdag (maan-
dag) nog op één oor lagen was op het
paasvuurterrein al weer alle hens aan
dek. Toen begonnen een dertigtal vrij-
willigers van de CCK met het oprui-
men van de rommel zodat het terrein
er weer piekfijn uit komt te zien.
De restanten van het paasvuur wor-
den nadien verwijderd, want een
groot paasvuur "suddert" meestal nog
wel even door! Behalve de vele vrijwil-
ligers had het CCK net als voorgaande
jaren, ook dit keer weer de hulp van
de Vordense brandweer, de EHBO en
leden van de hondenclub met hun
honden.

B r l t ig c'

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 21 maart:
Groep A:
1 Dhr. Feij/Mw. v.d.Ven 66,7%
2 Dhr. Wullink/Dhr. Dekker 57,1 %
3 Dhr. Vruggink/Mw. Vruggink 56,3%
Groep B:
l Mw. Ambtman/Mw. Thalen 63,2%

2 Mw. Waninga/ Mw. Rossel 60,4%
3 Dhr. Koekkoek/ Mw. Koekkoek 57,3%
Woensdag 30 maart
Groep A:
1 Mw. Simonis/Mw. Webbink 60,94%
2 Mw. Hendriks/Mw. v. Gastel 59,90%
3 Mw. Scholten/Mw. Waenink 53,65%
Groep B:
1 Mw. v.d. Vlugt/Mw. Nulden 63,33%
2 Dhr. Wechgelaer/Ambtman 61,25%
3 Mw. Smit/Dhr. Groot Bramel 58,33%



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

Mevr. Grietje van Veen houdt zich bezig met magneettherapie en is er van overtuigd dat
de mens niet zonder magnetisme kan. "De aarde is een magneet met een noord- en een
zuidpool en het magnetisch veld dat daarvan het gevolg is en dat de planeet omhult is
essentieel voor alle levensprocessen. Dit magnetisme is een basisvoorwaarde voor le-
ven, omdat het ordenend werkt. Magnetische velden brengen structuur aan in chaos".
Grietje is dan ook niet zo blij met de groei van de hoeveelheid elektronische appa-
ratuur, die volgens haar een verstoring geeft van de structuur. "Als het natuurlijke
magnetisch veld rondom de aarde zo belangrijk is voor de gezondheid, hoe ernstig is
het dan dat dit veld in toenemende mate wordt verstoord door een explosief groeiende
hoeveelheid elektronische apparatuur? Immers: elke elektrische stroom produceert
een elektromagnetisch veld en die velden met negatieve energie 'concurreren' steeds
meer met het natuurlijke magnetisch veld van de aarde".

Naast deze negatieve en stu-
urloze stromen van mag-
netische velden kan magnet-
isme positief gericht worden
ingezet voor gene-zing.
Grietje hierover: "Magneten
versnellen genezing-
processen, verminderen pijn
en verhogen de doorbloed-
ing, waardoor het bloed meer
zuurstof kan vervoeren en
afval-stoffen sneller worden
afgevoerd. Ze hebben ook
rechtstreeks effect op bio-
chemische processen in de
cellen. Zelfs nadat de thera-
pie is beëindigd, werken de
effecten van de therapie nog
door. Magneettherapie is bo-
vendien buitengewoon nut-
tig voor 'dagelijks onder-
houd'. Het helpt om opge-
bouwde spanningen en opge-
hoopte gifstoffen af te
voeren. Het blijkt dat
zeventig tot tachtig procent
van alle klachten die de
gemiddelde huisarts
dagelijks te horen krijgt een
aan stress gerelateerde aan-
doening is. 'Dagelijkse span-
ningen zijn als zandkorrelt-
jes', zo stelt een arts. 'Je hebt
het niet in de gaten, maar ze

hopen zich op en uiteindelijk
heb je een woestijn.
Magnetische velden blazen
deze zandkorreltjes weg,
zodat ze zich niet kunnen
ophopen".
De kracht van magneetthera-
pie is volgens mevr. Van Veen
dat het rechtstreeks inwerkt
op de kern van zoveel mod-
erne ziekten - een gebrek aan
levensenergie en harmonie
en orde. Magnetisme is een
oerkracht die aan de basis
van gezondheid staat.
"Magneettherapie wordt suc-
cesvol ingezet tegen een
breed scala aan ziekten en
aan-doeningen. Een
algemene verhoging van ac-
tiviteit van de moleculen
(vitaliseren) en het daardoor
versnellen van het zelf-
genezend vermogen van het
lichaam zijn bij al deze
processen steeds de belan-
grijkste effecten. Magneten
werken uitstekend voor pijn-
ver-lichting - vooral door een
versnelde afvoer van afval-
stoffen uit de cellen en door-
dat ze-nuwbanen tijdelijk
worden verdoofd. Magneten
worden (onder meer) suc-

cesvol ingezet tegen hoofdpi-
jn en pijn bij artritis, reuma,
rug-, hoofd- en schouderk-
lachten, breuken, scheurin-
gen, verstuikingen en ge-
wrichtspijnen. Magneten
bevorderen verder een goede
nachtrust. En het magneetge-
bruik bij mensen zonder
klachten werkt preventief;
veel sporters gebruiken de
producten voor betere presta-
ties (spieren blijven soepel en
er treedt geen verzuring op)".
Om u dit allemaal persoon-
lijk uit te leggen verzorgt
mevr. Grietje van Veen een
aantal informatieavonden in
de gemeente Bronck-horst.
De entree is gratis. De eerste
bijeen-komst is op 11 april in
Ellen's Eethuisje in Zelhem.
Op 12 april kunt u een
bijeenkomst bijwonen in
Hotel Bakker in Vorden en op
14 april is de laatste infor-
matieavond in het 'Hart van
Hummelo' in Hummelo. U
bent welkom vanaf 20.00 uur.
Wilt u meer weten dan kunt
u informatie opvragen bij
mevr. Grietje van Veen tel.
0314-381219.

Scouts
'Sweder'
halen

lege flessen
op

Je hebt vaak lege statiegeld-
flessen, waarvan je de
herkomst niet meer weet, of
van een winkel waar je niet
dagelijks komt. Ze staan in
de weg, maar zomaar
weggooien is zonde. De
scouts van 'Sweder van
Voorst' hebben voor u de
oplossing. Op zaterdag 9
april komen ze hiervoor
langs de deur in Achter- en
Voor-Drempt, Hummelo,
Hoog- en Laag-Keppel.

Voor de inlevering van de te
verwachten stroom flessen
zijn afspraken gemaakt met
de plaatselijke Spar-super.
De actie bezorgt de scouting-
club zo een welkome aan-
vulling op het altijd te
krappe spelbudget.
Bovendien helpen de scouts
graag mee om de vaak al te
lang in de weg staande
emballage op te ruimen.
Daarmee snijdt het mes aan
twee kanten.

De kinderen esta's en
scouts - kunt u zaterdag
tussen 10.00 uur en 13.00
uur in de dorpen aantreffen.
Wie dan niet thuis is, kan de
flessen ook in een tas of
doos bij de deur zetten. Voor
een kleine vergoeding bren-
gen de flessenverzamelaars
ook glas naar de glasbak.

Voorjaars-
concert

Pr. Juliana
Op zaterdag 16 april ver-
zorgt muziekvereniging Pr.
Juliana in cultureel centrum
'De Brink' haar voor-
jaarsconcert. In het kader
van de viering van 60 jaar
bevrijding zal een deel van
het concert ook in het teken
van die bevrijding staan. U
kunt op 16 april luisteren
naar het jeugdorkest onder
leiding van Sander Waa-
melink, de drumfanfare,
voor deze gelegenheid ook
onder leiding van Sander
Waamelink en het har-
monieorkest onder leiding
van Patrick Dieperink.
Het jeugdorkest verzorgt een
geheel eigen programma dat
een verrassing moet blijven,
dat ongetwijfeld boeiend zal
zijn, mede om-dat er enkele
blokfluitleerlingen meespe-
len.
De drumfanfare speelt o.a.
'Liberation', van Kees Vlak,
'Land of hope and glory' van
Edward Elgar en 'The Dutch
Army' van A.C. van Leeuwen.
Het harmonieorkest bes-
teedt het eerste deel van
haar concert aan 60 jaar
bevrijding met werken als
'Recalls', een werk van Frans
Steurs, waarin een vader het
verhaal van de oorlog vertelt
aan zijn dochters, 'Soldaat
van Oranje' van Rogier van
Otterloo, 'Vera Lynn Forever'
in een arrangement van
Willy Hautvast. Na een korte
pauze gaat het orkest dan
verder met 'Lionel', een
selectie van nummers van
Lionel Ritchie, een Frank Si-

natra Hits medley en
Everybody needs so-mebody.
Het concert begint om 20.00
uur. De zaal is open om
19.30 uur. De toegangsprijs
bedraagt € 5,-. Kinderen t/m
12 jaar betalen
€ 2,50 entree en donateurs
hebben op vertoon van hun
kaart vrije toegang.

Getuigen 'in
brand steken'
fiets gezocht

Fietsen staan niet algemeen
bekend om hun brand-
baarheid. Toch stond er
woensdagmiddag 30 maart
om ongeveer 15.30 uur een
fiets in de brand in de open
fietsenstalling nabij rotonde
Waarlo (Velswijk/Zelhem-
Kruisbergseweg). Een toeval-
lig passerende politieagent
op een motor heeft tezamen
met een buurman en enkele
toevallig passerende voegers
het vuur gedoofd met
behulp van emmers water
maar de flets was toen al
volledig verbrand. Aange-
zien spontane zelf-on tb rand-
ing bij fietsen nagenoeg
onmogelijk is, moet er dus
iemand geweest zijn die er
behagen in had om de
fiets(tassen) aan te steken. Er
zijn op dit drukke verkeer-
spunt zeker automobilisten
gepasseerd, die hopelijk iets
bijzonders gezien hebben,
zodat de dader of daders
mogelijk ter verantwoording
geroepen kunnen worden.
Indien u iets gezien hebt,
wordt u verzocht contact op
te nemen met de politie, tel.
0900-8844.

Ezelstal 'de Edelingen' op
definitieve bestemming

Al in de zomer van 2003 werd een ezel van ezelstal 'de Edelingen' in Zelhem gezien. Een toerist onderweg
op het Pieterpad voerde het dier met zich mee voor het dragen van de bepakking. Freddy Wolsink, ambte-
naar van de toenmalige gemeente Zelhem, met onder andere toerisme in zijn beheer, maakte foto's en
vroeg naar de herkomst van de ezel. Al snel kwam hij op de website www.ezelstal.com van Nossa en
Richard Edeling terecht. De ezels werden vanuit hun ezelstal verhuurd als lastdier op langere routes van
het Pieterpad, maar ook voor familie-uitjes, picknicktochtjes, dagwandelingen, etc. Toen ook nog eens
bleek dat ze op zoek waren naar een andere plek voor hun stal ontstond bij de gemeente Zelhem het idee
voor de combinatie met de plannen rondom de Langenberg.

Richard en Nossa waren direct ent-
housiast, vooral ook toen de
gemeente aanbood alvast naar
Zelhem te komen en onderdak aan-
bood in de inmiddels leegstaande
boerderij Reuterink aan de
Pluimersdijk.
In het toeristenseizoen 2004 wap-
perde de vlag uitbundig aan de
Pluimersdijk en de ezels waren
regelmatig onderweg door het
prachtige Zelhemse buitengebied
als last- en gezelschapsdier al dan
niet voorzien van speciaal door
bakker Henry Scholten samen-
gestelde lunchpakketten en ook bij
tal van andere activiteiten roerden
de ezels hun staart.
Inmiddels is duidelijk geworden
wat de toekomst van boerderij
Reuterink wordt als erfgoedmuse-
um en ook de plek op de Lan-gen-
berg was zover gereed dat de ezel-
stal naar haar definitieve plek kon
verhuizen.

De actieve buurt van de Langenberg
(Velswijk) is blij met de komst van
de ezelboerderij en als goede buren
besloten ze de fam. Edeling te
helpen bij de verhuizing. Met z'n
allen gingen ze naar de
Pluimersdijk en in een lange stoet
ging het vervolgens in optocht door
het dorp, allemaal een ezel aan de
hand, naar de nieuwe plek op de
Langenberg.
De ezels voelen zich inmiddels hele-
maal op hun gemak op de nieuwe
glooiende weilanden en het levert,
getuige bijgaande foto's, prachtige
plaatjes op in ons eigenlijk zo
vlakke gebied.
Door de Pieterpadroute iets te ver-
leggen komen de wandelaars van
deze drukbewan-delde route nu
automatisch langs de Lan-genberg
en de ezelstal en daarmee is een
flink begin gemaakt met de
ombouw van de voormalige vuilnis-
stortplaats de Langenberg tot recre-
atieruimte.



Kleedkamers s.v. Ratti
gerenoveerd

De renovatie van de kleedkamers
van sportvereniging Ratti in de
Kranenburg nadert zijn voltooiing.
Afgelopen weekend legde Gerard
Waarle de laatste tegel in de vloer
en maakte daarmee tevens de 1500
manuren vrijwilligerswerk vol. Re-
den voor het Ratti-bestuur om Ge-
rard Waarle afgelopen zaterdag
even in het zonnetje te zetten met
een doos onvervalste Bronkhorster
Blond.

Na 30 jaar waren de kleedkamers hard
aan een grondige renovatie toe. Met
name Gerard Waarle heeft in de afge-
lopen maanden zoveel tijd en energie
in de gedaanteverwisseling van de

^ kleedkamers gestoken, dat "bezorgde"
passanten hem regelmatig vroegen of
hij soms ook op het Ratti terrein sliep.
"Als Hilda me wil spreken moet ze
maar naar Ratti komen", grapte hij
over zijn vrouw.

•5- Samen met een aantal andere Ratti-le
den behoort Gerard tot de "harde

kern" van vrijwilligers, die sinds me
dio december het leeuwendeel van
het renovatiewerk voor hun rekening
hebben genomen. Vier kleedkamers
zijn nu gerenoveerd en aangepast aan
de eisen van deze tijd. Ook de entree,
scheidsrechterruimte en toiletgroe-
pen hebben een ware gedaanteverwis-
seling ondergaan. Naar verwachting
zal de renovatie eind april geheel vol-
tooid zijn. De officiële ingebruikname
van de vernieuwde kleedkamers zal
plaatsvinden in augustus, tijdens de
viering van het 60-jarig bestaan van de
vereniging.

Binnenkort krijgt de groep vrijwilli-
gers een avondje uit aangeboden van
het bestuur van de vereniging. "In de-
ze tijd van bezuinigingen en wegval-
lende subsidies realiseren we ons eens
te meer hoe waardevol dit vrijwilli-
gerswerk voor onze vereniging is. Een
avondje uit is toch wel het minste dat
we als dank aan deze groep mensen
aan kunnen bieden", aldus het be-
stuur van de s.v. Ratti.

Voetbal

Vorden
Vorden - Silvolde (gestaakt)
De voetbalwedstrijd Vorden-Silvolde
werd tweede paasdag in de 41e mi-
nuut bij een 1-0 stand gestaakt. De
enorme hoosbui maakte verder spelen
onmogelijk. De spelers werden in ver-
band met een dreigend onweer vroeg-
tijdig naar de thee gestuurd door
scheidsrechter Driessen uit Lochem.
Een enorme donderslag luidde een
hevige regen en hagelbui in, die in
enkele minuten het veld onderwater
zette. Even daarvoor had Vorden de
leidinggenomen door een doelpunt
van Hugo van Ditshuizen.
Vorden had deze middag wat recht te
zetten na de onnodige nederlaag vori-
ge week zondag tegen Dinxperlo. Het
moest namelijk winnen van concur-
rent Silvolde om de aansluiting bij de
subtop te behouden. Het werd echter
een gezapige partij, waarbij Silvolde
wat meer initiatief had dan Vorden.
Toch waren de betere kansen voor de
geelzwarten.
In de 10e minuut was Vorden dicht bij
de openingstreffer, maar de vrije trap
van Bas Brunsveld werd door de lat ge
keerd en in de 38e minuut viel uit een
standaardsituatie het openingsdoel-
punt van het hoofd van Hugo van Dits-
huizen. Een vrije trap werd door Jorrit
Schotsman voor het doel gebracht,
waarbij Jan Bert Esselink de doelman
uit positie speelde en Hugo van Dits-
huizen in de gelegenheid stelde te
scoren 1-0.

UITSLAGEN ZATERDAG 26 MAART
Vorden Al - Schalkhaar A2 3-2
AZCB2-Vorden BI 0-2
Sportclub Eefde Cl - Vorden Cl 3-7
Vorden C2 - Witkampers C2 5-5
Sportclub Eefde Cl - Vorden Cl 0-13

Vorden D2 - VIOD D2 0-7
VIODD6-Vorden D3 3-8
Vorden El-WHCZE2 (H)
Vorden E2 - Baakse Boys El 1-8
Vorden E3 - Brummen E3 1-1
PaxE4-Vorden E4 1-2
DWE9-Vorden E5 1-7
Keijenburgse Boys Fl - Vorden Fl 1-2
WHCZ F3 - Vorden F2 \A
Vorden F3-VIOD F5 8-0
Vorden F4-VIOD F7 1-1
Vorden F7 - Concordia-W F5 4-7
Vorden 2 - Gendringen 2 2-1

UITSLAGEN MAANDAG 28 MAART
Vorden l - Silvolde l Gestaakt
Vorden 2 - Doetinchem 2 3-2
HC'032-Vorden3 2-1
Vorden 5 - De Hoven 2 0-1
Groessen 4 - Vorden 6 8-3

REUNI - VORDEN 2-3
Met iets meer inzet had Vorden de Bor-
culose ploeg kunnen declasseren. De
vroege voorsprong en wellicht het
fraaie zomerweer waren er debet aan
dat Vorden in de eindfase Reünie nog
verrassend dicht bij zag komen.
Vorden was in de eerste helft heer en
meester en scoorde zelfs in de 15e mi-
nuut twee maal. In de tweede helft
werd het initiatief uit handen gege
ven, hoewel Vorden in de counter di-
verse mogelijkheden kreeg de voor-
sprong verder te vergroten.
Vorden was er zelf verbaasd over, dat
zij vanaf het begin zoveel ruimte
kreeg om te voetballen. Vorden was
dan ook voortdurend in balbezit en
zocht steeds heel voorzichtig de aan-
val. De spitsen van Reünie scoren bij-
zonder gemakkelijk, maar de achter-
hoede opereert bijzonder zwak.
Vorden zette de roodwitten meteen
onder druk en met hotse knotse voet-
bal werd er verdedigd.
In de 15e minuut opende Rob Enze
rink de score. Met een vrije trap veras-
te hij doelman Bert Arends. 0-1

De bal werd direct na de aftrap weer
veroverd en na drie keer ademen lag
de bal al weer in de touwen.
Hugo van Ditshuizen draaide op aan-
geven van Ronald Visser de bal on-
houdbaar in de kruising. Een doel-
punt om van te dromen. 0-2
En het leek er waarachtig op dat Vor-
den dat ook letterlijk ging doen of had
het mededogen met de Borculose
ploeg. Het speelde in elk geval verder
in een laag tempo en het sprong slor-
dig om met de kansen.
In de tweede helft herstelde Reünie
zich min of meer en het zette meer
druk op de bal, maar de beste kansen
waren voor Vorden.
Op aangeven van Dennis Wentink
kopte Jan Bert Esselink op de paal. Het
was uitstel van executie, want in de
75e minuut wat het opnieuw raak.
Dennis Wentink werd vrijgespeeld en
hij bediende Hugo van Ditshuizen op
maat, zodat hij de bal voor het intik-
ken had, althans dat leek zo, want het
koste enige moeite voor dat de bal de
doellijn was gepasseerd. 0-3
Kat in bakkie dacht Vorden, maar het
moest toezien hoe Reünie in 7 minu-
ten tijd toch nog terug kwam tot 2-3.
Donderdagavond speelt Vorden de res-
terende 49 minuten van de gestaakte
wedstrijd tegen Silvolde. Vorden be
gint met een 1-0 voorsprong en kan bij
winst een sprong naar de 3e plaats
maken in de 4e klasse C.

Ratti
Ratti l - Jonge Kracht l (dames)
Afgelopen Paasmaandag stond de
wedstrijd tegen Jonge Kracht op het
programma. Ratti is op dit moment
de hekkensluiter van de lijst (12e) en
Jonge Kracht staat op moment van
schrijven 10e. Ratti kampte met het
probleem van een krappe selectie en
was daarom erg blij met Kim Heuve
link die een goede wedstrijd speelde
als laatste vrouw. Kansen gingen over
en weer. Ratti zat lekker in de wed-
strijd en er werd eindelijk weer eens
goed gecombineerd. Aan beide kanten
werden er een paar dotten van kansen
gemist wat zorgde voor een spannen-
de wedstrijd. Ratti speelsters Wencke
Olthuis zorgde voor de wending in de
wedstrijd. Zij speelde zichzelf voortref-
felijk vrij en schoot van ruime afstand
zonder na te denken en dit resulteer-
de in een prachtig schot.
De bal belande mooi in de linkerkrui-
sing en was onthoudbaar voor de
keepster van Jonge Kracht. Werkelijk
een doelpunt om in te lijsten! 1-0. De
rust werd tevens bereikt met deze
stand. De tweede helft was het de taak
van Ratti om deze voorsprong niet
meer uit handen te geven. Jonge
Kracht creëerde nog kansen, maar
wist deze niet te verzilveren. Een cor-
ner van Wencke Olthuis zorgde ervoor
dat Genie Brummelman de bal in het
net kopte. 2-0. Jonge Kracht ging nog
opzoek naar de 2-1, maar dit is echter
niet gelukt. De dames van Ratti heb-
ben eindelijk weer eens de drie pun-
ten in de zak! Aanstaande zondag
thuis tegen Loenermark.

Ratti l (dames) - Loenermark l
Afgelopen zondag stond de return te
gen Loenermark op het programma.
De eerste helft hadden de dames van
Ratti de wedstrijd redelijk onder con-
trole. Beide teams hadden last v.d.
warmte, waardoor het tempo laag lag.
Loenermark wist goed druk te zetten,
maar de achterhoede van Ratti was
uitstekend aan het verdedigen. Ver-
dienstelijke reddingen door keepster
Petra Oosterdij k zorgde ervoor dat Rat-
ti de O wist te behouden.Door Ratti
werden er enkele kansen gecreerd,
maar deze werden niet benut.
Loenermark voerde de druk hoger op
in de tweede helft. Door zeer aanval-
lend te voetballen wisten zij de bal uit-
eindelijk als eerste in het net te prik-
ken. 0-1. Niet lang daarna stond ook de
0-2 op het scorebord. Ratti had hierna
moeite om de draad weer op te pak-
ken. Een pass vanaf het middenveld
op Wencke Olthuis zorgde ervoor dat
zij op snelheid langs de verdediging
van Loenermark passeerde. Ook de af-
werking was perfect en dit resulteerde
in de 1-2. Ratti zocht naar de gelijkma-
ker, maar het was Loenermark dat de
wedstrijd besloot met de 1-3. Zeker
geen onverdienstelijke wedstrijd van
Ratti zijde er werd goed geknokt,
maar helaas werden de kansen niet

voldoende benut. Volgende week uit
tegen AWC.

Ratti-Gorssel (heren)
Na een teleurstellend paasweekeinde
voor Ratti (twee maal verlies) werd het
zondag tijd om orde op zaken te stel-
len. En dat wel tegen Gorssel dat vori-
ge week met grote cijfers had verloren
van Sociï. Ratti dwong vanaf het begin
Gorssel tot verdedigen en de gecreëer-
de kansen bleven helaas onbenut.
Een spaarzame uitval van Gorssel de
eerste helft resulteerde in een corner.
Een eigen goal aan Ratti-zijde was het
gevolg. Een flinke tegenvaller voor de
Kranenburgers. Ratti bleef aanvallen.
Een mooie aanval over rechts, opgezet
door Sander Roelvink, werd voortge
zet door Erwin Weenk. Zijn voorzet be
landde voor de voeten van Koen Oos-
terlaken. Deze jongeling van Ratti be
kroonde zijn basisplaats met een goal.
Ratti drukte door en de kansen bleven
maar onbenut.
Door een ongelukkige actie viel San-
der Roelvink uit. Een enorme aderla-
ting voor Ratti. Hij leidde de verdedi-
ging van Ratti als oudsher. Jeroen Lub-
bers was zijn vervanger. Toch wist Rat-
ti het betere van het spel te behouden
en dit resulteerde in een enorme kans
voor Mark Sueters, die de laatste tijd
hopeloos uit vorm is. Gelukkig voor
Mark, en zeker voor Ratti, belandde de
bal tussen de palen. Een terechte voor-
sprong voor Ratti.
Na de rust wist Ratti het geluk niet af
te dwingen. De kansen aan Ratti-zijde
bleven onbenut, terwijl Gorssel meer
geluk had met de afwerking. Zo werd
een onterecht toegekende vrije trap
benut door Gorssel. Ratti deed wat het
kon, maar zoals het vaker gaat dit sei-
zoen, vallen de goals aan de verkeerde
kant. Zo scoorde Gorssel de 2-3 met
een van de spaarzame uitvallen. Ratti
had nog ongeveer 15 minuten om er
iets aan te doen. Met man en macht
werd er aangevallen. Zelfs verdediger
Wouter Gudde was voorin te vinden.
Ratti creëerde legio mogelijkheden,
maar het zat de Rattianen niet mee.
Door de vele blessures in het team kon
men zondag toch met opgeheven
hoofd het veld verlaten. Er werd welis-
waar verloren, maar door strijd en een
goede teamgeest belooft het een beter
resultaat als afgelopen zondag.

Programma
Thuis zaterdag 9 april: Ratti Cl - Al-
men Cl, Ratti E2 - Rijnland E6; zon-
daglO april: Ratti 3 - Keijenburg. Boy 6

Uit zaterdag 9 april: SKVW 4 - Ratti 4,
Groessen D4 - Ratti Dl, Be Quick Z. E3
- Ratti El, Doetinchem F3 - Ratti Fl,
Brummen B2 - Ratti BID; zondag
10 april: Sociï l - Ratti l, SVBV 4 - Ratti
2, AWC DA1 - Ratti DA1.

Sociï
PAASZATERDAG:
Paaszaterdag kreeg Sociï Victoria/Ede
op bezoek de gasten keurig in het
oranje wisten na 20 min al dat het een
gelopen koers was toen scoorde Jan
Willem Krijt via een strafschop de 3-0
daarvoor hadden Johan Riefel en Ro-
bert Kornegoor het net al gevonden.
Henri Eggink pikte uiteraard zijn
goals ook weer mee en zorgde voor 4-0
en de 5-0 waar een schitterende splij-
tende bal van de heer Krijt na Korne
goor die even zo mooi zijn man om
speelde en de heer Eggink een niet te
missen kans gaf aan voorafging.
Nog net voor de rust maakte Roland
Wolbrink de 6-0 en kon met een gerust
hard de tweede helft de wedstrijd ver-
laten om naar zijn feestje te gaan.
De tweede helft werd er wat gas terug
genomen en werden er diverse wissel
ingebracht zo werd o.a. aan Frank
Schoenaker wedstrijd min. gegund.
Bert Kranenbarg zorgde in de 55 min
voor 7-0 en het was Arend Jan Groot
Jebbink die onder het toezicht van de
hele schoonfamilie er netjes met het
hoofd via lat en de rug van de doel-
man de eindstand bepaalde op 8-0.

2E PAASDAG:
Sociï deed in de paasweekend hele
goede zaken na op zaterdag met 8-0
gewonnen te hebben van het lage ge
klasseerde Ede/Victoria ging men
tweede paasdag na het beter op de
ranglijst staande Gorssel. De laatste ja-
ren voor Sociï een moeilijke tegenstan-
der maar nu was van enig tegenstand

geen sprake en rolde men de thuis-
club met maar liefst 0-9 op. Henri Eg-
gink maakte in de eerste helft een zui-
vere hattrick en Jan Willem Krijt
schoot een penalty keihard in zodat
bij een 0-3 stand de wedstrijd een
kwartier werd stil gelegd i.v.m. on-
weer. In de restterende tijd van de eer-
ste helft scoorde Henri Eggink zijn
derde en bepaalde Johan Riefel met
een mooi droog schot de rust stand op
0—5. Frank Schoenaker net ingevallen
kopte 0—6 binnen en Jan Willem Krijt
mocht zijn tweede strafschop nemen
na een gemene overtreding op Roland
Wolbrink die dan ook zwaar gebles-
seerd moest uitvallen en deed dit zo-
als we van hem gewent zijn hard door
midden 0-7. Jos Peters die er voor Wol-
brink was ingekomen maakte goed ge
bruik van zijn snelheid en zorgde
door er nog twee in te schieten voor
een monster score 0-9.

UITSLAGEN 26/28 MAART:
Sociï Fl - Steenderen Fl 3-2
Sociï El - Kilder E2 0-11
Westervoort D2 - Sociï Dl 1-3
Sociï Cl-TwelloCl 3-4
Sociï Al - Deventer Al 5-5
Sociï 2 - Ruurlo 4 0-2
Sociï 3 - PA.X. 6 1-3
Sociï 4-Voorst 6 0-1
Erica '76 7 - Sociï 5 12-0

Na de laatste drie wedstrijden met
7—1, 8—0 en 9—0 gewonnen te heb-
ben was nu het laag geklasseerde
E.D.S. aan de beurt.
De gehele wedstrijd speelde wel voor
90 procent af bij de zestien van de gas-
ten en kwam men tot een goed schot
of kopbal dan stond er een goede doel-
man op zijn plaats.
Dit was zo'n wedstrijd van maak jij ze
niet een uitval en je staat achter ter-
wijl je veel beter bent maar gelukkig
liet men het niet zo ver komen en was
het Bert Kranenbarg vorige week nog
geblesseerd die keurig met een kopbal
het net wist te vinden.
Dit alles gebeurde in de 85 min zodat
menigeen zich al had neergelegd bij
een gelijk spel wat gezien het anti
voetbal van de gasten voor hun niet
verdiend zou zijn geweest maar ze
hadden er bijna een punt mee gewon-
nen en Sociï twee verloren. Eindstand
1-0.

Verdere uitslagen:
Brummen F2 -Sociï Fl 0-5, Sociï El
-Sint Joris El 3-2, HC "03 D2 -Sociï Dl
4-1, Eerbeekse B C2 - Sociï Cl 5-2,
Schalkhaar A2 -Sociï Al 5-6, Sociï 2 -
-PAX.4 2A, Be Quick Z 6 -Sociï 3 0-6,
Baak 4 -Sociï 41-2 , Sociï 5 -Brummen
5 1-3.

Programma 9/10 April:
Sociï Fl -WH.C.Z. F3
Cohcordia E3 - Sociï El
VIOD D3 - Sociï D l
Sociï Cl - Erica '76 Cl
Sociï Al - V en L Al
Sociï - Ratti
Reunie 3 - Sociï 2
Sociï 3 - Zelhem 4
Turkse Kracht 6 - Sociï 4
Sociï 5 - Zutphen 4

M o t o r s p o r t

Voorjaarsrit
"De Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zon-
dag 10 april haar traditionele "Voor-
jaarsrit", een oriënteringsrit over een
afstand van ca. 50 kilometer. De rit is
uitgezet door Erik Kleinreesink en
Wim Wisselink. De start is om 13.30
uur vanaf het pannenkoekenrestau-
rant Kranenburg. De rit telt tevens
mee voor het "ONONOK" kampioen-
schap.

FIM M otocanip
Vanaf 7 tot 10 september wordt in de
Tsjechische stad Benesov het interna-
tionale FIM Motocamp gehouden.
Aangezien ook jaarlijks diverse leden
van de Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" aan dit evene
ment deelnemen, vindt er woensdag 6
april een "uitlegavond" plaats. Deze
wordt gehouden in het clubgebouw
aan de Eikenlaan. Aanvang 20.00 uur.
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wekkende uitvoering
van het Stabat Mater in de Dorpskerk

Op vrijdagavond 25 maart gaven Ja-
nine Pas, mezzosopraan en Irma
ten Brinke, sopraan een uitsteken-
de vertolking van het Stabat Mater
van de Italiaanse componist G.B.
Pergolesi. Op het orgel werden zij
deskundig begeleid door Gerard
Wesselink.

Sinds kort vormen de twee opera zan-
geressen een duo met de naam 'Con-
serto'. Conserto betekent verstrenge
ling en dat is een treffende benaming
voor de manier waarop hun stemmen
samen klinken. Elk heeft een prachtige

gevoelvolle en flexibele stem en hun
stemmen klinken samen zeer warm
en buitengewoon harmonieus. Hun so-
lo- en samenzang was zuiver, de klank
prachtig en hun stemmen vulden
moeiteloos de hele kerk, die, met onge
veer 150 mensen, goed gevuld was met
publiek vanuit Gaanderen tot aan
Lichtenvoorde. Hoewel de tekst vrese
lijk droevig is genoot het publiek zicht-
baar van de prachtige muziek.

Menige bezoeker had de aankondi-
ging van dit concert in de krant gele
zen en had het daarom al kunnen we

ten, toch reageerden velen blij verrast
toen ze bij de ingang hoorden dat er
geen vaste toegangsprijs was, maar
dat er een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd werd. "Een initiatief van De
KunstKring Ruurlo zodat deze prachti-
ge muziek, die hoort bij de week voor
Pasen, toegankelijk is voor iedereen
die van muziek houdt en rond de Pa-
sen iets bijzonders wil horen", legde
een van de organisatoren van de
KunstKring uit.

Met een daverend applaus en bloemen
werden de musici bedankt.

Bejaardencommissie
De laatste bijeenkomst van het seizoen
is op dinsdag 19 april om twee uur in
het zorgcentrum Hyndendael te Hum-
melo. Deze middag komt de heer Hans
Jansen ons aan de hand van dia's ver-
tellen over de jacht in Hummelo en
Keppel. Het lijkt ons zeker de moeite
waard om te komen kijken en luiste
ren. We rekenen dan ook op uw komst.

Vrouwengroep Drempt
Maandag 25 april wacht ons een spor-
tieve/culturele avond. We gaan dan op
de fiets naar het museum Tukar Me
nukar in Doetinchem. Daar zijn onder
andere te bezichtigen primitieve ruil-
en betaalmiddelen van Nederlands In-
dië, bruidsschatten, sieraden en een
grote collectie Wajangpoppen, die ge
bruikt worden bij het Indonesische
schimmenspel. We vertrekken om
18.45 uur vanaf de pastorie. De kosten
zijn € 3,00 voor niet-leden. Opgave
vóór 20 april bij Riek Walgemoet.

Weer fietstochten 55+
Nu de lente weer in het land is, is het
tijd om het stalen ros van stal te halen
en om de pedalen weer in beweging te
zetten. Kortom, we gaan weer fietsen
in onze prachtige regio en daarbuiten.
Evenals voorgaande jaren is Jan van
Hagen de organisator en "wegwijzer"
en wilt u meer over de tochten weten,
dan kunt u hem bellen: (0313) 47 29 20.
De fietstochten worden eenmaal per
maand gehouden op een donderdag-
middag, te beginnen op donderdag 28
april. Vertrek steeds om 14.00 uur van-
af de Burg. van Panhuysbrink in Hoog-
Keppel. Gepland zijn de onderstaande
donderdagen en noteert u die alvast!
28 april, 26 mei, 23 juni, 21 juli, 18 au-
gustus en 15 september.

Deco Home Harmsen introduceert,
Images, Photowalls by D'Imago®
Geef uw interieur een spectaculaire
en exclusieve uitstraling met Ima-
ges. Een unieke collectie wand-
bekleding met keuze uit maar
liefst 150 foto's en dessins. Is uw
smaak klassiek, modern of trendy?
Images heeft het.

FLEURIGE BLOEMEN
Prachtige rozen, frisse gerbera's en
weelderige veldbloemen zijn slechts
een kleine greep uit een lange rij bloe-
mendessins.

RUST UIT DE NATUUR
U vindt rust in de heldere bergland-
schappen, de groene bossen of het
verkoelende water. Heerlijk voor in uw
woon- of slaapkamer.

GEKKE KEUKENDESSINS
Ook aan uw keuken hebben wij ge-
dacht. Een uitgebreide collectie aan
gekke keukendessins als bijvoorbeeld
koffiebonen, tomaten, knoflook en
ook de echte Hollandse aardappel ont-
breekt niet.

VROLIJKE KINDERTEKENINGEN
Uiteraard slaan wij de kinderen in dit
verhaal niet over. Lieve tekeningen
voor de allerkleinsten, stoere prints
voor de iets ouderen en voor de tieners
paarden, andere dieren en zelfs een
raket.

UW EIGEN IMAGE
Heeft u altijd al uw huisdier, uw favo-
riete of een andere mooie herinnering
op unieke wijze in uw interieur willen
hebben? Dan is dit uw kans, want wij
maken voor u uw eigen Image. U le-
vert bij ons een digitale foto aan en wij
transformeren dit beeld tot levensgro-
te wandbekleding.

WAAR TE VERKRIJGEN?
De complete collectie van Images be-
staat uit bijna 150 dessins en is het dus
zeker waard om eens nader bekeken
te worden. Dit kunt u exclusief doen
bij Deco Home Harmsen in Hengelo.

IMAGES, MAKKELIJK TE VERWER-
KEN
Nu denkt u misschien dat het moeilijk
is een Image op de wand te verwerken,
maar het tegendeel is waar. Op ieder
panel staat de volgorde van plakken
aangegeven. U lijmt de wand in en
plakt de panels vervolgens direct op de
muur. Omdat het een zeer sterke vlies-
kwaliteit is, krimpt het behang niet en
zet het ook niet uit. Daarnaast kunt u
de panels op de wand nog verschuiven,
zodat ze naadloos op elkaar aansluiten.

Images, Photowalls bij D'Imago"
is een unieke collectie die wand-
bekleding een geheel nieuwe di-
mensie geeft.

Al gekeken op

www.contact.nl
voor het plaatselijke nieuws?

Expositie cursisten
Zondag W april t/m zondag 8 mei

A
Op zondag 10 april wordt in de ate- tie is elke dag te bezichtigen van 13.00-
lierruimte van 'Palet' in Drempt
een expostie geopend van cursis-
ten.

Er zijn tekeningen en schilderijen te
zien die het afgelopen seizoen bij 'Pa-
let' zijn gemaakt. Op deze zondag zijn
de cursisten aanwezig. Een aantal van
de cursisten schildert al jarenlang,
maa er is ook verrassend werk te zien
van beginnende cursisten. De exposi-

18.00 uur.
In de zomerperiode zijn er bij 'Palet'
workshop-achtige teken- en schilders-
dagen op dinsdag te volgen. In septem-
ber gaan de cursussen weer van start
voor Beginners, vervolg- en schilderen*
voor gevorderden.

Bel voor meer toelichting naar Palet:
Ine Hendriksen, Rijksweg 37, Drempt
(0314) 38 15 71 of kom eens kijken!

Tekenpraktijk 't Kleine Veld
houdt open dag
Hallo, ik ben Riaii Drok en ben het
gezicht van 't Kleine Veld. ik wil
graag met u kennis maken. Drie
jaar geleden ben ik in Vorden een
tekenpraktijk begonnen: 't Kleine
Veld.

Voordat ik in Vorden de praktijk be-
gon, heb ik bij Lisa Borstlap van insti-
tuut Klank en Vorm de opleiding tot
tekentherapeut gevolgd. Daardoor
werk ik gedeeltelijk therapeutisch

een soort veiligheid in deze hectische
tijd. Er wordt met kleurpotlood ge
werkt. Het kleuren alleen al is zeer
rustgevend. Je leert op een vrije ma-
nier mandala's ontwerpen. De erva-
ring leert dat je losser wordt en dat je
beter naar jezelf leert luisteren, onder
het genot van een sfeervolle muziek.
Op de maandagavond. <

Combi cursus is een combinatie van
'gewoon' tekenen (figuratief en ab-

met mensen die daar behoefte aan
hebben, maar ook met mensen die al-
leen voor de ontspanning komen teke
nen. De praktijk ligt net buiten het
centrum van Vorden in de prachtige
natuur. Door deze mooie ligging kan
ik mijn liefde voor de natuur combine-
ren met mijn liefde voor tekenen. Het
kan dus zijn dat we voor we gaan teke-
nen eerst naar buiten gaan en daarna
het onderwerp binnen uitwerken. Ik
werk met mensen die goed kunnen te
kenen, maar ook met mensen die al
erg lang geen potlood meer hebben
vastgehouden. Ik heb er veel plezier in
om bij mensen hun creativiteit (weer)
opgang te helpen brengen en daarom
werk ik met kleine groepjes (maxi-
maal zes personen). Probeer het eens,
zou ik zeggen. Kom geheel vrijblijvend
op de open (zaterdag) 9 april a.s. van
10.00-16.00 uur. Wel graag van te voren
bellen in verband met de ruimte. Je
kunt dan gratis proeftekenen en je
aanmelden voor een van de onder-
staande cursussen. Hieronder een kort
overzichtje van het cursusaanbod van
de komende lente.

Mandala tekenen legt de nadruk op
het ontspannend tekenen. Door aller-
lei tekenoefeningen zoals zwieren
(dansen op papier), zwalken en kras-
sen, door te spelen met lijn, kleur en
vorm komen we terecht bij de cirkel.
Het woord 'Mandala' komt uit het
Sanskriet en betekent cirkel. Het wer-
ken binnen de cirkel geeft rust, biedt

stract) en mandala tekenen. In deze
cursus leer je met veel verschillende
materialen werken te werken, zoals
kleurpotlood, acryl, verf, pastelkrijt,
houtskool en ecoline. Op de woensdag-
ochtend.

Helend tekenen is een blok van zes
lessen over het thema heel worden.
Heel in de zin van compleet. Aan de
hand van tekenopdrachten breng je
jezelf in beeld. Kom je op een speelse
manier eigenschappen van jezelf
tegen. De cursus begint op de dinsdag-
ochtend, bij voldoende deelname. In
de cursus wordt gewerkt met diverse
materialen.

Keltisch tekenen, leuke cursus, geeft
je inzicht in de knoopkunst der Kelten
en je leert zelf prachtige knopen ma-
ken. We werken met kleurpotlood. Vijf
keer op de donderdagochtend.

WORKSHOPS
OP DE VRIJDAGOCHTEND
Elke vrijdag gaan we aan de slag met
(kleur)potlood, krijtjes of verf. Op een
speelse manier worden de mooiste
kunstwerken gemaakt naar aanlei-
ding van het thema van de ochtend.
Voor elke workshop kun je je afzon-
derlijk opgeven.

Tekentherapie, voor informatie, een
folder of afspraak, kunt u me altijd
bellen, (zie ook de contactjes)



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

Heiligverklaring voor Dorothea Visser? Afslanken doe je
met een hartslagmeter

"Op het kerkhof van Olburgen ligt zij begraven, Dorothea Visser"

Stichting Vrienden van Dora Visser' zet zich al jaren in om de naams-
bekendheid van Dorothea Visser te vergroten. Door middel van pu-
blicaties, nieuwsbrieven en eucharistievieringen op eerste vrijdagen
probeert de Stichting dit te bewerkstelligen. In de statuten staat dat
wordt geijverd voor een zaligverklaring.

Het NOS-journaal van 22 maart 2005,
^-berichtte over de eventuele zaligver-

klaring van Dorothea Visser. "Was de
plotselinge genezing van een kreupele
man in het Gelderse Olburgen een
wonder?" opende de nieuwslezeres. Er
was die ochtend in Utrecht een kerke-
lijke rechtbank geïnstalleerd door kar-

•» dinaal Simonis.

De gehandicapte man kon weer lopen
na een bezoek aan het graf van Dora
Visser. Als deze rechtbank oordeelt dat
dit voorvahinderdaad een wonder was
en Rome stemt ermee in, dan wordt
Dorothea zalig verklaard. Leden van
de kerkelijke rechtbank, waaronder
een arts legden de eed af voor "Het
proces van zaligverklaring van Doro-
thea Visser".

Kardinaal Simonis stelde dat wij alle-
maal wel behoefte hebben aan idolen
in de goede zin van het woord, aan
voorbeelden. Als ze niet gezocht wor-
den onder de zaligen of heiligen, zoe-
ken we ze wel in de sportwereld.

**-*•
Het gebeurde zes jaar geleden bij het
graf van Dora Visser in Olburgen. Pas-
toor Jacobs vertelde dat de artsen voor
een raadsel stonden na deze wonder-
baarlijke genezing. Er was geen medi-
sche verklaring voor te vinden. De ge-
nezen man zelf schrijft de genezing
toe aan zijn devotie voor Dora Visser.
In 2003 is de melding van deze gene-
zing doorgegeven aan het bisdom. Het
antwoord hierop was positief, maar de

* onderbouwing bleek nog onvoldoen-
de te zijn. Opnieuw werd de medicus
benaderd die de genezen persoon on-
der behandeling had. Bovendien werd
een second opinion van een andere
arts gevraagd.

Op 28 september 1819 werd Dorothea
Visser geboren in Gendringen. Zij vast-

*~ te al in haar achtste levensjaar. In 1832

deed zij haar eerste communie. Ze
ging werken bij een boer, maar ze
werd geslagen door een koe en de
wond bleek ongeneeslijk te zijn. Deze
wond werd elke 4 of 5 weken uitge-
brand. Door de verwonding aan haar
been kon ze nauwelijks lopen.

Dorothea Visser woonde en werkte la-
ter in de pastorie. Het was een eenvou-
dige huishoudster die een devoot Ie
ven leidde van bidden en vasten. Haar
bijzondere band met God openbaarde
zich in stigmata, wondtekens van Je
zus, die zij vanaf 1843 regelmatig zou
hebben ontvangen. Zij bloedde eerst
op haar hoofd, later op haar borst,
handen en voeten. In oktober 1859 ver-
telde ze dat haar been zou herstellen
en dit gebeurde op 22 december van
dat jaar. Het bloeden uit de wonden
beperkte zich tot haar dood tot Goede

Vrijdagen en feestdagen van Kruisvin-
ding 3 mei en Kruisverheffing 14 sep-
tember. In 1864 ging Dorothea naar
Kloosterburen. In 1872 kwam zij met
pastoor Kerkhof mee naar Olburgen
waar zij circa 10 maanden op de pasto-
rie heeft gewerkt. Zij overleed om 12
uur 's nachts van 11 op 12 juli 1876.

Dora Visser ligt begraven op het kerk-
hof in Olburgen. Het is één van de
oudste graven en er staat een wit kruis
met de datum van overlijden erop: 12
juli 1876. Al vele jaren is Olburgen een
bedevaartplaats en komen er mensen
bij haar graf. Pastoor Jacobs denkt niet
dat Olburgen nu het Lourdes aan de
IJssel gaat worden, maar het blijft wel
een plek waar mensen komen om te
bidden.

Niet alle inwoners van Olburgen zijn
met de zaligverklaring bezig. Enkelen
geloven niet in wonderen, want daar
zijn ze te nuchter voor, zo verklaren
ze. Anderen hopen zelfs op zaligver-

klaring en daarna de processies en
dergelijke.

Haar bekendheid is te danken aan de
vele honderden pagina's die de vroege
re pastoor A. Kerkhof heeft geschreven
over haar. Hij was pastoor in Olburgen
van 1872 tot 1908. Hij beschreef het Ie
ven van een teruggetrokken levende
vrouw die een leven lang had geleden
en gebeden. Zij was gestigmatiseerd
en dat maakte haar bekend, maar niet
bij iedereen geliefd. Zo vlak na het her-
stel van de kerkelijke hiërarchie in Ne
derland zat de leiding van de R.K. Kerk
daar niet op te wachten. De toenmali-
ge bisschop monseigneur Zwijssen
stond achter Dora, maar wilde sommi-
ge geestelijken niet tegen zich in het
harnas jagen. De uitdrukking "Een
profeet wordt nooit geëerd in zijn ei-
gen parochie" lijkt van toepassing te
zijn.

Pastoor Kerkhof overleed in Olburgen
en ligt daar op het kerkhof begraven
bij de kerkhofkapel.

Het mutsje van Dorothea Visser, met
daarin de bloedvlekken in de vorm
van een doornenkroon, met nog enke
Ie andere voorwerpen zijn bewaard ge
bleven. Het bisdom heeft die tastbare
herinneringen laten overbrengen
naar het Katholieke Documentatie
Centrum in Nijmegen.

Er is nog een lange weg te gaan en ve
Ie obstakels moeten worden overwon-
nen. En daarna komt Dorochea Visser
bij de stapel met verzoeken om zalig-
verklaring. Er blijken nog 400 aspirant
heiligen voor haar te zijn.

Informatie over de Stichting "Vrien-
den van Dora Visser" is te verkrijgen
bij de secretaris in Driebergen, tel.
(0343) 51 31 81, of bij de penningmees-
ter, Olburgseweg l in Olburgen (0575)
45 12 33.

Bronnen:
Artikel De Achtste Steen, door Stichting
'Vrienden van Dora Visser"; juni 2004.
Jubileumboek 996 - 3996, 1000 jaar Olbur-
gen Rha; NOS-journaal, 20.00 uur, dinsdag
22 maart 2005.

Op zaterdag 9 april organiseert In-
door Sport, voor de tweede keer dit
jaar, in samenwerking met Hanne-
ke Janssen van het voedingspro-
gramma Weet hoe je eet' © een in-
formatiebijeenkomst over het af-
slankprogramma 'Ik lijn niet ik
sport r.

In deze cursus staat de persoonlijke
benadering centraal. Indoor Sport al
jaren gespecialiseerd in het vinden
van de optimale 'vet-verbrandingszo-
ne' die per persoon verschilt en per ac-
tiviteit anders is. 'Weet hoe je eet' ©. is
gebaseerd op gezond eten, bewegen
en zoveel mogelijk gebruik maken van
het goede uit de natuur, maar tevens
ook op de ontwikkeling uit de weten-
schap! Het is voor iedereen die serieus
bezig wil zijn met zijn/haar gezond-
heid. Gewicht verliezen is voor velen
een uitdaging.

Géén gewicht verliezen is een nog gro-
tere uitdaging en een groter risico
voor onze gezondheid als er sprake is
van overgewicht en/of gezondheids-
klachten. Elke dag kunnen we immers
in de krant of in medische en gezond-
heidstijdschriften lezen dat Neder-
land vervet. We worden met zijn allen
te dik. Ouderdomssuiker komt tegen-
woordig al voor bij mensen van 30 en
40 jaar. Dat is toch te gek. Juist nu heb-
ben we een fantastisch programma
om het oude gewicht weer terug te
krijgen en nooit meer te gaan jojo'en.

Een dergelijk programma duurt 42 da-
gen en is haalbaar. Niet door honger te
lijden. Nee, je mag zelfs geen honger
hebben. Wilt u echt afvallen of kent u
mensen die last hebben van hun ge

wicht, vertel ze dan van dit program-
ma. Hebt u een buikje of is uw achter-
ste te dik? Meldt u dan aan of bel ons
op. Het programma werkt niet alleen
op je gewicht, maar door het gezonde
eten ook op een heleboel kwaaltjes.

Het werkt als je moe bent, als je te ho-
ge bloeddruk hebt, een hoog choleste
rolgehalte enz. Dit is door ervaring ge
bleken. Het Action-Point beweegpro-
gramma (bewegingsadvies op maat)
van Indoor Sport sluit perfect aan op
het voedingsgedeelte, ook hier wordt
een persoonlijk programma opge
steld.

Om te beginnen wordt de persoonlijke
vet-verbrandingszone bepaald en een
keuze gemaakt uit diverse sportactivi-
teiten die het beste aansluiten bij de
doelstelling. En bestaat de mogelijk-
heid om het sportieve gedeelte van de
cursus naar eigen wens en tijd in te
delen! Natuurlijk onder begeleiding
van een beweegadviseur. Als je besluit
het programma te gaan volgen heb je
een positieve beslissing genomen
waar je de rest van je leven de vruchten
van zult plukken en waar je enorm
veel plezier aan zult beleven. Je zult
snel merken dat je veel vitaler wordt
en veel meer energie gaat krijgen,
kortom de kwaliteit van je leven zal
erop vooruit gaan!

Wanneer u aan het programma gaat
meedoen, krijgt u bovendien een 'Po-
lar' hartslagmeter kado. Dus kom za-
terdag 9 april naar onze informatiebij-
eenkomst bij Indoor Sport in Vorden.
De bijeenkomst start om 10.30 uur.
Want als je 'Weet hoe je eet' © hoefje
nooit meer op dieet!

Romantisch piano concert
van Nico de Rooij
Nico de Rooij geeft op zondagmid-
dag 10 april a.s. een pianorecital in
de Orangerie, Stapeldijk l te Ruur-
lo. Het begint om 15.00 uur en zal
tot ongeveer 17.00 uur duren.

Nico de Rooij stamt uit een bekende
muzikale familie. Zijn vader, Nico sr,
speelde piano bij de Ramblers en bij
Louis Davids.Zijn moeder is de beken-
de Haagse violiste Mimi de Rooij-Dak
en zijn broer Karel is Mini van Mini en
Maxi. Nico j r., pianist/componist be
gon op tienjarige leeftijd met zijn pia-
nostudie bij Marinus Flipse.

Als orkestpianist en solist werkte hij
bij diverse radioorkesten en het Rot-
terdamse Philharmonisch Orkest. Hij
was van 1974 tot 2003 als vaste pianist
verbonden aan het Nederlandse Ballet
Orkest. Daarnaast speelde hij als solist
bij het Nederlands Dans Theater en
het Nationaal Ballet in choreografieën
van o.a. Balanchine.

Tegenwoordig treedt hij in diverse
ensembles op o.a. in het Pierre d 'Or
Ensemble en Orkest de Dageraad.
Hij geeft recitals en componeert.

Met zijn enorme kennis van dansmu-
ziek en zijn grote liefde voor het pia-
nospel maakt hij door zijn grote tech-
nische vaardigheden en enthousias-
me elk recital tot een waar muzikaal
feest voor het publiek. Dat wordt tel-
kens weer verrast door de keuze van
zijn programma, dat nooit zwaar-

wichtig is of op
effect belust,
maar integen-
deel erop toe
gespitst om ie
dere liefheb-
ber van piano-
muziek te ple
zieren.

Van de be
roemde Spaanse componist Albéniz
speelt hij het werk "Asturias". Albéniz
werd geboren in Catalonie, Spanje.
Zijn oudere zus leerde hem al piano
spelen toen hij nog maar l jaar oud
was. Hij trad als vierjarig wonderkind
op in het Teatro Romea in Barcelona
en werd op zijn zesde leerling van
Marmontel in Parijs; later studeerde
hij nog - tussen concertreizen door -
o.m. in Brussel.

Van een andere zeer bekende Span-
jaard, de componist De Falla, speelt De
Rooij De rituele vuurdans. Naast deze
werken speelt De Rooij Rhapsody in
blue van Gershwin en werken van Mo-
zart, Chopin en Rachmaninov.

De toegangskaarten € 15,- incl. l con-
sumptie zijn vanaf 14.00 uur verkrijg-
baar aan de ingang van de zaal en
kunnen gereserveerd worden bij mevr.
N. de Leeuw (0573) 45 38 30 en via
email: kunstkring-ruurlo@hetnet.nl.
KKR-leden betalen € 14,- incl. l cons.
Kinderen tot 12 jaar kunnen naar bin-
nen voor € 5,-.

Te land, ter zee en in de lucht
Binnenkort gaat de TROS weer van
start met het 34e seizoen van
Te Land, ter Zee en in de Lucht'!

Voor dit TROS-programma is men
alweer druk bezig met de voorberei-
dingen..

De opnameperiode loopt onder voor-
behoud op de zaterdagen van 4 juni
toten met 9 juli en op twee zondagen
5 juni en 10 juli.

Op 9 en 10 juli komt de TROS met dit
grootse spektakel naar Zutphen toe

voor de opnames. Op 9 juli wordt het
spelonderdeel 'Freewheelen' opgeno-
men en op 10 juli het spelonderdeel
'Snel naar de bel'.

Maar wat is Te Land, ter Zee en in de
Lucht' zonder enthousiaste deelne

mers en mooie en snelle voertui-
gen...? Degenen die al vaker mee ge
daan hebben weten dat een opname
dag een dag is met veel gezelligheid,
toeschouwers en spanning. Zij weten
ook dat de voorbereiding, het maken
van het voertuig, al veel plezier met

zich meebrengt Lijkt het je leuk mee
te doen, neem dan contact op tijdens
kantooruren met de redactie van
Te land, ter zee en in de Lucht'.

Telefoonnr. (035) 539 50 50
Of mail naar: tltz@tros.nl



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

Let op!
Grote opruimingsverkoop!

Vanaf zaterdag 19 maart
iedere zaterdag verkoop,

zolang de voorraad strekt.

Alles gaat weg voor scherpe prijzen,
dus sla uw slag!

Bomen in srt, Bolcatalpa enz. Rhododen-
dron, Haagbeuk,

Heesters en vaste planten

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vonten

Tel. (0575) 55 14 64 of 06 54323046
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KORTINGSBON
€2,50 korting op het inschrijfgeld &

GRATIS calorieënboekje
t/m 4 weken na verschijning

Omdat lijnen geen
lijden hoeft te zijn

"Slank-Klup"

www.slank-klup.nl Inschrijfgeld: € 15,- incl. 1e weging

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet.
• Speciale aanvullingen voor heren, tieners en zwangeren.
• Goede begeleiding en een gezellige sfeer.

Ook lid worden, kom dan naar:
Vorden, Dorpscentrum dinsdag 19.00 uur, tel. 0575 - 55 21 72
Wichmond, Ludgerusgebouw maandag 19.00 uur, tel. 0575 - 55 21 72
Warnsveld, de Eekschuur donderdag 19.00 uur, tel. 0575 - 55 21 72
Zelhem, Cult Ctr. de Brink maandag 19.00 uur, tel. 0314 - 36 35 51
Ruurlo, Rest Keizerskroon donderdag 18.45 uur, tel. 0573 - 40 13 42
B.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor tel. 0523 - 23 15 71

Tevens gezocht leidsters voor nieuw op te starten groepen. Bel voor info
naar 0523 - 23 1571 (tijdens kantooruren).

Onze kracht: persoonlijke aandacht!

• f B A D K A M E R M E T T E G E L S A A N K L E D E N

E L S I N G H O R S T , A L L E S O N D E R É É N D A K . . .
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je l

lekker. Door eenvoud stralen onze badkamers rust uit. Alle elementen

zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw persoonlijke

wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie

heeft u maar één partner nodig. Wij nemen u al het werk uit handen,

van eerste schets tot oplevering!

SI NC HORS é
Badkamers Sanitair Tegels

Elsinghorst Tegels & Sanitair Europark l 7102 AN Winterswijk Telefoon 0543 52 07 81 www.elsinghorst-tegels.nl

IJS1EN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Open Dag Manege Zandewierde
Op 17 april a.s. houdt de zelfstan-
dige Manege Zandewierde, geves-
tigd te Nieuw-Wehl, een open dag
voor een ieder die paardrijden
voor mensen met een geestelijke
en/of lichamelijke beperking een
warm hart toedraagt.

Wekelijks zijn zeer vele vrijwilligers
bezig om de ca. 190 ruiters van Ma-
nege Zandewierde te begeleiden bij
het berijden van een paard of bij het
gebruikmaken van het huifbed. Het
huifbedrijden is speciaal ontwikkeld
als alternatief voor mensen die niet
zelfstandig kunnen paardrijden.

Tijdens deze dag willen wij u laten
kennismaken met de wijze waarop
wij proberen de doelgroep te laten

genieten van de ruitersport.

Het thema van deze dag is: "Paardrij-
den is een kunst". Om dit thema let-
terlijk inhoud te geven is er daar-
naast een kunstmarkt aanwezig
waarbij diverse standhouders hun
eigen vorm van kunst zullen tonen.
Naast het tonen van het paardrijden
en huifbedrijden door "onze ruiters"
zijn er die dag vele andere demon-
straties, welke worden verzorgd
door rijverenigingen, ruiterclubs en
diverse teams.

Een heel bijzondere act zal worden
gegeven door de landelijk bekende
Jolanda Adelaar met haar paard
Guusje. Deze amazone zal een spec-
taculaire show geven met diverse

hoogstandjes van de Spaanse rij-
school. Naast de genoemde pro-
grammaonderdelen zijn er diverse
activiteiten waarbij u als bezoeker
zelf de teugels ter hand kunt ne-
men. Ook voor de kinderen is het
mogelijk om een ritje te paard te
maken of zich door een clown te la-
ten vermaken. Wij nodigen u van
harte uit om ons op zondag 17 april
te bezoeken. Iedereen is welkom op
de manege aan de Oude Doesburgse-
weg 7 tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Eventueel info via email:
info@manegezandewierde.nl
of de website:
www.manegezandewiede.nl

Zandewierde zoekt vrijwilligers
Zandewierde is een woonvorm in
Hummelo voor mensen met een
lichamelijke handicap en/of een
niet aangeboren hersenletsel.

Wij wonen hier met 19 bewoners
van 21 tot 67 jaar. Wij zijn op zoek
naar een aantal vrijwilligers voor on-
der andere Govert-Jan zoekt iemand
die met hem mee wil naar de Graaf-
schap als begeleider, bij thuiswed-
strijden. Vervoer en entree is gratis.

Jolanda zou graag lx in de 14 dagen
een spelletjesavond willen doen met

medebewoners, bijv. Rummycub,
Triominos of gezellig praten.

Arjan en Remco willen graag met de
Hummelse kermis mee doen met de
optocht en zij zoeken wat jongens
die hen willen helpen. Willem en
Benno willen graag vissen in de
Weppel. Sommige bewoners willen
naar de disco lx in de 14 dagen in
Nieuw-Dijk of winkelen in Doetin-
chem of gewoon een blokje om of
begeleiding bij het huiswerk maken.

En voor de zaterdag- en zondagmid-

dag rond 17.00 uur zoeken wij chauf-
feurs om ons eten op te halen bij De
Gouden Leeuw in Laag-Keppel.

Voor deze activiteiten heeft Zande
wierde een bus beschikbaar.

Voor verdere informatie kunnen jul-
lie bellen naar (0314) 38 93 89. Vra-
gen naar Peter Buskermolen, Rita
Langeweg of Harry Faber.

Een mailtje sturen kan ook naar:
P.buskermolen@zozijn.nl.

KARLANDA slaapbank.

Blank gelakte aluminium

poten. Hoes Gobo

donkerblauw; 100%

katoen. 182x95 cm.

83 cm hoog. Bedmaat

133x195 cm. Design:

Tord Björklund, € 839

VINGAKER slaapbank.

Massief houten frame.

Rugkussens: veren. Zit-

kussen: polyether en veren.

Hoes Ingebo lichtbeige;

100% katoen. 168x87 cm.

84 cm hoog. Bedmaat

120x195 cm, € 579

Wórden dit de extra bedden voor de opvang van Alzheimer-patiënten?
Over tien jaar telt Nederland ruim 300.000 Alzheimer-patiënten.

En wie gaat er voor hen zorgen?

De Stichting Alzheimer Nederland zet zich al twintig jaar in voor mensen met dementie en hun partners. Door het geven van voorlichting. Door
het financieel steunen van wetenschappelijk medisch onderzoek. Maar ook door richting Den Haag ideeën aan te dragen. Zodat Alzheimer geen
nationale ramp wordt. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar onze website: www.alzheimer-nederland.nl. Wilt u meteen iets doen? Maak
dan een bijdrage over op giro 2502 ten name van Stichting Alzheimer Nederland. Alzheimer mag geen nationale ramp worden.
Met dank aan IKEA. Wijzigingen voorbehouden. O Inter IKEA Systems 2002.



Stichting Welzijn Vorden The Heinoos en female DJ Jesselyn

'Stichting Welzijn Vorden, met de secties Welzijn Ouderen en WegWijZer, heeft een nieuwe buitenzuil laten plaatsen bij de ingang
van Sensire de Wehme aan de Nieuwstad. Op deze manier hopen ze dat cliënten nog beter de weg kunnen vinden naar hun diensten.'

Zeven eeuwen oude en nieuwe Gasthuis
Onder deze titel opent mevrouw
M.F. Schriks, wethouder van Kunst
en Cultuur van de gemeente Zut-
phen op donderdag 7 april a.s. een
nieuwe tentoonstelling, georgani-
seerd door Museum Het Groot
Graffel.

hi deze expositie, wordt u meegeno-
men door de geschiedenis van het Ou-
de en Nieuwe Gasthuis te Zutphen, ge-
durende de periode van 1268 tot 1967.

Die geschiedenis begint op 11 oktober
1268 met de opname van een gebrek-
kige jongen in het hospitaal van de
"Broederschap van de Heilige geest",
later het Spittaal genoemd.

Door het samengaan van het latere Ou-
de Gasthuis aan de Zaadmarkt en het
Nieuwe Gasthuis aan de Spiegelstraat
ontstaat in 1625 het Oude en Nieuwe
Gasthuis aan de Nieuwstad. Door uit-
breidingen is hier in de loop der eeu-
wen een groot gebouwencomplex ont-
staan waar hulpbehoevende mensen
terecht konden. In oktober 1944 moes-
ten wegens de oorlogshandelingen de
toen nog aanwezige psychiatrische pa-
tiënten het Gasthuis, ook wel binnen-
gesticht genoemd, verlaten.

De geschiedenis eindigt met de af-
braak In 1967 van het uit de 14e eeuw
stammende 'Heer Hendrikshuys'. In
het museum, dat gevestigd is in het

hoofdgebouw van GGNet aan de Vor-
denseweg in Warnsveld is tevens een
minitentoonstelling ingericht met
werk van Ben Hulsegge en één van
zijn leerlingen onder de titel "Meester
en Leerlinge". Eén van de vrouwelijke
patiënten wilde leren schilderen. Bij
dit loffelijke streven wilde de creatief
therapeut Ben Hulsegge graag behulp-
zaam zijn.

Beide exposities zijn te zien vanaf don-
derdag 7 april op maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en in ver-
band met het Museumweekend en de
actie Zutphen op Zondag, ook op zon-
dag 10 april van 12.00 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Scheidsrechters Socü in nieuw tenue

KLEINE 5TEEGE

V.l.n.r.: jan Schuppers, Herro Hofstede, jeroen Fransen, Derk Pardijs, Henny Krijt, Herman Roording, Reind Krijt, Willy ter Bogt en
Gerrit Hiddink. Op de foto ontbreekt: Rob Golstein

De heren clubscheidsrechters van
de voetbalvereniging Sociï zijn in
het nieuw gestoken door Henny en
Reind Krijt van camping "Kleine
Steege" uit Wichmond.

Zoals u ziet waren de heren maar wat
graag bereid om op de foto te gaan sa-
men met de eigenaren van de cam-
ping, die al mening jaar garant staan
voor de kleding van de scheidsrechters.

De heer en mevrouw Krijt werden be
dankt voor deze sponsoractie en uiter-
aard werd Henny in de bloemetjes ge
zet door de heer Peters van de voetbal-
vereniging Sociï.

De tweede zaterdag van april, 9
april, staat het City Theater in
Groenlo weer in het teken van live
acts met een knipoog naar de
70s/80s Op de bühne staan DJ Mi-
chel en de band The Heinoos ga-
rant voor een feest der herkenning.

The Heinoos, een band met ballen,
zijn opgericht tijdens de millennium
wisseling in een enorme feesttent in
Hardenberg. Na een aantal wisselin-
gen vormen in het jubileumjaar 2005
Remko Keizer, Erik van 't Holt, Marco
Mepschen en ex-Normaal gitarist Jan

Kolkman de huidige bezetting van
The Heinoos. Vooral de positieve uit-
straling van band naar publiek lijkt
erg gewaardeerd te worden. Groenlo is
voor The Heinoos de start voor een
toernoee langs tentfeesten en festivals
deze zomer.

In Club de Reau laat DJ Jeroen de beste
Urban, Latin en Groove horen, Feest-
café Barrio Basso is domein voor Mark,
in de Soulkitchen is DJ Milo goed voor
een flink portie Trance. Hij wordt
daarbij gesteund door de upcoming
female DJ /producer Jesselyn.

Weer prijsverlagingen bij Edah
Zoals beloofd bij de eerste 250 prijs-
verlagingen van 7 maart jL verlaagt
Edah opnieuw de prijzen. Vanaf
maandag Weer prijsverlagingen bij
Edah. Zoals beloofd bij de eerste
250 prijsverlagingen van 7 maait jl.
verlaagt Edah opnieuw de prijzen.
Vanaf maandag 4 april a.s. worden
wederom 250 artikelen fors goed-
koper.

Hiermee bevestigt Edah haar positie
van uiterst prijsaantrekkelijke super-
markt. Vanaf volgende week betalen
Edah-klanten voor in totaal 500 artike-
len gemiddeld 10% minder dan een
goede maand geleden. Het betreft
vooral producten van de bekende A-
merken, maar ook producten van het
Edah-merk. Maar consumenten kun-
nen voor meer dan alleen lage prijzen
bij Edah terecht. Edah onderscheidt
zich van andere discounters door ook
een zo volledig mogelijk assortiment
te bieden, waaronder een uitgebreid
aantal versproducten, en verrassende
aanbiedingenln het kader van de te
rugkeer van Edah naar de oorspronke-
lijke basis als populaire discountsu-
permarkt zijn binnen het totale be-
stand van 286 winkels inmiddels 54
winkels omgebouwd tot Edah Lekker
& Laag. Edah Lekker & Laag zal de ba-
sis vormen voor de toekomst van alle
Edah-winkels. Een volledige ombouw
van alle winkels heeft echter tijd no-
dig. Met de huidige prijsverlagingen
zet Edah in alle winkels die nog niet
tot Edah Lekker & Laag zijn omge-
bouwd, alvast een stap in de richting
van de nieuwe formule. Dat deze nieu-
we positionering zijn vruchten af-

werpt, bewees het
tv-programma Kassa van zaterdag 26
maart jl., waarin Edah Lekker & Laag
in een prijsvergelijking als goedkoop-
ste uit de bus l^wam. 4 april a.s. wor-
den wederom ^50 artikelen fors goed-
koper. Hierme ï bevestigt Edah haar
positie van uitrrst prijsaantrekkelijke
supermarkt. Vanaf volgende week be-
talen Edah-klanten voor in totaal 500
artikelen gemiddeld 10% minder dan
een goede maand geleden. Het betreft
vooral producten van de bekende A-
merken, maar ook producten van het
Edah-merk. Maar consumenten kun-
nen voor meer dan alleen lage prijzen
bij Edah terecht. Edah onderscheidt
zich van andere discounters door ook
een zo volledig mogelijk assortiment
te bieden, waaronder een uitgebreid
aantal versproducten, en verrassende
aanbiedingen. In het kader van de te
rugkeer van Edah naar de oorspronke
lijke basis als populaire discountsu-
permarkt zijn binnen het totale be
stand van 286 winkels inmiddels 54
winkels omgebouwd tot Edah Lekker
& Laag. Edah Lekker & Laag zal de ba-
sis vormen voor de toekomst van alle
Edah-winkels. Een volledige ombouw
van alle winkels heeft echter tijd no-
dig. Met de huidige prijsverlagingen
zet Edah in alle winkels die nog niet
tot Edah Lekker & Laag zijn omge
bouwd, alvast een stap in de richting
van de nieuwe formule. Dat deze nieu-
we positionering zijn vruchten af-
werpt, bewees het tv-programma Kas-
sa van zaterdag 26 maart jl., waarin
Edah Lekker & Laag in een prijsverge
lijking als goedkoopste uit de bus
kwam.

olitie varia GROEP VORDEN

Auto-emblemen
weggenomen
In de nacht van woensdag (30 maart)
op donderdag (31 maart ) werd van
meerdere auto's een auto-embleem
weggenomen. Dit gebeurde in de
Dorpsstraat (2x), Raadhuisstraat (3x)

en Het Wiemelink (2x). Het gaat om
emblemen van onder andere Nissan,
Mazda, Mercedes, Alfa Romeo, Chrys-
ler en Porsche. Dit politie is een onder-
zoek gestart. De politie wijst op het
feit, dat buiten de waarde van de em-
blemen de schade veroorzaakt bij de
diefstal vaak vele malen groter is.
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Met het oog op...

Lente van start bij Welkoop:

Beleef het buitenleven!
Buiten zijn. Lekker in de tuin werken, de vijver onderhouden, je eigen groente

verbouwen, de dieren voeren, gezellig buiten eten of even lekker helemaal tot

rust komen. Alles om het buitenleven echt te beleven vindt u bij Welkoop. Het

buitenleven zit ons dan ook in de genen. Van oudsher vertrouwd en bekend met

het platteland en met al de facetten die hiermee verbonden zijn. Praktisch, be-

trouwbaar en altijd met beide benen op de grond.

Wie van tuinieren houdt, is bij Welkoop aan het juiste adres.

Welkoop. Van oudsher een boeren-
winkel voor het boerenleven, nu een
plattelandswinkel voor het buitenle
ven. Welkoop speelt hiermee in op de
verandering die zich op het platte-
land voordoet. Hierbij speelt recreatie
een steeds grotere rol en wordt de
agrarische functie langzaam maar ze-
ker teruggedrongen. Welkoop is trots
op haar boerenafkomst en dankt haar
vakkennis grotendeels uit dit verle-
den. Deze vakkennis onderscheidt
Welkoop van andere aanbieders op
het gebied van tuin en dier. En het is
juist deze vakkennis die zo wordt ge-
waardeerd door onze klanten.
Welkoop hoort op het platteland, zo-
als ook haar klanten hier behoren.
Mensen die bewust hiervoor kiezen
en een levensstijl nastreven die dicht

bij de natuur staat. Er is dan ook een
groeiende belangstelling voor buiten
wonen, werken en recreëren. Weg
van de drukte van de stad en om te ge
nieten van alles wat het platteland te
bieden heeft. Behoort u ook tot deze
groep, dan is Welkoop uw partner om
samen het buitenleven te beleven!

Tuinieren
De echte buitenmens weet van wan-
ten. Hij steekt zijn handen uit zijn
mouwen en draait deze niet om voor
de eerste de beste klus. Hij is handig
en laat zich niet kennen als het even
tegenzit. Deze typische 'no-nonsense'
mentaliteit kennen we bij Welkoop
als geen ander. Praktisch, zonder
franje en vooral betrouwbaar.

De nieuwe collectie tuinmeubelen is binnen bij Welkoop. Erg populair is dit tuinsetje met
metalen onderstel en mozaïek ingelegd blad.

Neem bijvoorbeeld het Landgoed
tuingereedschap. Gereedschap dat in
eigen huis, in samenwerking met ho-
veniers is ontwikkeld, en voldoet aan
de door ons zelf gestelde eisen. Land-
goed tuingereedschap is in de prak-
tijk getest en is er voor zowel de hob-
byist als de professional. Van degelijk
tot uiterst professioneel, en dat altijd
voor een prijs die beduidend lager ligt
dan de in de markt vergelijkbare mer-
ken. Of heeft u liever een bekend A-
merk. Ook dat bent u bij Welkoop aan
het juiste adres. Welkoop voert een
breed scala van bekende A-merken.
Speciaal geselecteerd op kwaliteit,
duurzaamheid en degelijkheid. Voor
zowel de professionele gebruiker als
de hobbyist.

Genieten in eigen tuin
De echte buitenmens hecht waarde
aan zijn vrije tijd. Gezelligheid, sfeer
en rust zijn hierbij belangrijke facto-
ren. Soms een moment voor jezelf,
maar vaak een beleving met het hele
gezin, familie of vrienden.
Als echte plattelandswinkel begrijpen
we dit gevoel en vertalen we dit in
kwalitatieve en functionele produc-
ten die dit gevoel versterken. Moder-
ne en functionele tuinmeubels, bar-
becues in vele maten en soorten, pot-
terie en decoratieve producten om
het terras en uw tuin de 'finishing
touch' te geven, planten voor extra
kleur en zomerbeleving, zwembaden,
trampolines en ander buitenspeel-
goed voor de meer sportieve buiten-
mens en niet te vergeten outdoorkle
ding om de natuur in gepaste stijl te
gemoet te treden. En nu noemen we
nog slechts een klein deel van ons
complete buitenlevenassortiment.
Nu het voorjaar in aantocht is, en de
lentekriebels de kop opsteken, is het
juist dit assortiment wat aansluit bij
uw zomerbeleving. Want deze zomer-
beleving begint bij Welkoop!

Huisdieren
De echte buitenmens houdt van die
ren. Het huisdier is uw trouwste
vriend. En dat geldt zeker voor bui-
tenmensen. Het welzijn van uw huis-
of erfdier staat bij Welkoop hoog in
het vaandel. Voeding, verzorging, be
huizing en natuurlijk het samen re
creëren. Een wandeling met uw hond
in het bos, een rit met het paard door
de hei of gewoon met het konijn op
schoot zitten.
Een goede gezondheid is een vereiste
om het welzijn van uw huisdier te be
vorderen. Een goede gezondheid be
gint dan ook bij de juiste voeding.
Welkoop heeft hierin een eigen weg
gekozen. In samenwerking met die
renartsen en specialisten op het ge
bied van dierenvoer is een complete
eigen voedingslijn op de markt ge
bracht. Deze voedingslijn, die de

Vestigingen: • Hengelo (Gld.)
Spalstraat 37

• Toldijk
Zutphen-Emmerikseweg 35

• Vorden
Stationsweg 16

• Zelhem
Dr. Grashuisstraat 11

internetadres: www.welkoop.nl

Welkoop verkoopt onder andere de producten
wasbeschermingsmiddelen voor uw tuin.

naam Kenner heeft gekregen, is
uniek in Nederland en onderscheidt
zich door kwaliteit, smaak en een
breed aanbod. Kenner is het enige on-
afhankelijke merk dierenvoer in Ne
derland dat actief is in het superpre
mium segment. Een segment dat zich
onderscheid door de beste ingrediën-
ten, een optimale smaak en is aange
past aan de levensfase waarin uw
huisdier zich bevindt. En dat alles
voor een prijs die lager is dan kwalita-
tief vergelijkende merken.

Dierenassortiment
Tevens is Kenner het enige dieren-
voermerk in Nederland dat zich richt
op huis- én erfdieren. Zo is er naast
honden- en kattenvoer een brede
reeks voerproducten voor knaagdie
ren, vogels, vissen, pluimvee, geiten,
schapen, etc. Naast Kenner voert Wel-
koop ook hier een breed scala van be
kende diervoeder-merken. Het betreft
hier zowel merken die gevoerd wor-
den in supermarkten als in de dieren-
speciaalzaken. Regelmatig bezoeken

an Ecostyle, biologische meststoffen en ge-

Kenner voedingsdeskundigen op za-
terdag de winkels om voor uw hond
een voedingsadvies op maat te geven.
Kenner voedingsdeskundigen /ij n
speciaal voor deze klus opgeleid en
kunnen zich eventueel laten bijstaan
door dierenartsen. *
Het dierenassortiment beperkt zich
bij Welkoop niet alleen tot dieren-
voer. Het assortiment bestaat tevens
uit een compleet assortiment acces-
soires als riemen, krabpalen, man-
den, snacks en uit verzorgingsmateri-
alen als kammen, borstels en vlooien-
bestrijdingsmiddelen. U ziet, uw wel-
zijn van uw hond begint bij Welkoop.

Informatie
Hebben we u nieuwsgierig gemaakt
en wilt u ook het ultieme buitenle
vengevoel meemaken, kom dan naar
één van onze winkels of neem een
kijkje op onze uitgebreide internetsi-
te. Hier vindt u onder andere onze fol-
der, de winkeladressen en al onze ac-
tiviteiten. Ons internetadres is
www.welkoop.nl.

Bekefhet buitenleven met Welkoop.



Turnen

Sparta valt in de prijzen

" De Sparta-meiden hebben voortref-
felijk gepresteerd tijdens de turn-
wedstrijdeii van zaterdag 26 maart
jl. 19 meiden van gymvereniging
SPARTA hebben aan deze turnwed-
st rij de n meegedaan. Ze kwamen
uit in groep 4 en deden de wedstrij-
den op niveau 11 en 10.

Onder deskundige leiding van Genie
Kappert hebben de meiden weken-
lang geoefend voor deze wedstrijden.
En het resultaat mag er zijn: 9 meiden
gingen met een medaille naar huis.
De uitslag is als volgt:

Tecula Rabelink Niveau 11 1ste prijs
Jet Golstein Niveau 11 2de prijs
Emma Groot Jebbink Niveau 11 3de
prijs
Naomi Platenburg Niveau 111ste prijs
Bo Huurneman Niveau 11 2de prijs
Paula Bruinsma Niveau 10 1ste prijs
Lieke Spekschoor Niveau 10 2de prijs

Renske Barink Niveau 10 2de prijs
Marieke ten Have Niveau 10 3de prijs

Deze 9 meiden gaan natuurlijk door
naar de regio-finalewedstrijd in Win-
terswijk. Deze vindt plaats op 23 april
a.s. Nog 5 andere meiden hebben zich
ook geplaatst voor deze wedstrijden.
Dat zijn: Sifra Oevering, Tara Luesink,
Britt Radema, Meike Heyenk en Che
ryl Toebes. Ook bedankt SPARTA de ju-
ryleden Ellen Rabelink en Karin Tie
messen voor hun inzet. Zonder juryle
den geen wedstrijden!
Alle jongens en meisjes in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar, die het leuk vinden
om op woensdag te gymen, zijn van
harte welkom. De tijden zijn als volgt:
Kleuters: 14.15-15.00 uur, groep 3:
15.00-16.00 uur, groep 4, 5:16.00-17.00
uur, groep 6: 17.00-18.00 uur, groep 7,
8:18.00-19.00 uur, damesgym: 19.00 -
20.00 uur. Voor meer informatie: Jo-
lande Loman, tel. 551989.

Volleybal

Pelgrum Dash
Uitslagen zaterdag 26 maart
Dynamo D5 - Pelgrum Dash D4: 3-1
Greven Bovo H4 - Pelgrum Dash Hl: 1-3

MEISJES BI PM DASH WINT IN
ZENUWSLOPENDE VIEDRE SET
MET 04 VAN LONGA MB1
MB 2 zet deur naar kampioen-
schap MB 1 op een kier...

Zaterdag vertrokken de meiden van
het BI tem van PM Dash, gesponsord
door Visser Mode, naar Lichtenvoorde
om alles in het werk te stellen ook
daar de volle winst mee naar huis te
nemen, nodig om in de race te blijven
voor het kampioenschap. Enkele we
ken geleden won Dash In Vorden Dash
ternauwernood met 3-2 van een zeer
sterk aanvallend Longa.
Twee weken geleden werd koploper
VCV uit Varsseveld verslagen met 04,
waardoor Dash weer helemaal terug
was in de race met VCV om het kampi-
oenschap.
Zeer geconcentreerd begonnen de
meiden aan de wedstrijd. Met een ho-
ge servicedruk wist Dash Longa onder
druk te houden, waardoor de zeer ge
vaarlijke aanval van Longa niet goed
•uit de verf kam. Een sterk passend
Dash en door de goede spelverdeling
van Hanneke Kamphuis, kon Dash
aanvallend wel een vuist maken en
punten afdwingen: 12-25. De tweede
en derde set waren een kopie van de
eerste. Door geconcentreerd te blijven
spelen en de servicedruk hoog te hou-
den, gaf Dash Longa geen kans om in
de wedstrijd te komen: setstanden: 12
-25 en 14 -25.
De vierde set begon Dash minder ge
concentreerd aan de wedstrijd, waar-
door Longa aanvallend beter kon gaan

spelen. In het begin van deze set
kwam Dash al snel opeen achterstand
van 6 punten. Door veel inzet kon
Dash in de buurt van de 20 punten
langszij komen en een voorsprong van
23-20 opbouwen. Longa gaf zich nog
niet gwonnen en vocht zich terug in
deze set en kwam opnieuw met 24-23
op voorsprong. Dankzij enkele goede
opslagen van Kimly Besselink en het
op miraculeuze wijze ontwijken van
een bal van Longa die werd uitgesla-
gen, kon Dash deze zenuwslopende
set net winnen met 24-26, waardoor
de meiden met de volle winst naar
Vorden terug konden.

Meiden b2 bedankt...
In Vorden speelde het B2 team van
Dash tegen de medekoploper VCV uit
Varsseveld. Als de meiden van het
team van Herman Vlogman één set
van VCV zouden kunnen winnen, dan
zou dat voor het eerste team van Dash
betekenen dat zij in de laatste compe
titiewedstrijd thuis kampioen zouden
kunnen worden. Een bijna onmogelij-
ke opgave, omdat het enige team
waartegen VCV punten heeft laten lig-
gen, Dash MB1 is. Dankzij goed en
soms zeer verrassend spel en een uit-
muntende servicebeurt van Maaike
Draayer, de libero van het eerste team,
wist Dash de tegenstander zo onder
druk te zetten dat VCV door de knieën
ging. Met één punt in het voordeel van
Dash MB1 staat de deur naar het kam-
pioenschap op een kier. De meiden
van het eerste team kunnen het kar-
wei afmaken door zaterdag 9 april om
11.30 uur in Vorden met 4-0 te winnen
van DVO uit Hengelo.

UITSLAGEN:
Vrijdag l april
Markel-Up D4-Pelgrum Dash D6 3 -l

Zaterdag 2 april
Dynamo Neede JB1 - Dash/WIK JB1,
Longa '59 MB1 - Pelgrum Dash MB1 0-

4, Dijkman/WSV Dl - Pelgrum Dash
D3 4-0, BAS/WTVOC H2 - Pelgrum Dash
H2 4-0, BAS/WTVOC Dl - Pelgrum Dash
D2, Pelgrum Dash MBS - MEVO MB1 1-
3, Pelgrum Dash MC2 - KSV MCI 1-3,
Pelgurm Dash MCI -VCV MCI 1-3, Pel-
grum Dash H3 - DES Hl O4, Pelgrum
Dash MB2 V- CV MB1 1-3, Pelgrum
Dash D4-ViosD2 3-1
Pelgrum Dash D5 T- ornado Laren D4
3-1, Pelgrum Dash Hl - Halley Hl 3-1

PROGRAMMA
Vrijdag 8 april
Dynamiek Hl-Pelgrum Dash Hl

Zaterdag 9 april
VCV MB1 - Pelgrum Dash MB2
Vios MC2 - Pelgrum Dash MC2
KSV MB1 - Pelgrum Dash MBS
Rivo D5 - Pelgrum Dash D5
Willems-Gemini D3 Pelgrum Dash D4
Victoria H4 - Pelgrum Dash H3
Pelgrum Dash 3 - Revoc 2
Pelgrum Dash MB1 - D.V.O. MB1
Dash/WIK JB1 - Huevo'85 JB1
Pelgrum Dash D2 T- OPH Dl
Pelgrum Dash D6 - Cupido D3
Pelgrum Dash Dl - Wevoc Dl
Pelgrum Dash H2 - Actief '81 Hl

Paardensport

LR en PC de
Graafschap
De leden van rijvereniging De Graaf-
schap hebben afgelopen zondag zoals
ieder jaar de voorjaars-onderlinge
wedstrijden verreden op het terrein
van de vereniging aan de Hameland-
weg te Vorden. lerder jaar is dit voor
de paarden en de ruiters het signaal
dat de buiten concoursen weer in aan-
tocht zijn, met als eerste concours hier
in de regio dat in Vorden over enige
weken. Onder bijna zomerse weersom-
standigheden kon voorzitter Harmsen
de navolgende prijzen uitreiken. Dres-
suur:
Ring 1. ABC een eerste prijs voor Cyril
Voskamp op Amy met 154 pnt. Cater-
gorie CD: Ie prijs Tessa Roelofs op Dai-
sy 159 pnt, 2e prijs Sebastiaan Hamer
op Beauty 156 pnt, 3e prijs Iris Doze
man op Bella 156 pnt en de 4e prijs An-
ne peters op Blixem met 153 pnt.
Klasse B catergorie CDE: Ie prijs Hester
Slegt op Hoppenhofs Luuk 171 ont, 2e
prijs Maartje Boekholt op Aquilya 165
pnt.
Ring 2. Paarden B groen: Ie prijs Elodi
Stokman op Ulika 171 pnt, 2e prijs
Maud Vels op Tresse met 160 pnt.
Klasse B: Ie prijs Paulien Kouwenho-
ven op U-two 165 pnt, 2e prijs Herman
Maalderink op Torca en Lydia Kroes-
bergen op Mayindra beiden 163 pnt.
Klasse LI: Ie prijs Janneke Heuvelink
op Olivier 154 pnt.
Klasse L2: Ie prijs Lisanne Schippers
op Mister Macho 170 pnt, 2e prijs San-
ja van Pijlen op Tristan 158 pnt.
Ring 3: Paarden M1-Z1: Ie prijs Mar-
leen Mokkink op Odette 164 pnt.
Pony's: Klasse LI categorie CDE: Ie
prijs Anke Woerts op Tamara 171 pnt,
2e prijs Nadja Droppers op Evita 162
pnt. Klasse L2 categorie AB: Ie prijs Jer-
maine Pellenberg op Sylvia 175 pnt.
Categorie DE: Ie prijs Wendy Beeftink
op Happy, 155 pnt.
Klasse Ml categorie DE: Ie prijs Linda
Berenpas op Splendor 160 pnt, 2e prijs
Marit Kouwenhoven op Sara 156 pnt.
Klasse M2 en Zl: Ie prijs Hester
Slegt op Easter Boy met 168 pnt.
Springen: Ponys: ABC groen: Ie prijs
Tessa Roelofs , 2e prijs Anne Tuqan. D
groen Ie prijs Anne Peters. ABC Klasse
B: Ie prijs Nadja Droppers. AB Klasse L:
Ie prijs Sebastiaan Hamer. DE Klasse B:
Ie prijs Joanne Pellenberg. DE Klasse
M: Ie prijs Marieke Rouwenhorst, DE
Klasse L: Ie prijs Ruben Mol.
Paarden: B Groen Ie prijs Susan Koop.
Gevorderde paarden Ie prijs Martiene
Pijpker, 2e prijs Herman Maalderink.
De dagkampioenen waren: Groene po-
ny's: Tessa Roelofs (tevens algeheel
dagkampioen), gevorderde pony's:
Nadja Droppers en bij de paarden Her-
man Maalderink.
Het grote deelnemersveld heeft na-
tuurlijk alles te maken met het feit dat
de vereniging meer dan 100 rijdende
leden in haar gelederen heeft. Voorzit-
ter Gert Harmsen was dan ook zeer
verguld met de goede afloop van deze
wedstrijd. Tevens maakte hij bij deze

gelegenheid bekend dat hoofdsponsor
Rabobank het contract met 3 jaar
heeft verlengd.
De leden van de vereniging staan nu
in de startblokken om de organisatie
van het Concours Hippique in goede
banen te leiden. Dit concours, dat
wordt gehouden op 16 en 17 april a.s.
op de weide bij kasteel Vorden, is het
eerste officiële buitenconcours in de
regio en telt meer dan 600 starts met
zowel pony's als paarden.

Wielersport

Goede resultaten
RTV-ers
Verschillende leden van RTV Vierak-
ker Wichmond hebben in het prille
seizoen al korte uitslagen gereden. Eli-
terenner Arne Kornegoor behaalde
een eerste plaats in Oss. Mountainbi-
ker Marco Loman, uitkomend voor het
Scott-Continental Team werd in de
eerste Topcompetitiewedstrijd tweede
in de klasse Amateurs. Verder reden er
verschillende RTV-ers mooie uitslagen
in de Salland-Ijsselstreek Competitie.
Dit is een voorjaarscompetitie georga-
niseerd voor verschillende verenigin-
gen uit de regio.
Thijs van Amerongen reed op tweede
paasdag de klassieker Rondom Koln
tussen de beroepswielrenners. Uitslag
is nog niet bekend.
Met het ingaan van de zomertijd zijn
de avondtrainingen ook weer van start
gegaan. Op maandagavond en donder-
dagavond word er weer getraind. Nieu-
we leden zijn altijd welkom op de
maandagavondtraining. Deze training
is uitermate geschikt voor beginnende
renners. De wedstrijdrenners gebrui-
ken deze training om uit te fietsen.
Het motto van deze trainingsavond is
'Samen uit, samen thuis'. Vertrek is te
genover de 'Olde Kriet' in Wichmond.
De RTV organiseerd dit jaar twee Ron-
des. Op zaterdag 21 mei wordt de
ronde van Wichmond verreden. Hier
staan de Masters 40+ en Elite/beloften
aan het vertrek. Op zondag 25 juni
wordt de ronde van Vorden verreden.
Hier komen de Amateurs A/B en Ju-
nioren/nieuwelingen aan het vertrek.
De ronde van Hengelo wordt dit jaar
helaas niet verreden in verband met
het ontbreken van een organisator.

VRTC
VOORJAARSTOCHT VRTC
"DE ACHTKASTELENRIJDERS"
De VRTC "De Achtkastelenrijders" be
gint zondag 10 april het nieuwe fiets-
seizoen met een Voorjaarstocht. De
vereniging heeft twee routes uitgezet,
te weten een rit over een afstand van
40 kilometer, speciaal bedoelt voor de
recreatie fietser en een rit over een af-
stand van 100 kilometer voor de meer
getrainde toerfietser. De tocht van 40
kilometer voert de deelnemers vanuit
Vorden, richting Ruurlo en Barchem
en van daaruit weer terug naar Vor-
den.

De deelnemers aan de tocht over 100
kilometer volgen aanvankelijk vanuit
Vorden dezelfde route, maar "buigen"
in Ruurlo af, richting Eibergen, Rek-
ken, Haaksbergen en Sint Isodorus-
hoeve en van daaruit weer terug naar
Vorden. De organisatie heeft de routes
over het merendeel B-wegen uitgezet,
zodat de fietsers zoveel mogelijk kun-
nen genieten van de ontluikende na-
tuur. De start is bij "De Herberg" aan
de Dorpsstraat in Vorden. De deelne
mers aan de 100 kilometer kunnen
tussen 8.00 en 10.00 uur starten. De
start van de deelnemers aan de 40 ki-
lometer tocht is tussen 10.00 en 12.30
uur. De Voorjaarstocht wordt georga-
niseerd onder auspiciën van de Neder-
landse Toer Fiets Unie.

Motorsport

ERWIN PLEKKENPOL WINT
"THUIS" SUPERKLASSE
Erwin Plekkenpol is er zaterdagmid-
dag in geslaagd om op zijn "thuister-
rein" de wedstrijd in de Superklasse te
winnen. En hoe! In de eerste manche
slaagde Erwin er in om alle rijders op

een ronde achterstand te zetten. Dit
gebeurde tijdens de opening van het
crossseizoen van de Vordense motor-
club " De Graafschaprijders". De wed-
strijden werden onder ideale weers-
omstandigheden verreden. In totaal
kwamen er circa 40 rijders aan de
start. In de jeugdklasse zelfs vier "cou-
reurtjes" in de leeftijd 6- 9 jaar, dus
heeft "de Graafschaprijders" jeugd en
toekomst! Bas Klein Haneveld won de
klasse 65/85 CC; Niek Langwerden
werd winnaar in de klasse 125 CC. Bij
de recreanten ging Niels Beek met de
zege aan de haal.

De uitslagen waren:
Superklasse: l Erwin Plekkenpol 60
punten; 2 Stephan Braakhekke 54; 3
Marcel Bulten 50; 4 Rudy Boesveld 46;
5 Wouter Dijkman 39.
Klasse 65/ 85 CC; l Bas Klein Haneveld
60 punten; 2 Rob ten Have 54.
Klasse 125 CC: l Niek Langwerden 60
punten; 2 Jasper Groot Roessink 54; 3
Jarno Bijenhof 50; 4 Job Koenders 46; 5
Tom Berends 21.
Recreanten: l Niels Beek 60 punten; 2
Tjeerd Stapelbroek 52; 3 Robert v.d.
Tweel 50; 4 Erik v.d. Kamp 45; 5 Her-
bert Enzerink 44.

Ouderenbonden
pleiten voor
handhaving
politiepost
De gezamenlijke Ouderenbonden
in Vorden (ANBO en PCOB) pleiten
bij B&W en de gemeenteraad van
de nieuwe gemeente Bronckhorst
voor handhaving van de politie
post in Vorden en bemensing door
de wijkagent. U zult denken pas
een nieuw politiebureau in Vor-
den aan de Raadhuisstraat ge
opend; niets aan de hand. Wat on-
dervond één van de bestuusleden
bij een schadeaangiftebij het poli-
tiebureau in Vorden.

In eerste instantie onbemensd en
via intercom verbinding gekregen
met een politiebureau op afstand
Meegedeeld werd dat voor het
doen van een sch-a<teaangifte een
afspraak moest worden gemaakt
en wel op het bureau in Zelhem.
Dit is nu het centrale bureau ge
worden van de nieuwe gemeente
Bronckhorst Je vraagt je dan wel
af, is dit één van de zegeningen
van de herindeling??

Naderhand bleek dat er de moge
lijkheid was aangifte te doen via
Internet. Maar veel ouderen be
schikken niet over dit medium.
Wat te denken aan ouderen, die
afhankelijk zijn van Openbaar Ver-
voer en voor een aangifte naar Zel-
hem moeten. Dat kan toch niet
waar zijn!

Later bleek dat dinsdagmorgen
van 10-12 uur de wijkagent zitting
heeft in Vorden en dat hij bereid is
alsnog een aangite in ontvangst te
nemen. Hij dringt er juist op aan
dat iedereen bij schade zoveel mo-
gelijk aangifte moet doen. maar
dan moet het door regels van bo-
venaf niet onmogelijk worden ge
maakt. In het nieuwe politiebu-
reau zijn nog 2 kleine kamertjes
over gebleven voor onze wijk-
agent. Laten we hopen dat de wijk-
agent in Vorden een plek blijft
houden. Want ook de Vordense be
volking dient zich veilig te voelen
met een vertegenwoordiger van
"de sterke arm" in de buurt.

De Ouderenbonden rekenen op
een positieve reactie van het Colle
ge en de Raad van de nieuwe ge
meente. Dit punt zal zeker ook op
vrijdag 15 april as. aan de orde ko-
men, als wethouder Ab Boers van
Bronckhorst in Vorden voor de Ou-
derenbonden in het Dorpscen-
trum (te 14.00 uur) komt spreken.

(informatie bij de secretaris C.v.d.
Pol, tel.554168)



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

Droomkeuken?

Fraaie tegels?

Complete
badkamer?

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

Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

BouwCenteriHCI
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.

Sierbestrating
ivwMr.bjtvijs.nl

• bestratingen
• herstraten van bijv. terras en inrit
• kleine sloopwerkzaamheden

BJ Wijs
tel: 06-29171076 en fax: (0575) 55 35 12 • Email: info@bjwijs.nl

Boomkwekerij Visschers vof
Hesselinkdijk 2

7255 LK Hengelo (gld.)
Tel. 0575 - 46 44 94

06 - 22 29 82 21

Van eigen kwekerij o.a.

Buxus - Laurier - Taxus

(Beuk vanaf € 0,45)

Verkoop van tuinplanten elke

vrijdag en zaterdag of na telefonische afspraak

www.boomkwekerijvisschers.nl

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels
De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 30.000 m2.

Goedkoper kunt u
nergens kopen, zelfs
niet over de grens.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
info@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr: 8.00 - 18.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

AUDIO - VIDEO - WASSEN - DROGEN - KOELEN - VRIEZEN - KLHUISH,

INDESIT WASAUTOMAAT
Fraai model 1400 toeren wasautomaat

met o.a. regelbaar toerental, diverse
programma's en een wasgoed capaciteit
5 kg. Energieklasse A en wasresultaat A.

BESTE
KOOP!

VA N. *+*- ' ' „

\EENMMPRUS«

DYSON STOFZUIGER
ZONDER STOFZAK waardoor er geen
verlies aan zuigkracht is. Hij is voorzien van
een permanent (wasbaar) MEMA tm filter.^
U hoeft geen zakken en filters meer te

kopen. De Dyson is stil, licht en heeft -^
de schoonste uitblaaslucht. .-^

1400 TOEREN

Nooit meer
stofzuiger-

zakken kopen!

<82cm LCD-scherm>

JVC LCD Breedbeeld W
82Ccm. LCD Breedbeeld TV met ingebouwde tuner,

D.I.S.T. voor een haarscherp beeld, on-screen display,
megatext.

TIME DRAAGBARE DVD-SYSTEEM
Hiermee kunt u overal uw
favoriete DVD-films, MP3
of audio-CD's afspelen
en uw JPEG-afbeeldin-
gen bekijken. Perfecte J

beeld- en geluids-

ESEN
ELECTRO

i EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264
pri jzen zi jn exclusief verwijderingsbijdrage / druk en zetfouten voorbehouden

AUTOSCHADE
'STELBEDRIJFl

Tonny Juffiërfs
'ruiï
[/D

Verkoop/verhuur aanhangwage
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metsel werk

LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08

BORCULO
tr (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43



Weekendvoordeel
zomer"Laat

maar komen..!

.«*ŝ

Tip:
Haal de aardbeien een uur voordat
u ervan wilt genieten uit de koel-
kast en dek ze af.
De aardbeien komen dan op smaak
en dat zult u proeven!

Aardbeien
Bak 500 gram

BESTSELLER! E S T S E L L E R ! B E S T S E L L E R !
G O E D K O P E R G O E D K O P E G O E D K O P E R

Stokbrood
Wit. Vers uit eigen oven.
Per stuk ca. 400 gram
ELDERS 1.15

Korte
varkenshaas
500 gram
ELDERS 7.15

Filet
Americain
Naturel, ui, peper,
pesto of knoflook. Bakje 150 gram
ELDERS 1.79

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!

Almhof

G O E D K O P E R

Almhoff
Roomyoghurt

Diverse smaken.
Beker 500 gram

ELDERS 1.42

89

G O E D K O P E R

PLUS
Frisse fruitdrank

Diverse smaken.
Pak 1 liter

NORMAAL 0.48

G O E D K O P E R

O39 De Boed
Scharreleieren
Jumbo. Doos 10 stuks
ELDERS 1.99

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijd
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vr|Jda9 8-00"21 -00

zaterdag 8.00-20.00

PLUS
www.plussupermarkt.nl

14/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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