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Zonnige Koninginnedag in Vorden

Afgelopen zaterdagmiddag werd
er, aansluitend aan Koningin-
nedag, voor de kinderen op het
grasveld voor de N.H. kerk een
vrijmarkt gehouden.

Dit keer niet met kramen, zoals
dat voor de jeugd tijdens de zomer-
feesten gebruikelijk is, maar
gewoon de artikelen op een kleed-
je of deken uitgestald. Een mooi
gezicht, het gehele grasveld was
'bezaaid' met enthousiaste kinde-
ren. Overtollig speelgoed, boeken,
videofilms, knuffelbeestjes, je kunt
het zo gek niet bedenken of het

was te koop. De prijzen werden
laag gehouden, van pakweg 20
eurocent tot maximaal twee of
drie euro.

Uiteraard werden de 'kooplui'
bijgestaan door hun ouders, niet
om zich met de verkoop te bemoei-
en, maar gewoon om een oogje in
het zeil te houden. "Och, zo sprak
een vader berustend, denk je dat
wij eindelijk van de spullen afko-
men, maar wat gebeurt er, de
kroost verkoopt wat, gaat vervol-
gens naar de buurman op het gras-
veld, zien daar iets leuks en kopen

dat. En zo gaan wij toch weer met
een boel dingen naar huis.

In ieder geval beleven de kinderen
veel lol aan het 'handelen' en daar
gaat het tenslotte om.

Behalve de vrijmarkt, was er zater-
dagmiddag ook nog volop kermis
in het dorp. Vergeleken met Ko-
ninginnedag, toen er honderden
mensen op de been waren, was het
zaterdag beduidend rustiger.

VERDEROP IN CONTACT MEER
KONINGINNEDAG NIEUWS

Arjan Mombarg:

Vorm begint te komen'!
Nauwelijks twaalf uur na de
open wedstrijd in Gramsber-
gen, zaterdagavond l mei bond
Arjan Mombarg, zondagmid-
dag in het Duitse Jever, nabij
Willemshaven, de skeelers op-
nieuw onder. Dit keer voor een
internationale wedstrijd, mee-
tellend voor de Duitse compe-
titie. Een wedstrijd over een af-
stand van 42 kilometer en 195
meter, exact de lengte van een
marathon.

Deze zondag kwam Arjan Mom-
barg uit voor de 'Maple-Inlion'
ploeg, een internationaal team
bestaande uit twee Nederlanders
(Arjan Smit en Arjan Mombarg),
twee Denen, twee Duitsers en een
Belg. Arjan: " Het was in Jever een
wedstrijd die in een heel hoog
tempo werd verreden. Continu
voorin gereden. Onze tactiek was
dat ik Arjan Smit zou "brengen"
en dat Arjan het dan in de sprint
zou afmaken. Dat gelukte tot de
laatste paar honderd meter.
In het "duw- en trekwerk" tijdens
de massasprint raakten we elkaar
in de finale kwijt. Toch was de
opzet gelukt, want Arjan Smit
won de wedstrijd. Zelf werd ik 9e",

zo zegt Arjan. Zaterdagavond l
mei reed Aijan Mombarg tijdens
een "open wedstrijd" weer met
zijn vertrouwde Nefit-ploeg. Arjan:
" Ook in deze wedstrijd ging het de
goeie kant op. Goeie benen. Zelfs
nog 5 ronden voor tijd in een kop-
groep van zeven man weggespron-
gen. Helaas van korte duur, want
we werden door het peloton terug-
gepakt. Daarna proberen het tem-
po hoog te houden, zodat er geen
ontsnappingen konden plaats vin-
den. Daardoor dus kansen voor on-
ze kopman".
Ook in Gramsbergen een massa-
sprint, waarbij Arjan Smit in de
laatste bocht zijn kans rook en zeg-
vierend over de finish reed. "Gaf
onze ploeg een goed gevoel", aldus
Arjan Mombarg die tijdens de race
veel "sloopwerk" had verricht en
vanwege deze krachtsinspanning
genoegen moest nemen met een
plaats in de middenmoot. De wed-
strijd donderdagavond jongstle-
den in Emmeloord werd beslist
door de Amerikanen en was een 4e
plaats voor Arjan Smit het hoogst
haalbare. Arjan Mombarg eindig-
de in deze wedstrijd op de elfde
plek in het sterke internationale
deelnemersveld.

Autoruit
stuk?

Wij repareren of vervangen
uw voorruit...

va na/

G e m e e n t e V o r d e n

Zie pag ina 4. 5 en 6 van deze u i tgave

ntact niet ontvangen?

(0571)274058
of Drukkerij Weevers 551010

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

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

Pleinmarkt
Zaterdag 15 mei a.s. organiseert
de stichting "Veilingcommissie
Vorden' haar jaarlijkse plein-
markt. Deze wordt gehouden in
het centrum van het dorp, nabij
de N.H. kerk.

Er is weer van alles te koop, veel
klein spul zoals kinderspeelgoed,
boeken, langspeelplaten. Verder

een uitgebreide sortering potten,
pannen, glaswerk, electrische ap-
parauur, klein meubilair en aller-
hand leuke snuisterijen.

In 'De Voorde' wordt die dag koffie
geserveerd. De opbrengst van de
markt komt ten goede aan de
restauratie van de Hervormde
Dorpskerk in Vorden.

Opbrengst
collecte
De collecte ten bate van de hart-
sticting heeft in Vorden € 2219,55
opgebracht. Alle gevers en collec-
tanten hartelijk dank.

epareren
Zie elders in deze krant

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 mei 10.00 uur mevr. R. Vissen (Goor).

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. W. van Kooten (Zelhem).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 mei 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. pastor Hogenelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 mei 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. dameskoor.
Zondag 9 mei 10.00 uur Woord-/Communiedienst m.m.v. herenkoor.

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

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

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

Tandarts
8-9 mei PJ. Waart, Barchem, telefoon (0573) 4417 44.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg l c, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief). 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
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. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarrnering info/aanvraag bij de SWOV.
Maalujdvei 7.01 ging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. tenHoopen. tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; ell$e regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden bij
contante betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt hiervoor
€2,50 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opge-
geven Contactjes worden bij eventuele
fouten niet gratis herplaatst, de geplaat-
ste advertentie dient wel verrekend te
worden. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

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

• Pleinmarkt op zaterdag 15
mei a.s. op het Kerkplein. Aan-
vang 9.00 uur. Komt allen! Or-
ganisatie Veiling Commissie
Vorden.

• Hobbybeurs in Vragender
op zaterdag 8 mei van 10.30
tot 17.00 uur bij café 'Bene-
man', Winterswijkseweg 9.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
1311.

• Te huur: stacaravans aan
de Rijn op camping Boppard in
Dld. Tourcaravans aan de
Moezel op Camping Pommern
bij Cochem. Tourcaravans in
de Belg. Ardennen op 5-ster-
ren camping bij St. Vith. Cara-
vanverhuur Lovink Zelhem.
Tel. (0314)62 1548.

• Te koop: kersenhout, in
planken gezaagd en ge-
droogd. Geschikt voor eettafel,
300,- euro. Tel. (0573) 491756.

• Te koop: damesfiets, Bata-
vus, 3 versn., bijna nieuw
€300,-. Tel. 0651094544.

TE HUUR:

KIOSK
op het marktplein

in Vorden.

Inlichtingen:
VVV, tel. 55 32 22

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

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

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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

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

• Ik ben moeder van 3 kinderen
en ben op zoek naar iemand die
met mij wil samenwerken. Ben
jij op zoek naar wat extra inko-
men, bel dan met: Annette Hek-
kelman, De Lange Garde 40,
Warnsveld, tel. (0575) 52 93 45.

• Ik ben een meisje van 16
jaar en wil wel op een zater-
dagmorgen uw huis schoon-
maken. Tel. (0575) 55 33 33.

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

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

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

• Te koop: Flymo TC330 lucht-
kussengrasmaaier, slechts
weinig gebruikt. Prijs € 75,-. Tel.
(0575) 55 40 76.

• Ik ben een meisje van 16
jaar en heb veel ervaring met
kinderen en wil wel op uw kin-
deren passen. Tel. (0575) 55
3333.

• Gevraagd: weidegelegen-
heid voor enkele jonge paar-
den. Jurriëns, Vorden, tel.
(0575) 55 67 66.

• Zaterdag 8 mei Wereldwin-
keldag met in Vorden: gratis
koffie, hapjes en fietsroute.

Bij De Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 8 mei.

HELP HET
GELUK'H

4 t>
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404040

VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Bevrijdings-
salade
200 gram

169
Vrijheids-
bakmix
500 gram

249

Nieuweoogst mandarijnen * 1.
De Groenteman Vorden

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

KWALITEIT KENT GEEN TIJD!

ij Besse//>

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo «Tel. (0573)471653

Voor de allerliefste moeders

Moederdagtaart
met verse aardbeien en slagroom voor ca. 8 pers.

€9,95
Andesbrood

Heerlijk brood met spelt, quinoa en amarant om (niet
alleen) moeders mee te verrassen

€1.95
Dinsdag brooddag

3 bruin bus broden € 4.00

Vlaai van de week

Abri kozen vlaai
6-8 pers. € O. «7 D

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

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

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

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

Dagmenu's
5 t/m 11 mei 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 5 mei
aspergesoep / spaanse gehaktballetjes met frieten en voorjaars-
salade.

Donderdag 6 mei
spies de rotonde, kruidenboter, geb. aardappels en groente /
apfelstrudel, slagroom

Vrijdag 7 mei
groentesoep / Zurichergeschnetzeltes met rösti en salade

Maandag 10 mei gesloten

Dinsdag 11 mei
wiener scnnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

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

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

Wendie en Thomas



Na 9 maanden binnenpret
ben ik er op 26 april 2004 om 23.35 uur uitgezet.

Mijn papa en mama noemen mij:

Owen
Marinus Bernard

Ik ben 51,5 cm lang en weeg met m'n billen bloot
2800 gram.

Marco en Karin Visser-Woerts

Addinkhof 13
7251 VE Vorden
Tel. (0575) 55 22 36

Kleine stralende oogjes, een ondeugende lach.
Daar hebben we negen maanden op gewacht.

Zorg en liefde zullen we jou geven,
zodat je kunt gaan genieten van je leven.

Lucy

Lucy is geboren op vrijdag 23 april 2004
om 12.26 uur, weegt 3940 gram en is 53 cm lang.

Hans ten Elshof & Jessica Gombert

Altijd welkom!

Hoetinkhof 199, 7251 WH Vorden
Tel. (0575) 55 08 02

Phïllip Gussow
&

Marleen Wichers
trouwen om 11.00 uur in het gemeentehuis •
van Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.00 uur in de N.H. kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
die aansluitend aan de kerkdienst zal plaats-
vinden van 15.30 tot 16.30 uur in Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 in Vorden.

Ons adres:
Ewoltstede 35
7213TCGorssel

A/a heel veel regelen
gaan wij op vrijdag 14 mei 2004
onze toekomst bezegelen.

Edwin Papen
&

Jorien Heuvelink
Om 11.00 uur staan wij hand in hand voor de J
ambtenaar van de burgerlijke stand.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in
de Martinuskerk te Warnsveld om 12.30 uur.

Adres:
De Waarden 367
7206 GW Zutphen

v r

l lLangs deze weg willen wij iedereen bedanken die, op
welke wijze dan ook, ons 60-jarig huwelijksjubileum

» tot een onvergetelijk feest heeft gemaakt.
• .» ' (ft*' $
i Hennie en Gert Nijenhuis $

Je was een vrouw van weinig woorden
Duidelijk herkenbaar voor degenen
die bij je hoorden
Een moeder en oma waar je op kon bouwen
Met een woord waarop je kon vertrouwen.

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is
geweest, geven wij u kennis van het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Hendrika Gerharda
Vruggink-Toonk

weduwe van G.J. Vruggink

in de leeftijd van 91 jaar.

Miny en Wim Klein Lebbink-Vruggink
Karin en Robert

Pepijn, Joel
Janette en Fred

Michelle, Stephanie
Irma en Stelios

Timo, Mario

Wim en Hanneke Vruggink-Bosman
Gerben en Monique

Daphne
Marcel en Gerdien
Heidi

7234 SJ Wichmond, 28 april 2004
Baakseweg 11

De begrafenis heeft zaterdag 1 mei plaatsgevonden op
de Algemene begraafplaats te Vorden,

Nu
Nu niet schreien,
dit leven was vol en goed.
Nu niet treuren
dit moest eens gebeuren.
Vechten en niet kunnen winnen,
een nieuw leven gaat beginnen.
De strijd die is gestreden,
heeft de emoties niet gemeden.
Hervat de moed, weer aan de slag,
beleef 't leven, blij met elke dag.

Na een moedige strijd, vol wilskracht, is waardig heen-
gegaan onze lieve zus en tante

Maria Bernarda Therezia Huls

* Vorden, 20 februari 1928 t Zutphen, 28 april 2004

Familie Huls
Familie Geurts

Correspondentieadres:
Giezenkampweg 4
7251 KS Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 4 mei plaatsgevonden in
Kranenburg.

Strooi uit mijn as voor alle winden,
zodat wat eens mijn lichaam was de weg kan vinden
naar alles wat het zozeer beminde.
Dat wolken, land en zee zich ermee verbinden.

Na een intensief leven is plotseling overleden onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi

Aaltje Kamperman-Wentink
sinds 1996 weduwe van Willem Kamperman

Vorden
* 23 oktober 1916

Zutphen
f 28 april 2004

Veldhoven: Alie en Henk

Oostkapelle: Janny en Paul

Vorden: Wilma en Wim

klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
W. Koers
Hendrik van Bramerenstraat 17
7251 XH Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons lid,
mevrouw

A. Kamperman-Wentink

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
N.B.v.P. Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

Vorden, 28 april 2004

Ik heb een vogel bevrijd uit
mijn hart en zie hoe hij
zijn weg vindt in het zonlicht
hoger en hoger en hoger, om
Eén te worden met het
Alles en Niets.

T.M.

Onze lieve Léonie is aan haar laatste reis begonnen.

Léontine Thekla van Biljouw

* 17 september 1968 t 2 mei 2004

Vorden: J.R.M, van Biljouw
T.M. van Biljouw-Smit

Brummen: Katja van Biljouw •
Jeen Bakker

Kas

Rijswijk (ZH): Richelle van Biljouw
Rudolph Bogers

Femke

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 11
7251 LA Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op woensdag 5 mei van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op don-
derdag 6 mei om 15.00 uur in de Veluwezaal van het
crematorium te Dieren, Imboslaan 6.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer.

Lieve Léonie

Niet meer in ons midden,
voor altijd in ons hart.

Fam. Bielderman
Fam. Eckhardt
Fam. Norde
Fam. Te Velthuis

Vorden, 2 mei 2004

De lege plek, het gemis, zal altijd blijven.

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedan-
ken, betuig ik u, mede namens mijn kinderen onze
oprechte dank.
Voor uw blijken van belangstelling na het plotselinge
overlijden van:

Mineke Pasman-Groot Wesseldijk

Het heeft de kinderen en mij bijzonder gesterkt en
getroost dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit
grote verlies.

Moge zij lang in ons aller herinnering blijven voort-
leven.

Arie Pasman
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 2004

Voor andere familieadvertenties zie elders in Contact



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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Mededeling van de
Programmaraad
Gelderland Oost
In de vergadering van 22 april
heeft de Programmaraad Gelder-
land Oost na het inventariseren
en bekijken van de zienswijzen
van abonnees en andere betrok-
kenen een definitief televisie-
advies opgesteld voor de periode
2004-2005, dat in principe per
l oktober 2004 ingaat. Verplicht
zijn: Nederland l, 2 en 3, twee
Belgische zenders, TV Gelderland
en één lokale zender. Voor de
Belgische zenders zijn VRT l en
Canvas/Ketnet opgenomen en in
de plaats van de lokale zender
voor Vorden: WDR 3. Voor de
overige acht zenders waar de
Programmaraad over mag
adviseren zijn opgenomen : ARD
l, Arte/TCM, Discovery Channel,
Eurosport, Fox Kids/Veronica,
National Geographic, NDR 3 en
The Music Factory. De keuze van
alle overige ±15 zenders is een
vrije keuze van de kabelexploi-
tant (UPC): de Programmaraad
heeft hier geen zeggenschap
over. Heeft u een voorkeur voor
één of meer zenders die
hierboven niet zijn genoemd,
dan kunt u de kabelexploitant
(dus niet de Programmaraad)
verzoeken die zender(s) op te
nemen in het Vordense pakket.

Weer veel vuil
opgehaald tijdens
Zwerfvuildag 2004

Tijdens de Zwerfvuildag op
20 maart jl. is in totaal 1620
kilo(!) rommel langs de we-
gen in het buitengebied van
Vorden opgeruimd. Ruim
120 Vordenaren namen deel
aan de jaarlijkse actie om
hun dorp schoon te houden.

Op vakantie? Vraag
reisdocument tijdig
Het is alweer bijna vakantietijd. Gaat u binnenkort naar het buiten-
land check dan of uw paspoort of identiteitskaart in orde is. Is deze
nog lang genoeg geldig en zijn uw kinderen bijgeschreven of hebben
ze eigen reisdocumenten en hoe zit het met de geldigheid daarvan?
Heeft u een nieuw reisdocument nodig of wilt u in uw paspoort uw
kind laten bijschrijven, doe dat dan tijdig.

uw
aan!

Hierbij nog even op een rijtje hoe
het zit met het aanvragen van een
paspoort of identiteitskaart:
Een reisdocument moet u per-
soonlijk aanvragen. U kunt kiezen
uit een paspoort of Nederlandse
identiteitskaart. Deze laatste is
alleen geldig in een groot aantal
Europese landen. Op een identi-
teitskaart kunnen geen kinderen
worden bijgeschreven. Voor het
aanvragen van een paspoort of
identiteitskaart moet u alle reis-
documenten meenemen die u in
uw bezit heeft. Kinderen moeten
ook het reisdocument(en), waarin
ze bijgeschreven staan, meebren-
gen. Tevens moet u meenemen
één recente, goedgelijkende
pasfoto die van goede kwaliteit is.
De pasfoto moet recht van voren

gefotografeerd zijn en een lichte,
egale achtergrond hebben. Voor
het aanvragen van een paspoort
voor kinderen tot -18 jaar moeten
beide ouders of degenen die het
gezag uitoefenen schriftelijk
toestemming geven. Voor een
identiteitskaart is toestemming
nodig tot 12 jaar.

Bijschrijving kinderen
Kinderen tot 16 jaar kunnen in
het paspoort van één of beide
ouders worden bijgeschreven. De
bijschrijving wordt voorzien van
een pasfoto zodat de identiteit
van het kind beter kan worden
gecontroleerd. Voor elke bijschrij-
ving moet u alle reisdocumenten
die u in uw bezit heeft

Nederlanders gebruiken gemid-
deld 128 liter leidingwater per
dag. Hiervan is maar vier liter
bestemd voor eten en koken. De
rest gebruiken we onder andere
om ons te wassen, de wc door te
spoelen en voor het wassen van
kleding. Water is echter een
schaars goed, verantwoord ermee
omgaan is daarom van groot
belang. Er zijn goede mogelijk-
heden om met behoud van
comfort te besparen op waardevol

drinkwater. Hoe? Dat vertelden
wij u in een reeks artikelen die
de afgelopen weken op de ge-
meentepagina verscheen. Deze
week de laatste waterbesparings-
tip: Sproei uw tuin alleen als het
nodig is en uw gras planten en
gedijen ook goed met regenwater!

Zodra het lente is, beginnen veel
mensen met het beregenen van
hun gazon. Dit is vaak niet
nodig. U kunt de planten en het

Het regenwater in de ton kunt u ook in plaats van de tuinslang
gebruiken om de ramen te lappen en de auto te wassen. Een keer
wassen met de tuinslang kost al gauw 150 liter water en dat is
veel, vergeleken met de twee emmers water (20 liter) uit de
regenten die ook voldoende zijn.

gras in uw tuin lui maken door
al vroeg in het voorjaar te gaan
sproeien. Bovendien hoeft u zich
niet snel zorgen te maken over
bijvoorbeeld een gelig gazon
want na een regenbui kleurt het
zo weer groen. Wilt u toch
sproeien, gebruik dan regen-
water om leidingwater te
besparen. Het is goed voor uw
planten en goedkoop. Giet of
sproei verder niet vaker dan één
keer per week en niet meer dan
een paar uur per keer. Sproei
bovendien niet als de zon hoog
staat, omdat het water dan
grotendeels voortijdig verdampt.
Overigens waarderen uw kamer-
planten het ook als er regenwa-
ter in uw gieter zit. Op het dak
van een doorsneewoning valt in

meenemen. Tevens moet u van
elk kind één recente, goedgelij-
kende pasfoto meenemen. De
pasfoto moet recht van voren
gefotografeerd zijn en een lichte,
egale achtergrond hebben. Het
kind moet bij de aanvraag aan-
wezig zijn, zodat zijn of haar
identiteit kan worden vastgesteld.
Voor de bijschrijving van een kind
in uw paspoort is de toestemming
vereist van de andere ouder of
van degene die het gezag
uitoefent (ook als uw kind al in
uw huidige paspoort staat
bijgeschreven).

Om veiligheidsredenen worden de
reisdocumenten op één centrale
plaats in Nederland van persoons-
gegevens voorzien. Dit heeft voor
u tot gevolg dat u een nieuw
reisdocument niet direct kunt
meenemen. U kunt het een week
later ophalen. Op een bijschrij-
ving moet u eveneens een week
wachten. Het kind hoeft bij de
uitreiking niet aanwezig te zijn.
Vraag een reisdocument dus op
tijd aan. Een spoedprocedure is
mogelijk, maar kost € 38,05
extra. Het duurt dan l werkdag
voor u uw nieuwe reisdocument
heeft.

Voor het aanvragen van een
nieuw reisdocument of het
bijschrijving van kinderen kunt u
terecht bij de afdeling burger-
zaken tijdens de gebruikelijke
openingstijden. De eerst volgende
avondopeningstijden zijn op
27 mei, 17 en 24 juni van 18.30 -
19.30 uur.

Kosten
paspoort € 37,95
identiteitskaart € 30,50
bijschrijving direct bij de
aanvraag € 7,75
van een nieuw pas-
poort bijschrijving in
bestaand document € 18,10

Nederland zo'n 35.000 liter
water per jaar. Vang dit water op
in een regenton. Regentonnen
zijn te koop bij tuincentra en
sommige houthandelaren.
Waterleidingbedrijven kunnen u
informeren over de aanschaf en
het gebruik ervan. Door een
waterreservoir hoog in de
regenpijp te monteren krijgt u
druk op de tuinslang.



Koninklijke onderscheidingen voor
A.W. Enzerink en H.C.J. van der Linden

Streekcommissie De Graafschap
vergadert op 10 mei

Op 29 april kregen de heren A.W. Enzerink en H.C.J. van der Linden
een koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau)
uitgereikt door burgemeester E.J.C Kamerling. De feestelijke happe-
ning vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Vorden.

De heer H.C.J. van der Linden kreeg
zijn onderscheiding voor:
Meer dan 40 jaar werkzaam zijn
in de grafische sector, waarvan
38 jaar bij drukkerij Weevers
in Vorden. Daarnaast voelt hij
zich betrokken bij en mede ver-
antwoordelijk voor de mensen in
de Vordense gemeenschap. Hij
was:
- van 1970 -1982 bestuurslid van

de Vordense Sport Federatie,
waar hij verantwoordelijk
was voor de contacten met de
Gelderse Sportfederatie en de
sportverenigingen

- van 1971 -1983 secretaris,
penningmeester, voorzitter en
vrijwilliger bij de carnavals-
vereniging 'de Deurdreajers'

- vanaf 1982 tot heden

bestuurslid, campagneleider,
lid van de steunfractie van het
CDA in Vorden

- vanaf 1994 voorzitter van de
ledenraad van de woningbouw-
vereniging Thuis Best, nu
De Stiepel geheten.

- vanaf 1999 bestuurslid van de
Christus Koning en de Heilige
Antonius van Padua parochie.

De heer A.W. Enzerink ontvangt zijn
onderscheiding voor:
Beroepsmatige en vrijwillige
activiteiten die hij heeft ont-
plooid en nog steeds ontplooit
voor de (ouderen)zorg in Deventer
en omstreken. Hij heeft een initië-
rende rol gespeeld en een bijdra-
ge geleverd aan de ontwikkeling
van regionale samenwerkings-

- [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
10 me i 2 0 0 4
De gemeenteraad vergadert
opiniërend op maandag 10 mei
a.s. (let op: gewijzigde datum!)
om 20.00 uur in het gemeente-
huis. U bent van harte welkom
deze openbare vergadering bij
te wonen. Op de agenda staat
onder meer de volgende onder-
werpen:

• horen bewoners Zutphense-
weg (buiten bebouwde kom)
over 'Parapluplan prostitutie'

• gemeentelijke herindeling
(mondelinge toelichting)

• gemeentelijk reactie op
ontwerp-reconstructie-
plan

• multifunctionele accommo-
datie

• basisbibliotheek de Graaf-
schap

• kunstwerk(en) in Vorden

Spreek- en inspreekrecht

U kunt over de onderwerpen
die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De
raadsstukken liggen ter inzage
in het gemeentehuis en in de
bibliotheek in Vorden. De
mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de
behandeling van het betref-
fende agendapunt begint. U
kunt aan het begin van deze
vergadering ook spreken over
een onderwerp dat voor u of
het gemeentebestuur van
belang kan zijn, maar niet op
de agenda staat. Als u wilt
spreken of inspreken, moet u
dat de dag voor de vergadering
aan de griffier, de heer G.
Limpers, tel (0575)557493
mededelen, onder opgave van
het onderwerp waarover u het
wilt hebben.

verbanden. Als directeur van het
PW Janssen verpleeghuis en diens
rechtsopvolgers, nu de stichting
Zorggroep Solis, heeft hij zich als
een dynamisch en pro-actief
directeur opgesteld. Onder zijn
leiding heeft de organisatie een
ontwikkeling doorgemaakt naar
een moderne zorginstelling van
goede naam en faam. Ook buiten
de reguliere werktijden heeft hij
zich bijzonder ingezet voor het
verpleeghuis en de zorg, bijvoor-
beeld bestuurslid stichting
Ouderenwerk Deventer,
bestuurslid Apotheek Deventer
Ziekenhuis; opzetten inkoop-
combinatie gezondheidszorg.

In zijn jeugd heeft de heer
Enzerink de Christelijke Jongens-
vereniging geleid, waarbij hij ook
een prominente rol speelde bij de
jaarlijkse toneelvoorstellingen. In
Musis Sacrum in Arhem heeft hij
zelfs voor prinses Beatrix kunnen
spelen. Verder is hij jarenlang
voorzitter geweest van het Rode
Kruis Nederland, afdeling
Zutphen e.o. en is hij lid van het
bestuur van het Oranjefonds,
sectie sociaal-culturele activitei-
ten. Tenslotte kan niet onvermeld
blijven dat hij voor familie, oud-
collega's, buren en vele anderen
een zeer sociaal en bewogen mens
is en altijd klaar staat om hen
met raad en daad bij te staan.

De heer Enzerink en de heer Van
der Linden hebben zich geruime
tijd voor de samenleving inge-
spannen. De aard, duur, diversi-
teit, betekenis en uitstraling van
de activiteiten van beide heren
hebben tot de koninklijke
onderscheidingen geleid.

Gemeentehuis
gesloten
Op 5, 6 en 7 mei is het gemeente
huis gesloten. De afdeling
burgerzaken is op 7 mei geopend
van 09.00 tot 10.00 uur voor
aangiften van geboorte en
overlijden. Vanaf 10 mei gelden
weer de normale openingstijden.

Veel deelnemers voor VAR-excursie
op 12 mei
Op 12 mei organiseert de gemeen-
te een excursie naar afvalverwer-
kingsbedrijf VAR in Wilp om geïn-
teresseerde Vordenaren tijdens
een rondleiding te laten zien hoe
het afval dat zij gescheiden aan-
bieden, wordt hergebruikt. Een
groot aantal mensen heeft zich
aangemeld (we hebben helaas
zelfs enkele mensen moeten
teleurstellen)! Om 13.00 uur ver-
trekt een compleet volle bus die
woensdagmiddag naar Wilp, waar
eerst een videopresentatie van het
bedrijf op het programma staat.
Daarna rijdt de bus met de deel-
nemers over het terrein en stopt
bij verschillende bedrijfsonder-
delen (onder andere het compos-
teerbedrijf, de sorteer- en recy-

clinghallen en de stortplaats),
zodat een kijkje genomen kan
worden op de werkvloer. Aan het
eind van de rondleiding is er een
prijsvraag, waarmee de deelne-
mers een compostvat,

spaarlampen of waterbesparende
douchekop kunnen winnen.
Diegenen die zich opgegeven
hebben, ontvangen binnenkort
een brief van de gemeente met
een officiële uitnodiging.

De Streekcommissie De Graaf-
schap vergadert op 10 mei om
15.30 uur in het gemeentehuis
van Vorden. De vergadering is
openbaar. Op de agenda staat
onder meer:
• Evaluatie Plattelandshuis
• Kaderbrief Gebiedsprogramma

2005-2007
• Stroomgebied Dortherbeek
• Uitvoering reconstructieplan
De vergaderstukken liggen ter

inzage bij het secretariaat van de
Streekcommissie, Hummeloseweg
85 in Zelhem, tel. (0314) 625 000.

Streekcommissie De Graafschap
adviseert mede Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelder-
land over de besteding van pro-
vinciale en Europese gelden ten
behoeve van de streek De Graaf-
schap. Zij doet dit ieder jaar in de
vorm van eenjaarprogramma.

D e s t a n d v a n z a k e n

U wilt toch ook uw mening over de nieuwe
gemeente laten horen?
Kom op 12 mei naar de informatiebijeenkomst!

In de laatste week van april is huis-aan-huis een speciale krant
over de herindeling van Vorden met Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen en Zelhem verspreid. In de krant stond onder
meer een samenvatting van de Profielschets. Daar staan de
wensen en gedachten van de huidige gemeentebesturen over het
toekomstige Bronckhorst in beschreven. Maar zoals de naam
schets al zegt, zonder ook uw mening als inwoners te kennen is
het natuurlijk niet af. Elke gemeente organiseert daarom een
informatiebijeenkomst om de ideeën van haar inwoners te
inventariseren. In Vorden is dat op 12 mei a.s. om 19.00 uur in
het Dorpscentrum. Het geheel (de Profielschets en uw mening
als inwoners) wordt in een later stadium aan het nieuwe bestuur
van de gemeente Bronckhorst overhandigd. Wij horen uw
inbreng graag op 12 mei!

Gratis compost voor Vordenaren op
8 mei bij afvalbrengpunt
Zolang de voorraad strekt!

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

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

werkers van de groenvoorziening
van de gemeente maken ook
veelvuldig gebruik van compost.

OP DE WEBSITE
Surf eens overwww.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoorbeeld
over de bouw-, kap- of milieu-
vergunning, verenigingen en
instanties in Vorden, de
aanstaande herindeling of over
welke zaken burgemeester en
wethouders tijdens de laatste
b en w-vergadering beslis-
singen hebben genomen.



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

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Kerkstraat 5, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 27 april 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Galgengoorweg 4, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: inhoud

woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
De Laegte 12, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: het bouwen voor
gevel hoofdgebouw grenzend aan openbare ruimte
Oude Zutphenseweg 11, voor het bouwen van een tribune, vrijstelling voor: hoogte
Zutphenseweg 86, voor het bouwen van een garage met bergruimte, vrijstelling
voor: nieuwbouw garage/berging

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• De Laegte 12, voor het geheel slopen van een garage

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het houden van een geraniummarkt voor de winkel op

Burg. Galleestraat 5 en het gebruik van een gedeelte van de parkeerplaats voor de
winkel op 8 mei van 08.00 tot 17.00 uur

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

kadastraal bekend D 2061, D 2062 en D 2055, in periode 12 mei t/m 26 mei
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres:

Deldensebroekweg 2 kadastraal bekend N210, in periode 12 mei t/m 26 mei
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Lindeseweg 33

kadastraal bekend F2530, in periode 12 mei t/m 26 mei

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

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g R u u r l o s e w e g 8 9 a
( K r a n e n b u r g ) e n D o r p s s t r a a t l ( W i c h m o n d )
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel

3, lid 3.6.2. sub b van het bestemmingsplan 'Kern Kranenburg' vrijstelling te
verlenen voor het vernieuwen en vergroten van een garage met carport op het
perceel Ruurloseweg 89a. Deze vrijstelling maakt de aanbouw van de woning
binnen een afstand van 3m achter de voorgevel mogelijk.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
5, lid 5.7. sub a van het bestemmingsplan 'Wichmond 1994' vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Dorpsstraat l in
Wichmond (herinvulling voormalige terrein van landbouwmechanisatiebedrijf
Arends).

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 6 mei t/m 2 juni 2004 ter
inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

Donderdag in Hengelo Gld:

Gratis* ruit repareren
•Gratis Voorruit Repareren en
Ruit Inspecteren vanaf WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger
knalden de ruiten er in zijn geheel
uit. De huidige gelaagde ruiten
doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadi-
um alsnog door, ook nog na één of
twee jaar! Dat betekent uiteinde-
lijk toch weer een tijdrovende ruit-
vervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico.
Echter, bij een WA-Plus, WA-Extra,
Casco of All-Risk verzekering is
harsreparatie van de ster vrijwel
altijd zonder kosten. Sterreparatie
is daarom veel aantrekkelijker dan
vervanging! Verzekeraars hebben
dan ook voorkeur voor harsrepa-
ratie boven vervanging.

Doorscheurkaiis sterretjes min-
stens 50%: ga veilig op vakantie!
Op gelijmde voorruiten staan
enorme spanningen, mede door
intense zonnestraling veroor-
zaakt. De stijfheid en daarmee de
sterkte van de carrosserie wordt
voor 40% bepaald door een goede,
verlijmde voorruit. Een zwakkere
voorruit betekent dus een zwakke-
re auto. Breuken in het glas ver-
zwakken de voorruit.

Door hitte (zon!) of kou (afkoeling
door plotselinge regenbuien) ont-
staan er extra spanningen in het
glas. Ook het dichtgooien van een
deur (luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning.

Door al die spanningen is de kans
op doorscheuren van een barstje
of ster ruim 50%, zo blijkt uit tech-
nisch onderzoek! De ruit op vakan-
tie laten vervangen is lastig en de
afwikkeling met verzekeraars (bui-
tenland!) is ingewikkelder! Tijdige
reparatie van een ster is daarom
zeer aan te raden.

Bent u voor ruitschade verzekerd
en wordt u doorverwezen naar een
ruitschadespecialist, dan kan men
bij Automark terecht. Automark
werkt in principe voor iedereen
die voor ruitschade verzekerd is en
stuurt de rekening rechtstreeks
naar de verzekeraar. Voor de klant

zijn er geen kosten of moeite ver-
bonden aan ruitreparatie. De
klant betaalt geen eigen risico en
heeft geen no-claim verlies (behal-
ve particulier verzekerden bij Cen-
traal Beheer). Automark gebruikt
voor reparatie de meest moderne
harsinjectie methode. Bij ruitrepa-
ratie moet de laatste groene kaart
worden meegebracht voor de
juiste verzekeringsgegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren
Het graveren van het kenteken
met NL in alle ruiten is inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
iets extra geld wordt een speciale
reflectielaag over de gravures aan-
gebracht, waardoor de gravures bij
regen en 's avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen dief-
stal: wil een dief een gestolen auto
verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

Gratis Voorruitinspectie op de
parkeerplaats van het markt-
terrein

Deze week komt de Mobiele Serv-
ice van Automark in Hengelo Gld
voor een actie Ruit Repareren /
Kenteken Graveren. Op verzoek
van de klant wordt de voorruit ter
plekke gratis geïnspecteerd en
krijgt men een deskundig en vrij-
blijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. Men hoeft niet van
te voren een afspraak te maken:
voor Voorruitinspectie of Ruitrepa-
ratie meldt men zich direct bij de
reparateur. Reparatie van de voor-
ruit is voor WA-Plus, Casco en All-
Risk verzekerden geheel zonder
kosten.

Voor de juiste verzekeringsgegevens
moet bij reparatie wel de laatste
groene kaart worden meegenomen.
Klaar terwijl u wacht/winkelt! Let
op: deze aanbieding geldt niet
voor particulier verzekerden van
Centraal Beheer. Donderdag 6 mei
kan men terecht op de parkeer-
plaats van het marktterrein. Bij
regen kunt u rustig in de auto
blijven zitten. Let op de gele tent
van Automark.

Open Dag
Willibrorduskerk Vïerakker

Op zaterdag 8 mei a.s. houdt de
Vierakkerse St. Willibrorduskerk
open huis. 's Ochtends staan de
deuren van de kerk open voor
een ieder, die geïnteresseerd is
om deze wonderschone kerk te
bewonderen.

Er wordt de laatste jaren hard ge-
werkt om de kerk, die uit 1870
stamt en dringend toe was aan
restauratie, weer in perfecte con-
ditie te krijgen. Anderhalfjaar ge
leden werd een eerste fase van de
restauratie (de restauratie van het
priesterkoor) afgerond en binnen-
kort zal ook de tweede fase (de

restauratie van de noorderbeuk)
worden opgeleverd. De voltooiing
hiervan lijkt nu nog ver. De stei-
gers staan nog in de kerk en ook de
glas-in-loodramen, die ook ge
restaureerd worden, staan nog in
het Tilburgse restauratieatelier
van Stef Hagemeier, de glazenier.
Het leek de restauratiecommissie
een ideaal moment om juist nu,
nu bezoekers nog in de gelegen-
heid zijn het restauratiewerk van
zo dichtbij te bekijken en zich zo
een goed beeld kunnen vormen
van hoe de restauratoren te werk
gaan, de kerk open te stellen. Men
is allen van harte welkom.

De uitslagen van de diverse evenementen op
Koninginnedag
Vogelschieten: l en schuttersko-
ning Willem Oldenhave; 2 Henk
Golstein, l .vleugel; 3 Robin Ave
rink r. vleugel; 4 Wouter Pelgrum,
kop; 5 Henk Steenblik, staart.
Ringsteken: l Kathe Goorden; 2
Willy Schouten; 3 Gea Vaneker; 4
Maureen Stokman.
Buksschieten: l D. Besselink; 2 J.
Abbink; 3 Ronald Besselink.
Klepelschieten: l D. Besselink, 2
Jurgen Schurink
Jeugd: l Reze Waarbeke.

Orienteringsrit:
We hebben gemerkt dat er onder-
weg nogal eens via de mobeüe tele
foon het thuisfront of het internet

werd geraadpleegd om zo de juiste
antwoorden kunnen bemachti-
gen! Daar gaan we volgend jaar na-
tuurlijk iets aan doen

15 jaar en ouder:
Ie fam Holtslag; 2e 't Olde Hoge I;
3e Johan en Wilma Bolink.
t/m 14 j aar:

Ie Jarno en Brian; 2e Irene en Iris;
3e Joyce en Anniek; 4e Marieke,
Anne, Esther en Hester; 5e Loes,
Marleen en Kim.

Ringsteken:
Ie Kathe Goorden; 2e Willie
Schouten; 3e Gea Vaneker; 4e Mau-
reen Stokman.



Vervolg familieadvertenties

Voor uw belangstelling en deelneming, ons betoond
na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Hendrika Alberdina
Beck-Wonnink

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Fam. G.J. Beek
Vorden, mei 2004

Zo bijzonder...
Zo lief...
Zo sterk...
We missen je.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw har-
telijk medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze lieve mama en oma

Betsie Jurriens

Het is voor ons een grote steun en troost geweest.

Sandra en Gerard
Mayke

Erwin en Evelien

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

• 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

Wegens gebrek aan 'rommel' gaat
helaas de rommelmarkt op

zaterdag 8 mei,
in Sensire de Wehme NIET door.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

en en planten

ISUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Aanstaande zaterdag 8 mei

GROTE VERKOOP
VAN EENJARIGE
TUINPLANTEN

Aanbieding

4 geraniums
3 Spaanse
margrieten

4 surfinia's
Supergrote
hangplant

0051
500
5?°

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

"Gevuld met appel smaken
varkenshaasjes nog beter"

We hebben weer iets heel speciaals voor u
gecomponeerd: Pom-pomme. Een varkenshaasje gevuld

met gedroogde appeltjes, kaneel en amandel.
Dat zorgt voor een heel bijzondere smaaksensatie.

En de voordelige prijs is al net zo sensationeel.

Vleeswarenkoopje

gebraden
gehakt
Vleeswarenspedal

runder-
rookvlees
Keurslagerkoopje

varkensreepjes
Special

pom-pomme
Speciaal aanbevolen

runder-
schnitzels
Weekaanbieding

huzarensalade
Weekaanbieding

gevuld
stokbroodje

100 gram €

100 gram €

500 gram €

100 gram €

100 gram €

500 gram €

per stuk €

o.75

u9

i.75

95

1?"

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

www.compusystem.nl
AMD 2500+ , 256 MB DDR, 52 speed CDROM, 6 ) GB HDD 7200 € 499,-
AMD 2500+ , 512 MB DDR, 5 € 565,-

TopPC (met snel MSI moederboi V.3. € 599,-
AMD XP 2600+ , 256 MB DDR 40C j$ € 599,-
AMD XP2800+, 512MBDDR40C | € 684,-
AMD XP 3000+ , 512 MB DDR 400, 6 x USB 2. l € 749,-
Luxe AOpen miciitower ATX, 5.1 sound, 16 x 48 DVD-speler, 100 Mbit ethernet, stille Koelers,

6 x USB 2.0, 1.44MB diskdrive, logitech keyboard, logitech scrollwheelmuis

Actie:
Demo Je wel 2785+ Notebook Van €

voor €
Specificaties: 15 Inch TFT, AMD XP 2500+, 512 MB DDR, Combo DVD / CDRW, iü GB HDD,

10/100 mbit lan, 56k modem, FireWire, USB 2.0, PCMIA, tv-out on l uxe Notebook

Meerprijzen:
Windows XP home € 89,- • Logitech Cordless Desktqĵ ^»* LiteOn 52x32x52 CDRW € 34,

17 inch monitoren vanaf € 119,- • 17 inch TFT monitoren v.a. € 399,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

• Wij verzorgen ook uw ADSL-installatie, bel voor informatie.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

enZONWERINGM/R

.ENSINK
SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
'savonds 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
Kerallt kunststof gevelbekleding



Koninklijke onderscheiding

Wim Enzerink lid in de Orde van Oranje Nassau
"Mijn schoonzoon Erwin werkt
bij de bedrijfsverzorgingsdienst
in Almen. Hij had mij al eens
een paar keer uitgenodigd om
zijn werkplek te komen bekij-
ken. Eindelijk donderdag 29
april was het zover. Er werd mij
verteld dat het bezoek in Almen
gecombineerd zou worden met
een brunch. De bedoeling van
mijn kinderen was, zo bleek
achteraf, dat ze het verhaaltje
van de brunch erbij verteld had-
den opdat pa dan wel zijn goeie
kleren zou aantrekken! Ik werd
thuis opgehaald door mijn
zoon Rob, een beetje vroeger
dan was afgesproken, maar
kennelijk, ook dat bleek achter-
af, om te zien of ik wel de goeie
outfit aan had.

"Pa we rijden nog even langs het
gemeentehuis hier in Vorden. Daar
moet ik nog een pakje afgeven", zo
zei Rob. Nog steeds geen argwaan.
Bij het gemeentehuis zag ik een
paar bekenden van mijn werk. Die
hebben hier zeker één of andere
afspraak, dacht ik bij mezelf. Nog
steeds niets in de gaten. Zeg maar
gerust de naïviteit ten top", zo zegt
Wim Enzerink lachend. Toen ech-
ter burgemeester Kamerling de "
boodschap" van Hare Majesteit
voorlas en hem vervolgens Konink-
lijk onderscheidde kreeg Wim En-
zerink een warm gevoel van bin-
nen. Niet vanwege de onderschei-
ding op zich maar zo zegt Wim,
het is een blijk van waardering
voor het werk dat ik gedaan heb
en dat voelt echt goed".

Wim Enzerink heeft inmiddels ge-

bruik gemaakt van de VUT rege-
ling. En als hij ons op een zonnige
zaterdagmiddag in zijn fraaie tuin
aan het Molenbliek vertelt over
zijn : " 40 jaren in de gezondheids-
zorg" dan kun je concluderen dat
hij een wel zeer werkzaam leven
achter de rug heeft.

Momenteel zit hij overigens niet
met de handen over elkaar, maar
is hij nog volop in de "running",
maar daarover straks meer.

Wim Enzerink: "De laatste 15 ja-
ren kan ik het best omschrijven als
tropenjaren. Werkdagen van s'
morgens acht tot s' avonds zes
kwamen vrijwel niet voor. Verga-
deringen in de avonduren, werk-
zaamheden in de weekends, het
hoorde allemaal bij mijn werk,
maar wel leuk om te doen".

P.W. JANSEN VERPLEEGHUIS
Wim werd geboren in Hengelo (G),
middelbare school in Zutphen en
dan de "maatschappij" in. Zegt hij:
"Ik kwam in de accounts- wereld
terecht. Intussen diverse opleidin-
gen gevolgd. In 1964 werd ik admi-
nistrateur bij het P.W. Jansen Ver-
pleeghuis in Almen en was daar 15
jaar algemeen directeur". Zoals be-
kend werd het P.W. Jansen Ver-
pleeghuis in Almen gesloten en
naar Deventer verplaatst (1992)
Daar waren twee verpleeghuizen
(Deventer en Colmschate), samen
met een capaciteit van 270 bedden.
Op gegeven moment werd een
fusie aangegaan met de woon
en zorgcentra "Bloemendaal" met
"Huize Corel" en de stichting "De
Verenigde Gestichten". Toen ont-
stond in 2000 de stichting Zorg-
groep "Solis" (twee verpleeghuizen

en vijf verzorgingshuizen). Wim
Enzerink gaf daar leiding aan dui-
zend medewerkers en 400 vrijwil-
ligers. Overigens heeft "Solis" nog
meer stichtingen zoals bv. "Ortis"
(op het gebied van eerstelijns ge-
zondheidszorg).
Ook was Wim Enzerink de initia-
tor van de " Stichting Zorgnetwerk
Salland", een regionale samenwer-
king tussen "alles" wat met zorg te
maken heeft. Eigenlijk een plat-
form van alle zorginstellingen in
de regio. Wim Enzerink werd voor-
zitter van het platform. "Toch wel
een moeilijke klus geweest, om dit
alles te realiseren. Ik kreeg veel lof
toegezwaaid. Vorig jaar oktober
kreeg ik daarvoor de stadspenning
van de gemeente Deventer en daar
ben ik best trots op", zo zegt de
Vordenaar.
Een heel leven werkzaam in de
zorg, ging bij Wim Enzerink ge-
paard met zorgen thuis. Na een ja-
renlange slepende ziekte overleed
op 57 jarige leeftijd zijn echtgeno-
te Greet, de vrouw die hij de laat-
ste drie weken van haar leven zelf
heeft verzorgd. Een hele klap, ge-
lukkig ondervindt Wim Enzerink
veel steun van dochter Mirjam die
samen woont met Erwin en zoon
Rob die samen woont met Esmir.
Ook beleeft hij veel plezier aan
kleinzoon Daan.

NIEUWE UITDAGING
Wim Enzerink ging niet bij de pak-
ken neer zitten en stortte zich als
VUT er, op een nieuwe uitdaging.
Hij begon op persoonlijke titel een
adviesbureau op het gebied van ac-
countancy, financial planning,
consultancy en management. Mo-
menteel heeft hij twee projecten
onder handen die medio 2005
haar beslag moeten krijgen. Wim
Enzerink kan er enthousiast over

vertellen. Zegt hij: "Vanuit de op-
drachtgever coördineer ik het pro-
ject van het verpleeghuis "Het
Grootte Enze Voerster" in Deventer.
Het tweede project waar Wim En-
zerink mee bezig is, is het project
Hospice "De Winde" (speciaal be-
doeld voor mensen die nog hoog-
uit drie maanden te leven hebben)
Daar is straks plaats voor tien per-
sonen. " Dit project kan niet zon-
der sponsors. Toen ik afscheid
nam als directeur van "Solis" heb
ik gevraagd om in plaats van ca-
deaus geld voor dit project te ge
ven. Ik ben zeer blij dat aan dit ver-
zoek gevolg is gegeven", zo zegt
Wim Enzerink.

Door al dit soort activiteiten is hij
geridderd. Maar niet alleen dat, hij
heeft zich ook op vrijwilligersge-
bied verdienstelijk gemaakt zoals
bijvoorbeeld als bestuurslid van de
apotheek Deventer Ziekenhuis, be-
stuurslid geweest van de Stichting
Welzijn Ouderen in Deventer;
voorzitter "Comité Rode Kruis Vor-
den e.o.". Hij heeft nog zitting in
het Oranjefonds (ontstaan uit een
fusie tussen het Koningin Juliana-
fonds en het "Natioaan Cadeau
voor Maxima en Willem) en daar-
naast nog ander vrijwilligerswerk.
Tot slot zegt hij: "Het zit een beet-
je in mij, ik hou van doorpakken.
Wat mij dan vaak stoort is de re
gelgeving in Nederland, waardoor
bij veel dingen onnodig vertraging
ontstaat. Ik ben ervan overtuigd
dat de helft van de regelgeving in
Nederland afschaft kan worden"
aldus Wim Enzerink die er nog al-
tijd voldoening in schept dat hij
mensen die in de problemen zijn
geraakt, kan helpen. "Ik heb altijd
de drive gehad om wat voor men-
sen te kunnen betekenen", zo zegt
hij.

Hans van der Linden Koninklijk onderscheiden

Afscheid als typograaf bij Drukkerij Weevers
Vrijdag 28 mei biedt de directie
van drukkerij Weevers haar me-
dewerker Hans van der Linden
een afscheidsreceptie aan. Hans
maakt gebruik van de VUT rege-
ling. Hij heeft er dan 48 jaar als
typograaf opzitten, waarvan bij-
na 40 jaren bij de Vordense
drukkerij. En dan nog op de val-
reep de versierselen uitgereikt
krijgen, die behoren bij het "Lid
in de Orde van Oranje Nassau",
een mooier afscheid is volgens
Hans nauwelijks denkbaar.

Na zoveel dienstjaren uiteraard
vanzelfsprekend dat "Contact"
reeds een vraaggesprek met hem
gepland had en wel voor de uitgave
van woensdag 19 mei! Dus klonk
het verzoek van directeur Gerhard
Weevers junior, Hans niet vreemd
in de oren, toen deze woensdag
jongstleden tegen hem zei: "Zeg
Hans, morgenvroeg (donderdag 29
april, red) gaan we even de bijbe
horende foto maken". Hans ver-
scheen deze donderdagmorgen in
zijn werkkloffie in de drukkerij.
Toch eventjes paniek, dus toch
maar aan Hans gevraagd om naar
huis terug te gaan en 'het nette pak'
aan te trekken, want het moest im-
mers een mooie foto worden.
"Dat moet dan maar, zo dacht
Hans. Terug naar huis, omkleden,
weer terug naar de zaak. Vervol-
gens bij Gerhard Weevers in de au-
to op weg naar enkele "fotogenie
ke" locaties zoals het "Knopen-
laantje", een foto bij de laan die
uitzicht biedt op het kasteel Vor-
den. " Hans misschien is het ook
wel leuk om een foto bij de Lode
wijkslinde te maken". Prima, zo
sprak Hans. De auto geparkeerd.
Plotseling zag Hans zijn 88 jarige
vader Cees, woonachtig in Lichten-
voorde, lopen!
Hans: "Mijn vader hier? Toen pas
had ik het in de gaten, het zal toch
niet waar zijn? En of het waar was,
een half uur later kreeg hij uit
handen van Burgemeester Kamer-
ling de koninklijke onderschei-
ding uitgereikt. Hans had het er
toch wel even moeilijk mee. Echt-
genote Ria, die ook van niks wist
(alleen de kinderen zaten in het

"complot") natuurlijk ook apetrots
op haar man. En zo werd het vrijdag-
middag in huize van der Linden
een "Oranje" vraaggesprek, boven-
dien Oranjeslingers bij de voor-
deur en Hans ook zo trots als een
pauw met een blik in de ogen van
"vraag maar"!

BEVLOGENHEID
Dus terug naar het uitgangspunt,
het afscheid van Hans van der Lin-
den als typograaf bij drukkerij
Weevers. Geboren op 31 maart
1943 in een arbeidersgezin in
Utrecht (later verhuist naar Lich-
tenvoorde). Een gezin met negen
kinderen, acht jongens en een
meisje. Hans: "Dat betekende dus
al snel "voor je zelf opkomen"
maar wel in positieve zin. Mijn
moeder heeft mij de belangstelling
voor de medemens bijgebracht. Zij
was zeer sociaal voelend, eigenlijk
haar tijd ver vooruit. Ze had "zit-
ting" in de vrouwenbeweging en
volgde toen al lessen in het "spre
ken in het openbaar". Ik denk dat
ik in mijn latere leven de bevlogen-
heid van haar heb overgenomen.
Een groot gezin, dus op zeer jonge
leeftijd (14 jaar) al aan het werk.
Op 29 juli 1957 als leerling hand-

zetter begonnen bij drukkerij Elna
in Lichtenvoorde. Ik wist totaal
niets van het vak. In die tijd bracht
ik de Volkskrant rond ( die lees ik
nog altijd) en las ook zelf graag de
krant. Een krant heeft te maken
met taal en communicatie met
mensen. Al doende leerde ik de
liefde voor het vak kennen. Mij ka-
rakter is ook, graag met mensen
werken en graag resultaat beha-
len", zo zegt Hans van der Linden
die direct na zijn aanstelling bij
Elna, aan de grafische school in
Zutphen, met succes een 4 jarige
opleiding "handzetter" volgde.
Alvorens hij in militaire dienst
ging, waar hij als wachtmeester af-
zwaaide, had Hans zijn huidige
werkgever Gerhard Weevers seni-
or leren kennen als leermeester bij
de Elna Na zijn militaire dienst
keerde Hans bij Elna terug, zij het
voor slechts een halfjaar. De heer
Weevers senior was nl. in. onder-
handeling met de familie Wolters
om hun drukkerij in Vorden over
te nemen. Op verzoek van senior,
kwam ook Hans naar Vorden.
Hans: "Ik ben op 15 augustus 1964
bij Wolters gaan werken en na de
overname (l maart 1965) bij Ger-
hard Weevers senior".

THUIS IN VORDEN
Hans ging zoals dat zo mooi heet,
twee jaar lang in "de kost" bij de
familie Wolters, waarna hij zich
samen met Ria, met wie hij in
1966 trouwde, aan de Steege 7
ging vestigen. En daar woont het
paar inmiddels al 37 jaar. Daar
werden ook de kinderen Mark, ge
huwd met Kitty en Ingrid, gehuwd
met Hanny geboren. Hans had zijn
werk in Vorden, maar ook Ria voel-
de zich al direct thuis in het Vor-
dense. "Via mevrouw Wolters
werd ik al direct lid van het Vor-
dens Dameskoor. Ik heb ook 16
jaar bij slagerij Vlogman gewerkt
en leerde daardoor heel wat men-
sen kennen", zo zegt ze.
Intussen werkt Ria v.d. Linden al
weer 18 jaar bij de "Stichting Zo-
zijn", in het complex "De Zon".
Haar functieomschrijving luidt
"Woonondersteuner". Zegt ze:
"Dat houdt in, verstandelijk ge-
handicapte mensen in hun dage
lijkse leven ondersteunen en het
regelen van hun "netwerk" (familie,
vrije tijdsinvulling e.d.) Begelei-
dend werk, zeg maar, de mensen
kunnen hun verhaal bij mij kwijt",
zo zegt Ria v.d. Linden die deze
taak nog een tijdje wil blijven uit-
oefenen.

LETTERTJE VOOR LETTERTJE
Terug naar Hans. Hij heeft in de
afgelopen jaren heel wat ontwik-
kelingen in het drukkerswereldje
meegemaakt. Zegt hij: "Eerst dus
als handzetter. Alles wat gedrukt
moest worden was "zetsel", letter-
tje voor lettertje in spiegelschrift
zetten. Zeer tijdrovend, met het
zetten van een bericht op b.v. A4
formaat, was je al gauw twee uur
bezig. Na het handzetten volgde
het machinezetten (letters in lood
gegoten). De ontwikkeling ging
door. Weevers was altijd "in" voor
nieuwe machines. Senior vond het
dan prachtig om te "handelen"
met de oude machines!

Na het machinezetten volgde de
"offset" (fotografische zetselver-
vaardiging). De volgende stap en
daar zitten we nu nog midden in,
was het digitale tijdperk. Ik praat
hier dus eigenlijk over vier soorten
werkzaamheden met hetzelfde
eindresultaat, maar wel zorgen
datje "bij bleef'. Door het "digita-
le" is de gehele bedrijfsvoering an-

ders geworden. Het geeft toch een
goed gevoel dat ik een jarenlange
periode heb meegemaakt in een
bedrijfstak dat enorm in beweging
is", zo zegt Hans.
Momenteel en dat nog een paar
weken, houdt hij zich bezig met
de opmaak van advertenties, met
andere woorden hij zorgt ervoor
dat de advertenties "kant-en klaar"
in de verschillende edities van het
"Contact" worden afgedrukt. Hij
verdeelt zijn werk in twee clusters;
maandag en vrijdag de edities
Ruurlo en Vorden, woensdag en
donderdag de edities Warnsveld
en Hengelo. Dinsdag is een vrije
dag. Die dag benutten Hans en Ria
om zich met de kleinkinderen Loes
(5) en Ruud (3) bezig te houden.

MAATSCHAPPELIJKE
BEZIGHEDEN
Hans van der Linden heeft in Vor-
den op velerlei gebied tal van func-
ties bekleed. Om er een paar te
noemen: jarenlang bestuurslid
zaterdagafdeling voetbalclub 'Ratti',
zitting gehad in achtereenvolgens
de sportraad, sportcommissie,
sportfederatie (adviesorganen
richting gemeentebestuur). Veel
activiteiten bij de carnavalsvereni-
ging "De Deurdreajers" met als
hoogtepunt in 1972 Prins Carna-
val. Jarenlang bestuurslid (o.a. vier
jaar voorzitter) bij de woning-
bouwvereniging "Thuis Best", be
stuurslid "Waterschap Baakse-
beek". Jarenlang deel uitgemaakt
van de schaduwfractie van het
CDA.etc,etc.

Momenteel nog (al vanaf 1998) zit-
ting in het parochiebestuur met
de verantwoording voor "grond en
gebouwen". Hij maakt deel uit van
de Avondwakegroep van de pa-
rochie Christus Koning/ Antonius
van Padua. Voorzitter van drie
huurders- verenigingen die vallen
in het werkgebied van "De Stie
pel". Bestuurslid van de Stichting
"Vordens Sportpark". Voeg daar
nog aan toe dat echtgenote Ria
zingt en voorzitter is van het ge
mengd parochiekoor "Cantemus
Domino", dat zij lid is van de pa-
rochie liturgisch beraad( advies-
groep) en dat de echtelieden graag
reizen, dan is het duidelijk dat je
het echtpaar van der Linden voor-
lopig nog niet achter de gerani-
ums ziet zitten!
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S O 50 plus info
Stichting Weizij n Ouderen Vorden

VORDEN
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

'Ik heb hulp nodig.
Hoe kom ik eraan?'
Als u wegens ziekte of handicap
hulp nodig hebt, kan men die aan-
vragen bij het Regionaal Indicatie
Orgaan (RIO). Deze instelling be-
paalt of u voor hulp in aanmerking
komt en zo ja voor hoeveel uur.
Men kan zelf contact opnemen
met het RIO , dit kan door het in-
sturen van een aanvraagformulier
of telefonisch (0575) 58 11 22.

Voor welke hulp moet het RIO een
indicatie afgeven?
• Huishoudelijke verzorging (zgn.

alphahulp)
• Verzorging of verpleging thuis
• Dagverzorging in een verzor-

gingshuis
• Dagbehandeling in een verpleeg-

huis
• Opname in een verzorgings- of

verpleeghuis( ook als het om tij-
delijke opname gaat).

Het RIO adviseert ook aan gemeen-
ten bij het toekennen van voorzie
ningen voor de Wet Voorzieningen
Gehandicapten (WVG). De gemeente
neemt dan contact op met het RIO.
Wettelijk is het RIO verplicht om
binnen zes weken een indicatie af
te geven, door de grote werkdruk
wordt deze termijn nogal eens
overschreden, wat uiteraard heel
vervelend is voor de hulpvragers.

Bij een positieve indicatie wordt
het rapport dat is opgemaakt door-
gestuurd naar de instelling die de
zorg gaat verlenen en die instel-
ling regelt wanneer en hoe de
hulp daadwerkelijk verleend zal
worden.

Bij de indicatiestelling wordt reke-
ning gehouden met de mogelijk-
heden van partners en inwonende
kinderen om bij te dragen aan de
benodigde hulp. De mantelzorg
van zgn. interne mantelzorgers is
afdwingbaar, d.w.z. dat men voor
minder uren geïndiceerd wordt
wanneer er interne mantelzorg is.
Zgn externe mantelzorg, hulp van
vrijwilligers, wordt niet meegere-
kend, want deze hulp is niet af-
dwingbaar.

De boven omschreven hulp wordt
bekostigd uit de AWBZ en dus be-
taald uit de algemene middelen.
Het is dus belangrijk dat de hulp
verleend wordt aan diegenen die
deze hulp daadwerkelijk nodig
hebben. De indicatie is streng,
maar men probeert zo rechtvaar-
dig mogelijk te zijn. Het is dan ook
van het grootste belang dan u uw
situatie zo duidelijk mogelijk
schetst als u bezoek krijgt van
de indicatieadviseur. Voor meer
informatie óver het RIO of voor
een aanvraagformulier kan men
terecht bij de SWOV tel 55 34 05.

Ergotherapie thuis Pijnstillers
Hel veel dagelijkse handelingen
verrichten we zonder erbij na te
denken. Pas als we door ziekte of
handicap die handelingen niet of.
slechts met grote moeite kunnen
verrichten, komen we erachter
hoe veel handelingen er op een
dag verricht worden. Er zijn tegen-
woordig heel veel handige hulp-
middelen verkrijgbaar. Maar vaak
ben je er nog niet met het aan-
schaffen van die hulpmiddelen, je
moet er ook mee leren omgaan, of
het nu gaat om het rijden met een
rolstoel of om het hanteren van
speciaal bestek De ergotherapeut
is degene die u kan leren hoe men
met de beperkingen die men heeft
zo veel mogelijk de dagelijkse han-
delingen zelf kunt uitvoeren. Na
advies van uw huisarts kan de er-
gotherapeut bij u thuis komen om
daar te bekijken hoe u in de prak-
tijk met hulpmiddelen kunt om-
gaan en welke aanpassingen even-
tueel wenselijk zijn. Ook kunnen
familieleden (mantelzorgers) bege-
leid worden, bijv. hoe zij de beste
hulp kunnen bieden bij het aan-en
uitkleden. Ook kan de ergothera-
peut adviseren bij het aanvragen
van een speciaal bed of speciale
stoel. Of de hulp van de ergothera-
peut vergoed wordt door de ziekte
kostenverzekering hangt af van de
voorwaarden.

Wie hoofdpijn of kiespijn heeft,
neemt een pijnstiller en wanneer
dat zo nu en dan gebeurt is er niets
aan de hand. Gebeurt dat echter
dagelijks ,dan wordt het tijd om
eens wat langer stil te staan bij de
oorzaak van de pijn en andere
maatregelen te nemen .Pijn is een
signaal, als je een hete pan aan-
pakt doet dat zeer en je trekt je
hand onmiddellijk terug en dat
moet ook om ernstige brandwon-
den te voorkomen.

Wie gedurende langere tijd pijn
heeft, doet er goed aan een arts te
raadplegen om de oorzaak op te
sporen en zo mogelijk te behande
len. Langer dan één a twee weken
op eigen houtje pijnstillers slikken
is niet verstandig. En wie al ande
ren medicijnen voorgeschreven
krijgt, moet helemaal voorzichtig
zijn, want ook eenvoudige pijnstil-
lers die zonder recept verkrijgbaar
zijn, kunnen risico's opleveren als
ze samen met andere medicijnen
gebruikt worden.

Lees daarom altijd de bijsluiter of
vraag in geval van twijfel advies bij
de apotheek Gebruik ook nooit
verschillende pijnstillers naast el-
kaar zonder advies van uw huis-
arts en vermijd alcohol als u pijn-
stillers slikt.

Veilig de weg op
Onlangs hebben een aantal senio-
ren de rijtest afgelegd. Aan deze
rijtest was ook een ogentest ver-
bonden, die werd uitgevoerd door
de fa. Siemerink. Goed zien is een
van het grootste belang voor ie
dere automobilist en eigenlijk zou
iedereen boeven de 40 a 45 jaar-
lijks de ogen moeten laten testen
om er zeker van te zijn dat het nog
verantwoord is om zonder bril aan
het verkeer deel te nemen.

Het is van het grootste belang om
verkeersborden zo vroeg mogelijk
te zien en om tijdig op te merken
dat een voorganger remt.Secon-
den kunnen dan een groot ver-
schil maken.

Als uw gezichtsvermogen achter-
uit gaat, verloopt dat meestal heel
langzaam en daardoor merkt u
het niet zo gauw. Een gerichte con-
trole is dan heel nuttig en mis-
schien heeft men de bril dan al-
leen nodig als men auto rijdt,
maar men levert dan wel een gro-
te bijdrage aan uw eigen veilig-
heid en die van anderen.

Goed zicht in de auto is ook afhan-
kelijk van schone ruiten. En als u
die schoonmaakt, vergeet dan ook
de (buiten)spiegels niet. En het
spreekt vanzelf dat de hoedenplank
niet volgestouwd moet zijn met
spullen die het uitzicht belemme
ren.

Het is ook verstandig om altijd een
zonnebril in de auto te hebben,
vooral bij laagstaande zon is die
zonnebril hard nodig.

Informatie over alle artikelen in
deze rubriek kunt u verkrijgen bij:
SWOV tel. 55 34 05.

De Kraanvogel verwelkomt
Nancy Rutgers met songfestival!

Na een halfjaar in Nepal-te
hebben doorgebracht, was leer-
kracht Nancy Rutgers afgelopen
donderdagavond in oorspron-
kelijk Nepalees gewaad terug
op De Kraanvogel. Mede om
haar welkom te heten, was er
een heus songfestival georgani-
seerd.

Onder leiding van Joost Werner,
die Nancy gedurende een halfjaar
verving, hadden leerlingen van al-
le groepen de afgelopen twee
maanden in totaal 18 liedjes inge
studeerd om deze op de planken te
brengen. In de volle gymzaal van
De Kraanvogel was het ruim twee
uur volop genieten. Er werden kin-
derliedjes ten gehore gebracht,
maar ook nummers van K3 en
"kinderen voor kinderen" stonden
op het programma.

Top-veertig- en reggaemuziek ont-
braken evenmin, zelfs André Ha-
zes stond op het podium. Veel
nummers gingen gepaard met een
toneelstukje of hadden een humo-
ristische ondertoon.

Alle zangers en zangeressen wer-
den professioneel ondersteund
door een groep begeleiders, die
naast "meester" Joost op keyboard
bestond uit Rob Heuvelink op bas-
gitaar, Symone Boerstoel op viool
en Hennie te Brinke op slagwerk.

Temidden van de optredens vertel-
de Nancy over haar verblijf in Nep-
al en bedankte ze iedereen voor
het vele geld dat ze toegezonden
had gekregen. Daarvoor heeft ze
materialen laten maken, waarvan
de kinderen van haar school nu
erg genieten. Als dank had de di-

rectrice van de school Nancy een
klein Nepalees beeldje voor De
Kraanvogel meegegeven. Presenta-
tor Peter Luitjens, voorzitter van
de ook deze avond zeer actieve ou-
dervereniging, sprak z'n waarde
ring uit voor de inzet van Nancy.
Hij noemde Nancy een ambassa-
deur van De Kraanvogel.

JURY
Na afloop van elk nummer werd er
commentaar gegeven door de ju-
ry, die bestond uit Nancy Rutgers,
de afscheid nemende onderwijze
res Géraldine Izaks en Hans Krab-
benborg, de welbekende zanger
Kas Bendjen en bijna-buurman
van de school. De juryleden staken
alle meisjes en jongens een hart
onder de riem, terwijl het publiek
de deelnemers voortdurend op
veel applaus trakteerde. Aan het
eind was er voor iedere artiest een
fraaie herinnerings-medaille.

AFSCHEID
De avond stond verder in het te
ken van het afscheid van meester
Joost en juffrouw Symone, maar
vooral in dat van juf Géraldine
Izaks, die acht jaar haar beste
krachten aan De Kraanvogel heeft
gegeven en nu een nieuwe uitda-
ging binnen het onderwijs heeft
gevonden: zij gaat werken voor
het Personeelscluster Oost-Neder-
land.
Voor ieder van de vertrekkende
leerkrachten waren er hartelijke
woorden en afscheidsgeschenken,
terwijl vele aanwezigen gebruik
maakten van de gelegenheid hen
de hand te drukken.

Amnesty International
schrijf actie
Komende week ontvangen de
thuisschrijvers weer de vooi>
beeldbrieven via de werkgroep
van Amnesty International in
de bus. Deze keer wordt er on-
der andere aandacht gevraagd
voor twee boeddhistische non-
nen die gevangen zitten in My-
anmar.

Ma Than Htay en Ma Tin Tin Hoo,
twee boeddhistische nonnen, wer-
den op 16 januari 2003 gearres-
teerd voor het organiseren van een
vreedzame demonstratie in Yan-
gon, de hoofdstad van Myanmar.

Zij zitten beide een gevangenis-
strafvan vijftien jaar uit.
De twee vrouwen demonstreerden
bij het stadhuis.
Zij schreeuwden leuzen om er bij
de overheid op aan te dringen de
prijzen van eerste levensbehoeften
als rijst en plantaardige olie te ver-
lagen.
Daarnaast deelden zij folders uit
waarin werd aangedrongen op
vrijlating van politieke gevange
nen en vooruitgang in de politieke
dialoog tussen de militaire rege
ring en de National League for De
mocracy.

Deze politieke partij won in 1990
de verkiezingen, maar heeft nooit
de macht kunnen overnemen.

Volgens de autoriteiten werden de
nonnen gearresteerd vanwege het

distribueren van "pamfletten die
mensen aanzetten tot het organi-
seren van demonstraties" en voor
het schreeuwen van leuzen.

Ma Than Htay en Ma Tin Tin Hoo
zouden veroordeeld zijn op basis
van vage wetten die regelmatig ge
bruikt worden om dissidenten
monddood te maken.

Politieke gevangenen krijgen in
Myanmar over het algemeen geen
eerlijk proces. Amnesty beschouwt
de nonnen als gewetensgevange-
nen.

Amnesty International vraagt om
onmiddelijke en onvoorwaarde-
lijk vrijlating van de twee nonnen.

Wil men ook thuisschrijver
worden of de brieven voortaan
per e-mail ontvangen? Dat kan!

Indien men thuisschrijver wil wor-
den en maandelijks brieven thuis
wil ontvangen ter ondertekening
en ter verzending, dan kan men
zich aanmelden bij de Amnesty-
werkgroep Vorden.

Men kan bellen met Pauline van
den Berg, telefoon 55 37 11.

Bent u al thuisschrijver, maar wilt
u de brieven per email ontvangen?

Mail dan uw adres naar:
amnesty_vorden@hotmail.com

Buurtvereniging
de Veldwijk
Ook dit jaar heeft de toneel-
groep van buurtvereniging de
Veldwijk voor haar leden een
toneelstuk ingestudeerd. Vrij-
dagavond 14 mei zal in het
dorpscentrum het stuk 'Met de

kont in de botter* opgevoerd
worden.

Naast de leden van de Veldwijk is
een ieder welkom die het toneel
als zodanig een warm hart toe
draagt.
Dus iedereen, lid of geen lid is van
harte welkom!

Met de kont in de botter' is een
klucht in 3 bedrijven, geschreven
door Bernd Gombold, vertaling in
algemeen dialect door Ben te Velde.
Het ene misverstand na het andere.
Dat is de grote kracht van deze
prachtige klucht. Een slechthoren-
de Oma en een niet al te snuggere
dochter van de buren begrijpen

een allerdaagse afspraak totaal
verkeerd. Oma's schoonzoon heeft
iemand besteld om de oude hond
dood te schieten en dan beginnen
de misverstanden.

ROLVERDELING
Sjoerd: Dick Groot Jebbink; Truus:
Willie Velhorst; Hannes: Marcel

Dekkers; Oma: José Mokkink;
Moes: Henk Arfrnan; Hendrik: Jan
Groot Jebbink; Mien: Sabine Wil-
genhof; Roos: Annemieke Velhorst;
Brouwer: Ton Groot; Geert: Jan
Willem Beekman; Roxy: Inge Lotter-
man; Soufleuse: Gozien Letterman;
Regie: Gerard Smeenk; Grime: Ada
Winkels en Gerdien Schotsman.
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Echte Bakker
VAN ASSELT

150

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

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

UW WENSKEUKEN KRIJGT VORM
VOOR EEN SMAKELIJKE PRIJS

Streek Lochem
heeft een keukenshowroom

met eigentijdse, praktische,

comfortabele en betaalbare

ideeën voor mensen die graag

lang en zorgeloos willen

genieten van huiselijk kook-

plezier. Laat u eens uitgebreid

en deskundig adviseren.

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

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem

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

Aanbieding

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

EEKMARKIL
grote hortensia
20 rode rozen
Moederdag boeket

6.99
4.99 bloemen en planten
6.99

Volop éénjarige tuinplanten,
geraniums, grote hangplanten, MARKTEN
enz, enz... THÜB-

•yy DE MARKT.
VAN
ALLE

Ingaande Zaterdag 8 mei is ;

SUPER DE BOERI Yvonne en Wilbert

Grotenhuys op

ELKE ZATERDAG geopend

tot 18.00 uur i.p.v. 17.00 uur

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

ROUWEN is GEEN Z IEKTE Slangenburg

Rouwen om een verlies wordt

tegenwoordig steeds serieuzer

genomen. Een goede ontwikkeling.

Immers, niet eens zo heel lang

geleden leek "even flink zijn"

nog de enige remedie tegen

verliesverwerking. Gelukkig worden

meer en meer mensen zich er van

bewust dat rouwen gewoon bij het

leven hoort. Maar het tonen van

gevoelens blijft in onze maatschappij

onveranderd moeilijk.

Teveel mensen lopen vast in hun

verdriet, niet alleen door overlijden

van een dierbare maar ook door

ander verlies zoals bijvoorbeeld van

gezondheid of een baan. Meer kennis

over en aandacht voor emoties die

bij verliesverwerking vrijkomen kun-

nen er voor zorgen dat 'het rouwen'

hanteerbaar en begrijpelijk wordt,

zowel voor de rouwende zelf als voor

de directe omgeving.

Daarom heeft Yarden de docente

verlieskunde en psychodrama-thera-

peute Marieke de Bruijn uitgenodigd

om een voordracht over dit thema te

verzorgen.

CREMATORIUM SLANGENBURG

Nutselaer 4, Doetinchem

Wij NODIGEN U HIERBIJ UIT,

DEZE VOORDRACHT BIJ

TE WONEN OP DONDERDAG

IJ MEI A.S. IN DE AULA VAN

CREMATORIUM SLANGENBURG,

NUTSELAER 4

TE DOETINCHEM

De aula is open om 19.00 uur
en de aanvang van de voordracht

is om 19.30 uur.

De toegang is gratis.

Informatie: 0314-345774 of www.yarden.nl

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

VP
GI



^Schutterskoning Willem Oldenhave:^
"Ik had de vorm van de dag"!

De datum 30 april 2004 zal de geschiedenisboeken ingaan als een gedenkwaardige dag.
Het "wereldbeeld" werd beheerst door drie personen. Het begon al vroeg, om 02.12 uur
Nederlandse tijd landde André Kuipers met zijn Sojoez- capsule in de buurt van de Rus-
sische stad Arkalyk, niet ver van de lanceerbasis Baikoenoer waar hij elf dagen eerder
was vertrokken. Onze André werd een nationale held en was op deze Koninginnedag
een veel besproken man.

De tweede persoon die het "wereldbeeld" bepaalde was onze "bloedeigen" koningin
Beatrix, uiteraard de hoofdpersoon op 30 april. Onze vorstin was naar het hoge noorden
getogen om samen met de inwoners van Warffum en de stad Groningen haar verjaardag
te vieren. Zij was niet alleen, de hele familie, inclusief haar trotse schoonzoon Pieter van
Vollenhoven, die een dag eerder ( donderdag 29 april) een hele hoge onderscheiding (
Ridder Grootkruis van de Nederlandse Leeuw) in ontvangst mocht nemen.

Ook Maxima was aanwezig in Groningen. En hoe! Onze populaire prinses, gepassio-
neerd door de tango, liet in een oogverblindende creatie een flitsend dansoptreden
zien. De toch zo nuchtere Groningen klapten zich de handen bijkans stuk bij net zien
van dat spetterend gebeuren. De hoofpersoon van de dag Koningin Beatrix zei op T.V:"
De wijze waarop iedereen de dag met ons mee viert, betekent veel voor ons".

De derde persoon die op deze Koninginnedag het "wereldbeeld" bepaalde, kunnen we
dicht bij huis zoeken. Het was niemand minder dan de geboren en getogen Vordenaar
Willem Oldenhave uit het inmiddels "beroemde" buurtschap Delden. Sterke Willem
werd schutterskoning en niet "zomaar". Toen de paar honderd deelnemers voor de aan-
vang van het vogelschieten wat met elkaar stonden te keuvelen, vertelde Willem Olden-
have dat hij in 1995 "Keizer van Vorden" was geworden.

In dat jaar werd er namelijk een wedstrijd vogelschieten georganiseerd, waarvoor alle
schutterskoningen die Vorden de 50 voorbije jaren heeft gekend, waren uitgenodigd. Zo
ook Willem Oldenhave die al twee keer schutterskoning in Delden was geworden. De in-
zet van dit gebeuren de titel" Keizer". Dus dat hij op deze zon overgoten vrijdag in Vor-
den de houten vogel naar beneden zou schieten, was dus in feite "voorspelbaar"!

Willem Oldenhave reageerde dan ook laconiek:" Ik had vorm van de dag", zo sprak hij
met een ernstig gezicht! Vanwege zijn werkzaamheden als smid is de nieuwe schutters-
koning zijn hele leven al gewend om voor hete vuren te staan. Toen echter na het" mees-
terschot" de vogel vlak voor zijn voeten in het gras plofte bleek "ijzeren Willem" toch ont-
daan. Bleek, verbaasd, verbouwereerd, als het ware een beetje versuft keek hij om zich
heen.

Hij had zich binnen de minuut weer in de hand. Gelukkig maar want Willem had zijn
handen meer dan nodig, zo bleek. Van alle kanten kwamen de mensen op hem af om
hem te feliciteren. En dat ging in feestend Vorden nog een hele poos door. De titel
"schutterskoning" werd Willem Oldenhave ( die later op de dag met echtgenote Wilma
zou worden gehuldigd) door iedereen gegund. Dus was hij de derde persoon die op deze
Koninginnedag het "wereldbeeld" bepaalde!

Het zou te ver voeren om, schrijvende over het Oranjefeest in Vorden, alleen de persoon
van de schutterskpning de revue te laten passeren. Wat te denken van het ringsteken.
Een gebeurtenis die niet alleen veel publiek trok, maar bovendien ook veel deelnemers.
De organisatie is al jarenlang in handen van de aanspanning "In de Reep'n". Gerrit van
Zeeburg en Jan Groot Jebbink reden met paard en dogkar de gehele morgen "af en aan"
in de Dorpsstraat om toch maar vooral de deelnemers ( overwegend dames) "in stelling"
te brengen.

Spannende ritten, veel "kampen" en een figuurlijk pluimpje op de hoed van het paard
"Benno". "Dit paard is al 21 jaar oud en wil dat ook graag in de krant lezen", zo jubelde
de echtgenote van Jan Groot Jebbink. Kathe Goorden werd uiteindelijk winnares bij dit
spectaculair gebeuren.

Overigens was Vorden deze dag al vroeg "Oranje- gekleurd" . Een prachtig gezicht, de
schoolkinderen terug van de aubade bij het gemeentehuis, toen ze met een fraaie Oran-
jekroon op het hoofd door het dorp liepen. Dit alles onder begeleiding van de muziek-
vereniging "Sursum Corda" ( Later op de dag, bij het inhalen van de schutterskoning,
nam "Concordia" de honneurs waar).

De Oranjevereniging had deze dag voor jong en oud weer een afwisselend programma
in elkaar gesleuteld Het blijft jammer dat diverse evenementen op hetzelfde tijdstip
plaats vinden. Een vader die meedoet aan het vogelschieten, een moeder die meedoet
aan het ringsteken kunnen dan bijvoorbeeld niet de spelletjes gadeslaan, die tegelijker-
tijd worden gehouden! Overigens vermaakten de kinderen zich opperbest bij de door In-
door Sport georganiseerde evenementen. Dat zelfde geldt voor "de kleintjes" die met
rooie koontjes op de wangen genoten van het kindertheater in het dorpscentrum.

In het dorp de gehele dag een drukte van belang en een gezellig sfeertje. In de feesttent
bij Bakker in de middaguren de "Bakker- rock" . Onder het genot van een drankje kon
met name de jeugd genieten van een drietal bands te weten "Avalanche"( een rockband
die vorig jaar werd opgericht). Verder de band "Op Drift" een rockband die het dialect
hoog in het vaandel heeft staan. Tot slot nog een optreden van de band "Orange luicy"
die speciaal voor deze dag was geformeerd. Een repertoir met swingende muziek. Het
Oranjefeest 2004 werd afgesloten met een feestelijke lampionoptocht en een spetteren-
de vuurwerk bij kasteel Vorden dat dit jaar door de zgn." Club van Zeven" aan de Vor-
dense bevolking werd aangeboden.



Peugeot 106 l. l Accent 3
66.000 km.blauw 5-1998 € 6.950,-

Peugeot 306 XS 1.6 3-drs.
142.000 km. zwart 7-1996

Peugeot 306 XN 1.4 Brk.
92.000 km. grijs met. 2-1999

Peugeot 306 XR 1.4 3-drs.
15.000 km.groen met. 5-2000

Peugeot 306 XT 2.0 HDi Brk.
l 16.000 km.bl.met. 6-1999

Peugeot 306 XR l .4 Brk.
144.000 km. bl.met. 7-1997

€ 5.950,

€ 7.950,

€ 10.750,

€ 8.950,

€ 6.950,

Peugeot 106 l .4 XS 3-drs.
11.000 km. zwart 5-2002

Peugeot 206 2.0 GTi 3-drs.
33.000 km. blauw 3-2000

Peugeot 206 2.0 GTi 3-drs.
96.000 km. grijs 1-2001

Peugeot 206 XS l .6 3-drs.
83.000 km grijs 10-1999

Peugeot 206 CC 2.0 I6V 3-drs.
30.000 grijs met. l -2002

€ 10.950,-

€ 13.950,-

€ 12.950,-

€ 9.250,-

€ 21.950,-

75.000km. groen met.3-2001 € 13.250,-

Mitsubishi Space Star l .61 Family

56.000 km. blauw 2-2002 € 14.750,-

Peugeot 307 CC 2.0 16V SPORT
15.00 km. rood 3-2004 € 37.950,-

Peugeot406 I.8ST I6V
l 12.000 km. blauw l -1996 € 4.950,-

Peugeot 406 ST 2.0 HDi 90 pk
125.000 km. bl.met 1-2000 € 13.950,-

Peugeot 607 ST 2.2 16V
58.000 km. blauw 3-2001 € 23.950,-

Peugeot 806 ST 2.0
200.000 km. groen 8-1994 € 6.950,-

Voorjaarsshow
met veel voordeel en

introductie Peugeot 407

Op 14, 15 en 16 mei a.s.
Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot
KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand •
Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1000 km
omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk
servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen •
Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Automobielbedrijf A. Ridderhof B.V.
Molenenk 2, 7255 AX Hengelo (Gld.).Tel.: (0575) 46 19 47

Geopend: ma.-do. 08.00-18.OOu. vrij. 08.00-20.OOu. za. 09.00-1 6.OOu.

kijk ook op: w w w . r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

BAKDEMONSTRATIE
op zaterdag 8 mei
VAN 10.OO UUR
TOT 16.OO UUR

l N B R U I N

VORDEN • Stationsweg 16 • tel.: 0575 - 55 15 83

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en
verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,

maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,
personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies 0900 - 8856
lokaal tarief, 24 uur per dag www.sensire.nl

Te koop GEVRAAGD:

BOERDERIJEN
verbouwd of onverbouwd

met min. 1 ha land.

BEMIDDELINGSBURO

NORDE
06 54303138

GALACONCERT
MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA

orkest o.l.v. Hugo Klein Severt
drumband o.l.v. Mike de Geest

Dorpscentrum Vorden - aanvang 20.00 uur
toegang gratis

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

Jansen & gal m-
autoschadebedriif JU

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

•••i
IDE /HOLLE

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Aardbeienslofje
of aardbeien tutti

nu € 6.25

Hartjes krentenbrood
met spijs

groot €

Voor moeder een luxe doosje

Leonidas Bonbons
vanaf € 5.00

Huzarensalade € 3,25 per persoon
Russische eieren € 4,00 per persoon
Zalmsalade € 4,50 per persoon

Graag tot ziens bij Mirjam Meiilenbroek.



Hengelo
blijft op de
kleintjes lei

De jokerweken
zijn helaas bezweken!
Dus gaan we
deze week
geen jokers meer plakken
maar een beschuit
met muisjes pakken!
Ter gelegenheid
van het feit dat
Heico
vader is geworden
van twee prachtige
zoons
Milan & Jochem.

ohHengelo!

Deze week:

GROLSCH
PIJPJES

per krat

M O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Cn HENGELO (G)
(0575)461205 FAX(0575)4646 12

maximaal 3 kratten per persoon.
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00- 17.00 uur



Galaconcert
Muziekvereniging Concordia
Ter gelegenheid van haar 135-ja-
rig bestaan geeft muziekvere-
ninging Concordia op zaterdag
8 mei a.s. een galaconcert in het
Dorpscentrum te Vorden.

Voor deze speciale gelegenheid
heeft Concorcdia het Vordens
Mannenkoor uitgenodigd. Muziek
en koor zullen uitgebreid van zich
laten horen deze avond, zowel af-
zonderlaijk als gezamenlijk.

De voorbereidingen zijn reeds in
volle gang. Tijdens de gezamen-
lijke repetities staan de dirigenten
Klein Severt (harmonie Concordia)
en Knikkink (Vordens Mannen-
koor) afwisselend op de bok en wis-
selen zij van gedachten over de ba-
lans en de muzikaliteit. De dames
en heren van Concordia vinden
het een leuke uitdaging weer eens
een koor te begeleiden. In het ver-
leden werd er regelmatig samen-
gewerkt voor het openingsconcert
van het VW-seizoen. Helaas is dit
concert al een aantal jaren van de
agenda verdwenen.

Reden voor de muziekcommissie
van Concordia om weer eens con-
tact te zoeken met het mannen-
koor voor een samenwerking.
Voor de pauze zal het orkest van
Concordia een aantal mooie con-
certstukken ten gehore brengen.
Met deze composities leggen de
muzikanten de lat weer een stukje
hoger.

De drumband heeft onder leiding
van de nieuwe instructeur Mike de
Geest een afwisselend programma
ingestudeerd. Mike de Geest is in
januari begonnen als instructeur
en heeft in een paar maanden tijd
enkele nieuwe stukken ingestu-
deerd waarbij gebruik wordt ge-
maakt van niet alledaagse slag-
werkinstrumenten.

Na de pauze vult het mannenkoor
een deel van het programma in.
Daarna kunt u genieten van de
stukken die het orkest samen met
het mannenkoor heeft ingestu-
deerd (zie ook advertentie elders
in dit blad).

Mo torcros

Gerben Vruggink is de sterkste
crosser op thuiscircuit
Gerben Vruggink is op zaterdag-
middag op zijn eigen thuiscircuit
"Delden" winnaar geworden in de
Superklasse, zij het met hetzelfde
puntentotaal als Marcel Bulten. Bij
de jeugd ging de overwinning
naar Bas Klein Haneveld. Niels
Beek zegvierde in de klasse 125 CC,
terwijl Jan Koop de snelste "recre-
ant" was. Na afloop bood Johannes
van Kempen de winnaars bloemen
aan, die gratis door bloembinderij
Kettelerij beschikbaar waren ge-
steld.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Jeugd 65/85 CC:
l Bas Klein Haneveld 60 punten; 2
Torn Berends 54; 3 Enzo de Kous
48; 4 Rob ten Have 48 punten.

Klasse 125 CC:
l Niels Beek 60 punten; 2 Job Koen-

ders 50; 3 Jasper Groot Roessink
50; 4 Ramon v.d. Kous 46; 5 Niek
Langwerden 46 punten.

Recreanten:
l Jan Koop 60 punten; 2 Wim Rad-
stake 54; 3 Jan Groot Enzerink 48;
4 Robert v.d. Tweel 48; 5 Stephan
Groot Nuelend 41 punten.

Superklasse:
l Gerben Vruggink 57 punten; 2
Marcel Bulten 57; 3 Wienand
Hoenink 48; 4 Rudy Boesveld 48; 5
Johannes van Kempen 42 punten.

P.V. Vorden
De wedvlucht vanaf Nijvel over
een afstand van ca. 220 kilometer
werd gewonnen door M. Tiemes-
sen. De volledige uitslagen waren:
M. Tiemessen l, 8; J. Meyer 2, 5, 6,
9,10,14,16,17; H. Eykelkamp 4, 7,
12,19; A en A Winkels 3,13,18, 20;
T. Wesselink 11; J.van Dijk 15.

Voetbalclub 'Vorden' al in de ban van het jubileumjaar

Maand mei staat bol van activiteiten!
Begin september viert de voet-
balvereniging "Vorden" haar 75
jarig jubileum. Binnen de ver-
eniging is afgesproken om in
de maand mei een aantal activi-
teiten te ontwikkelen die in het
kader staan van het naderend
jubileum.

Zo organiseert de jubileumcom-
missie op donderdag 6 mei op het
gemeentelijk sportpark een voet-
baldag voor de jeugd (junioren en
pupillen). De organisatie heeft de
leiding van deze dag in handen ge
geven van "Strada Sports".
Er wordt een circuit van "voetbal-
spellen" uitgezet (dribbelen, doel-
trappen e.d) De teams bestaan uit
tien personen (leeftijd bij leeftijd)
die zullen trachten elkaar de loef af
te steken. Dinsdag 18 mei staat het
volgende evenement in de plan-
ning. Die dag komt er een afvaardi-
ging (waaronder voorzitter Jan Vul-
lings en jeugdvoorzitter Daan Mie-
te) van de Tilburgse Ere divisieclub
Willem II in Vorden op bezoek.
Voor zaterdag 22 mei staat er op
het gemeentelijk sportpark het
zgn. 'Danonetoernooi' op het pro-
gramma. Een toernooi voor D-pu-
pillen (10-12 jaar) en dan met na-
me voor District Oost. In totaal zul-
len hieraan 16 clubs uit het oosten
van Nederland deelnemen. De
nummers l t/m 3 worden afge-
vaardigd naar de landelijke finale
die op 13 juli in het Olympisch sta-

dion in Amsterdam wordt gehou-
den. De uiteindelijke winnaar zal
Nederland in september tijdens
het WK in Parijs vertegenwoordi-
gen. ( Vorig jaar mocht zoals be
kend het team van "Vorden" in Pa-
rijs de nationale driekleur hoog
houden).
Zondag 23 mei geeft de jeugd van
"Vorden" in het dorp acte de pré
sence. Die dag is het koopzondag.
"Vorden" zal dan in het centrum
met enkele teams "straatvoetbal"
spelen. De activiteiten in de
maand mei worden zaterdag 29
mei besloten met het "Wikeetoer-
nooi" dat eveneens op het gemeen-
telijk sportpark zal plaats vinden.
Voor de jeugdleden is er s'morgens
een mix toernooi. Ter afsluiting
van het seizoen vindt er s' avonds
in de kantine een feestavond
plaats. In de maand mei wordt te
vens de bijzondere "punten spon-
sor actie" afgesloten. Aan het be
gin van de competitie konden spe
Iers op hun eigen favoriete elftal
inzetten. Stel, een speler dat op
dat moment dat zijn elftal in de
competitie 25 punten zou beha-
len. Dan stort de deelnemer(ster)
één euro per punt, dus 25 euro. Be
gin januari stond de teller op
5.484,57 euro. De jubileumcom-
missie van "Vorden" verwacht dat
het eindresultaat de 10 mille zal
overschrijden. Het geld zal voor de
bestrijding van de kosten van het
jubileum worden aangewend.

Paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Afgelopen weekend waren er pony-
concoursen, daar behaalde de vol-
gende deelnemers een prijs.

VORDEN ZONDAG 25 APRIL:
Dressuur
Martine Bijenhof met Taran een Ie
prijs klasse L2 met 180 punten.
Miranda Beeftink met El Ambrazo
een 3e prijs klasse Ml met 167 pnt.
Lisette Bijenhof met Simply The
Best 5e prijs klasse B met 159 pnt.

Springen
Annemieke Mulderije een 2e prijs
klasse M.

EIBERGEN ZATERDAG l MEI:
Dressuur
Bart Hartman met Srik een 2e prijs
klasse Ml.

Springen
Bart Hartman met Shardon een Ie
prijs klasse M. Bart Hartman met
Sirik 2 maal een 2e prijs klasse L.
Grote Prijs van Eibergen springen
behaalde Bart Hartman met Shar-
don een 2e prijs.

LOENEN ZONDAG 2 MEI
Dressuur
Sebastiaan Hamer met Yvonne een
2e prijs klasse LI met 160 punten.
Iris Berenpas met Jasmine een Ie
prijs klasse LI met 156 punten.
Martine Bijenhof met Taran 2 maal
een Ie prijs klasse L2 met 178 en
168 punten. Paulien Kouwenhoven
met Navaro een 2e prijs klasse Ml
met 160 punten. Bart Hartman
met Sirik 2 maal een Ie prijs klasse
Ml met 168 en 167 punten. Marit
Kouwenhoven met Sara 2 maal
een Ie prijs klasse B met 171 en 176
pnt. Wendy Beeftink met Happy
een Ie prijs en 3e prijs in de klasse
LI met 161 punten. Joanne Pellen-
berg met Aifhia een 2e prijs klasse
LI met 163 punten.

Springen
Marieke Rouwenhorst met Hya-
zinthe een 2e prijs in de klasse L.
Nynke Woerts met Sydney een 3e
prijs groen springen. Annemieke
Mulderije met Cardman een 2e
prijs in de klasse M springen.

Kaarten

KAARTGROEP 55+
Het seizoen 2003-2004 is weer ten-
einde. Op 26 april jl. was de laatste
middag. Na enkele huishoudelijke
mededelingen werden de behaalde
resultaten bekend gemaakt.

Jokeren:
1. de heer Bosch; 2. de heer Bulten;
3. mevr. Bosch.

Klaverjassen:
l.deheerPlijter
2. de heer Visschers
3. de heer Heuvelink
4. de heer Rouwenhorst
5. de heer Hissink.

Na de prijsuitreiking werd er nog
gezellig gekaart onder het genot
van een hapje en een drankje.
Het nieuwe seizoen begint op 27
september a.s. 's middags in de
Wehme. heeft men belangstelling
in jokeren of klaverjassen geef u
dan op bij de heer Eijkelkamp, tel.
55 28 18 of de heer Heuvelink, tel.
55 11 89 of de heer Albrecht, tel.
55 36 49.

Bij ontwerp-reconstructieplan
is amper gekeken naar de gevolgen
voor de ondernemer en zijn gezin!
CDA Vorden heeft in verband
met het ontwerp-reconstructie-
plan Achterhoek en Liemers
buurtgesprekken georganiseerd.
Deze buurtgesprekken werden
goed bezocht en leidde tot goe-
de en diepgaande discussies.
Uit de buurtgesprekken bleek,
dat bij het opstellen van het
oiitweip-reconstructieplaii amper
is gekeken naar de gevolgen,
die het plan kan hebben voor
de ondernemer en zijn gezin.

ONTWERP-RECONSTRUCTIEPLAN
ACHTERHOEK EN LIEMERS.
Dit plan deelt het buitengebied
van Vorden in, in een drietal zones,
te weten:
1. Extensiveringszone: in die zone

dienen de intensieve veehoude-
rij bedrijven te verdwijnen. In
Vorden is dat een vrij omvang-
rijk gebied. De natuur heeft hier
prioriteit.

2.Verwevingszone: in die zone
kunnen de landbouwbedrijven
zich verder ontwikkelen. Dit
komt in Vorden op beperkte
schaal voor.

3. Landbouwontwikkelingszone:
in die zone dienen de intensieve
veehouderij geconcentreerd te
worden. Deze zone kom je niet
in de gemeente Vorden tegen.

Tegelijkertijd worden ook nog stu-
rende waterbergingsgebieden aan-
gegeven en zoekgebieden water-
berging. Naar die zoekgebieden
dient het waterschap nog nader
onderzoek te plegen, waardoor
nog ongeveer 75% van het aange
wezen gebied zal afvallen. In de
sturende waterbergingsgebieden
blijft landbouw mogelijk, maar
mag er geen nieuwe bedrijvigheid
en woningbouw worden ontwik-
keld.

Het ontwerp-plan bestrijkt het ge
bied tussen Deventer en Arnhem,
aan de oostzijde van de IJssel.

BEDRIJFSVERPLAATSINGEN
Intensieve veehouderij bedrijven,
gelegen in de extensiveringszone,
dienen op termijn te worden ver-
plaatst. Als dat zich gaat aandie-
nen, is het voor de agrariër en zijn
gezin belangrijk om een vervan-
gend bedrijf in de buurt terug te
kopen i.v.m. bijv. schoolgaande
kinderen, de familie, het vereni-
gingsleven, etc.. De keuze voor de
agrariër en zijn gezin om een an-
dere locatie te kopen zijn uiterst
gering.

Het hervestigingsgebied, dat gele-
gen is in de verwevingszone, is be-
hoorlijk klein. Tegelijkertijd dient
het een locatie te zijn, waar nu
ook al intensieve veehouderij aan
de orde is. Dit is een behoorlijke
beperking van de keuze-mogelij k-
heid. Hierdoor worden zij gedwon-
gen te zoeken naar een locatie ver
weg van hun huidige plek.

Het verplaatsen naar een landbouw-
ontwikkelingsgebied grijpt sociaal
gezien veel dieper in. Bovendien is
bekend, dat ook in die gebieden
reeds meerdere burgerwoningen
aanwezig zijn. Dus wat daar aan
bedrijven naar toe verplaatst kan
worden is ook beperkt.

Bovendien betekent een verplaat-
sing ver van de huidige locatie van-
daan, dat op de oude locatie(s) het
sociale gebeuren onder druk kan
komen te staan.

Kortom de keuzemogelijkhec n
in het ontwerp-reconstructieplan
naar een vervangende locatie, zijn
veel te beperkt. Er is meer krimp
dan groei. Het huidige ontwerp-re-
constructieplan is niet in even-
wicht.

ONDUIDELIJKHEID DOOR
ZOEKGEBIEDEN
Ten noorden en ten zuiden van
Kranenburg zijn zoekgebieden wa-
terberging aangegeven. Die zoek-
gebieden geven voor de bewoners
geen duidelijkheid. Terwijl aan
het ontwerp-plan 3 jaar is gewerkt
en iedereen verwachtte eindelijk
die duidelijkheid te krijgen.

Blijven die zoekgebieden op de
kaart staan? Wat zijn de gevolgen?
Kan ik blijven boeren? Kan er een
camping worden gevestigd? De
noodzakelijke duidelijkheid, die
met dit plan eindelijk zou worden
geboden, blijkt niet uit te komen.
Hierdoor blijven de nodige span-
ningen bestaan en is de toekomst
voor ondernemers en burgers in
dat gebied onzeker.

TENSLOTTE
De zones en de sturende waterber-
gingsgebieden uit het ontwerp-re-
constructieplan werken direct
door in het bestemmingsplan bui-
tengebied. Het CDA betwijfelt of
de betrokkenen hiervan wel goed
op de hoogte zijn. Het zou goed
kunnen, dat de betrokken te laat
het belang van dit plan realiseren.
Dit baart het CDA grote zorgen.

'Sight by Sight in Europe'
School het Hoge naar Hongarije

Geef lucht-*'
Geef leven
Geef! Giro 55055

In het kader van het natuur en
milieu-educatieproject 'Sight by
Sight in Europe' zullen een vier-
tal leerkrachten (Harry Hender-
tink, Jenny Nijssink, Tjitske
Postma en Wilco Groters) en
vier scholieren (Koen Brouwer,
Mariëlle Mulder, Linette Bijen-
hof en Linda Berenpas) van de
Chr. School 'Het Hoge' vanaf 15
t/m 19 mei aanstaande een be-
zoek brengen aan een school in
Szeghalom in Hongarije, een
stadje 300 kilometer ten zuiden
van Boedapest.

Het gezelschap vertrekt op 15 mei
met de trein vanuit Zutphen en
zal zaterdagmorgen 16 mei omst-
reeks 9.00 uur in Boedapest arrive-
ren.
Vandaar uit nog drie uur per auto
naar Szeghalom. De scholieren zul-
len bij gastgezinnen worden on-
dergebracht, terwijl de leerkrach-
ten in een pension zullen vertoe-
ven. Tijdens het bezoek aan Hong-

arije zullen onder meer scholen
worden bezocht. Ook staan er *
rondleidingen in de planning etc.
Op Hemelvaartsdag keert het ge-
zelschap weer in Vorden terug.

Het project "Sight by Sight Euro-
pe" heeft betrekking op scholen in
Engeland, Hongarije, Duitsland en
Nederland.
Het gehele project beslaat drie ja-
ren. Vorig jaar oktober zijn leer-
krachten en leerlingen van scho-
len uit Hongarije (Szeghalom),
Duitsland (Steinfeld) en Engeland
(Evesham) enkele dagen in Vorden ^
op bezoek geweest om hier met de
scholen, cultuur e.d. kennis te ma-
ken.

School Het Hoge brengt in oktober
aanstaande een tegenbezoek aan
het Engelse Evesham (onder de
rook van Birmingham), terwijl in
2005 een bezoek aan het stadje
Steinfeld in Duitsland zal worden
gebracht.



Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 28 april
Groep A
l Mw. A. Simonis/Mw. R. Webbink
70,47%; 2 Dhr. J. Holtslag/Dhr. H.
Wagenvoorde 58,44%; 3 Mw. N.
Hendriks/Dhr. G.G. Bergman 53,96%.

Groep B
l Dhr. H.E. Wechgelaer/Mw. H.J. de
Bruin 58,33%; 2 Mw. G. Bouman/
Mw. A.W. van Manen 58,33%;
3 Mw. M. Koekkoek/Dhr. P. den
Ambtman 55,14%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 26 april
A groep
1. De heren Wijers en Thalen met
56,7%; 2. Dhr. van Veen en mevr.
Hendriks met 56.7% ; 3. Het echt-
paar Koekkoek met 55,8%

B groep
1. Dhr. Groot Bramel en mevr. de
Vries met 68,8%; 2. De dames Beek
en Lassche met 58,2%; 3. De dames
Warnaar en van Alphen met 57,1%.

W i el rennen

EREPLAATSEN VOOR LEDEN VAN
RTV VIERAKKER-WICHMOND
Zowel wielrenner Jan Pieterse uit
Vorden als Peter Makkink uit Hen-
gelo hebben het afgelopen week-
end goed gepresteerd. Jan Pieterse
werd tijdens koninginnedag ze-
vende in Tiel bij categorie 60+. De
koers ging over ruim 40 kilometer.
Vier man finishten voor het pelo-
ton. De vordenaar werd derde in
de pelotonsprint. Afgelopen zondag
werd de renner van RTV Vierakker-
Wichmond achtste in het Brabant-
se Langeweg. Ook nu weer werd
hij derde van het peloton. Het par-
koers in Langeweg was een zwaar
met veel klinkers en ook nog een
stukje vals plat. Daardoor konden
vijf renners uit de greep van het
peloton blijven. Peter Makkink
werd twee keer vijfde bij de Ama-
teurs A. De eerste keer op koning-
innedag in 't Harde. Het betrof een
criterium over 50 kilometer. Al
vroeg in de wedstrijd ontstond een
kopgroep van negen man. Daarin
zat ook de sterke renner uit Henge-
lo. Vlak voor het eind konden vier
man uit de kopgroep ontsnappen.
Peter Makkink zat daar in niet bij.
Een halve ronde voor de finish kon
ook Peter ontsnappen door hard te
demarreren. De kopgroep kon hij
niet meer achterhalen. Herman
Reesink uit Stokkum werd win-
naar in het 't Harde. Zondag in
Stokkum hanteerde Makkink de
zelfde tactiek. Ook nu ging hij
weer een halve ronde voor het
eind hard aan waardoor hij weer
vijfde werd. Voor Peter moeten de

Rik Velhorst nieuwe
schutterskoning van De Veldwijk
Buurtvereniging De Veldwijk
heeft een nieuwe schuttersko-
ning. Onder prachtige weer-
somstandigheden bleek Rik
Velhorst uiteindelijk de beste
schutter te zijn. De nieuwe
schutterskoning koos Inge Lot-
terman tot zijn koningin.

Het 21e buurtfeest van buurtver-
eniging De Veldwijk, gevierd op
het feestterrein van camping De
Goldberg mag mede door het
schitterende weer zeer geslaagd
worden genoemd. Na het wel-
komstwoord van de voorzitter
opende de burgermeester van Vor-
den dhr. Kamerling het buurtfeest.

Ondanks meerdere verplichtingen
wilde dhr. Kamerling beslist op het
buurtfeest van De Veldwijk aanwe-
zig zijn wat uiteraard zeer werd
gewaardeerd! Vervolgens kon er
begonnen worden aan de diverse
volksspelen. Gerdien Schotsman,
koningin van het vorige jaar, loste
het openingsschot gevolgd door
een schot van de burgermeester en
de voorzitter.Voor de kinderen
was er wederom een compleet
spellencircuit uitgezet. Enkele spe-
len kon door het mooie weer zelfs
buiten gespeeld worden. De overi-
ge spelen zoals het fladder en
schijfschieten en het ringsteken
hadden mede door een goede op-
komst niet te klagen over deelna-
me. Spanning was dan ook alom
aanwezig. Rond de klok van 14.15
uur werd het toch ook wel heel erg
spannend bij het vogelschieten. De
meningen waren hier en daar nog
verdeeld of de vogel snel zou val-
len, maar om precies 14.32 uur
was het dan zover. Rik Velhorst
wist de romp op de juiste plek te
raken waarnaar de nieuwe koning
door zijn medeschutters werd ge-
feliciteerd en een meter bier zijn
deel was.

Nadat de vendelier het vaandel
had gezwaaid ter ere van het ko-
ningspaar onder de klanken van
het Veldwijk lied "Ons Veldwijk"
uitgevoerd door Concordia, werd
het middaggedeelte afgesloten
met een stoelendans voor jong en
oud wat wederom enorme hilari-
teit met zich meebracht, 's Avonds
om 20.00 uur werd het feest voort-
gezet met een huldiging van het

koningspaar en de ondertekening
van de akte. Na het officiële gedeel-
te werd er vervolgens tot in de klei-
ne uurtjes doorgefeest op de muzi-
kale klanken van het duo "Op Pad"
wat ook deze avond in uitstekende
vorm verkeerde.

UITSLAGEN VOLKSSPELEN:
Vogelschieten:
Romp: Rik Velhorst
Kop: Henk Jansen
L. vleugel: Annemieke Breukelaar
R. vleugel: Jan Wolters
Staart: Gerard Smeenk

Fladderschieten:
1. Ard Kettelerij; 2 Jan Eskes; 3
Henrie Langwerden

Schijfschieten:
1. Henrie Langwerden; 2 Jan Mok-
kink; 3. Henk Jansen

Ringsteken:
1. Johan Heuvelink; 2. Jan Gr. Jeb-
bink; 3. Ellie Teeuwen

Darten:
1. Ruud Geubel; 2. Arjan Mulder;
3. Harold Kolkman

Sjoelen:
1. Gerzien Jansen; 2. Hermien
Kolkman; 3. Reind Harmsen

Stoelendans volwassenen:
Jan Groot Jebbink

Stoelendans jeugd:
Riek Sloot

Raden naam knuffel:
Ellie Teeuwen

Uitslagen jeugdspelen meisjes:
2 jaar: Sharon Geubel; 3 jaar: Marit
Kolkman; 4 jaar: Ilza Hissink; 5
jaar: Kesley Bouwmeister; 6 jaar:
Nicole Arfman; 7 jaar: Iris Brum-
melman; 8 jaar: Sharon Bouw-
meister; 9 jaar: Mirre Groot; 10
jaar: Inge Arfman.

Uitslagen jeugdspelen jongens:
3 jaar: Esli Lindenschot; 4 jaar:
Sven Langwerden; 5 jaar: Luca
Brummelman; 6 jaar: Joost Mik-
kink; 7 jaar: Mitchel Bosch; 8 jaar:
Sander Schotsman; 9 jaar: Jeremy
Bosch; 10 jaar: Riek Sloot; 11 jaar:
Matthijs Schotsman; 12 jaar: Ste
fan Arfman.

G: NDA V O R D E N

belangrijkste wedstrijden nog komen.
Vooral de ronde van Wichmond-
Vierakker en de Ronde van Henge
lo staan hoog op zijn verlanglijstje.

Herman Reesink werd voor de
tweede keer in twee dagen gehul-
digd als winnaar. En nog wel in
zijn eigen woonplaats.

«Werelds welkom
in de Wereldwinkel
Zaterdag 8 mei is het Wereld-
winkeldag. Een feestelijke dag
waarop de klanten in alle 400
wereldwinkels van harte wel-
kom zijn. Voor de regio Oost-
Gelderland betekent dit, dat
men terecht kan in de Wereld-
winkel Borculo, Eefde, Hengelo,
Gorssel, Lochem, Ruurlo, Vor-
den en Zutphen. In alle winkels
wordt men o.a. verwelkomd
met een hapje en een drankje.

BIJZONDERE DAG
Elk jaar is er een internationale
Wereldwinkeldag waaraan ook de
Nederlandse. Wereldwinkels mee
doen. Men vindt hier cadeaus uit
uiteenlopende derdewereldlanden.

En het mooie van deze cadeaus is
dat het gaat om producten met
een waardevolle betekenis. Elk ca-

deau heeft een speciaal verhaal:
een eerlijk verhaal. Bij dat eerlijke
verhaal wordt op 8 mei op een
feestelijke manier stilgestaan.

FIETSTOCHT
In het kader van deze dag wordt in
deze regio een fietstocht van We
reldwinkel naar Wereldwinkel ge
organiseerd. In iedere plaatselijke
Wereldwinkel kan men een route
beschrijving halen. Men hoopt op
mooi weer en op een grote deel-
name.

MOEDERDAG
Zondag 9 mei is het Moederdag.
Hiervoor kan men natuurlijk ook
terecht in de Wereldwinkel! Het
nieuwe assortiment uit de zomer-
folder van Fair Trade is net binnen,
zodat er een grote keuze is uit ca-
deaus.

Zaterdag l mei jl. was een bak-
fietswedstrijd in Zelhem met
een belangrijke inbreng van
Vordenaren.

De einduitslag van deze race na
drie manches (2 van 5 min. + 2 ron-
den en l van 7,5 en 2 ronden)en
een tijdrit is: l LMB-Vorden (daar
ging het artikel o.a. over); 2 De Zel-
hemse zwoegers en 3 De Eierboer/
Meene (mede organisator)

LMB-Vorden heeft de eerste en de
laatste manche gewonnen (de laat-
ste was erg spannend want de Zel-
hemse zwoegers hadden een halve
ronde voorsprong door een slechte
start + wat pech voor LMB-Vorden)
De tweede manche is gewonnen
door de Zelhemse Zwoegers. De
tijdrid weer door LMB-Vorden.

Op de foto het team en de wethou-
der van Vorden Boogaard, deze
heeft samen met zijn collega's wet-
houders van de toekomstige ge
meente Bronckhorst ook een wed-
strijdje gereden samen met de toe
komstige burgemeester. Ook deze
keer ging de winst naar Vorden
(Boogaard op de bakfiets van LMB-
Vorden) toe.

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

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

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

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

MEI
5 HVG Linde, avond voor eigen

leden
5 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
5 Bridgeclub BZR in het Stam-

pertje
6 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Klootschietgroep bij de Vor-

dense Pan
6 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd
8 Krato toneeluitvoering in Pan-

nenkoekrest. Kranenburg

Aktiemarkt
Op vrijdag 7 mei a.s. houdt de
marktvereniging Vorden weer
haar aktiemarkt.

Bij de aankopen op de markt krijgt
men één of meerdere enveloppen

8 Landelijke fietsdag
10 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
11 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd Hengelo-Vorden
12 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
12 Bridgeclub BZR in het Stam-

pertje
12 HVG Wichmond, slotavond
12 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme + kraamverkoop
13 HVG dorp Vorden, reisje naar

Barneveld
13 Klootschietgroep bij de Vor-

dense Pan
13 Toneelavond buurtvereniging

Veldwijk
15 St. Vriendenkring Klein Axen,

Gerrit Janssen lezing numme
rologie

15 Pleinmarkt op het Kerkplein
16 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd
17 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
18 Chr. Vrouwenver. Passage, ge

zellige middag
19 ANBO Klootschieten bij de Klei-

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

pertje
26 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Stege
26 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden
26 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme
27 PCOB Middaguitstapje Muse

umboerderij Erve Brooks
27 Klootschietgroep bij de Vor-

dense Pan
27 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd
27 Bejaardenkring Dorpscentrum

naar gelang het besteed bedrag.
Men maakt dan kans op een leuke
prijs. Men kan dan bij de speciale
kraam van de marktvereniging de
prijs uitzoeken. We hebben weer
leuke prijzen aan te bieden.

Zelhem

V.l.n.r.: Wim Bielderman, Erwin Juniens, Boogaard en ErikPelgmm



de Bos Makelaardij og

De andere makelaar
voor uw regio!

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

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

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69

Er is meer
Laatste avond van dit seizoen

op dinsdag 18 mei a.s.
bij „'t Zwaantje",

Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
met Gerrit Jansen.
Zaal open 19.00 u.
Aanvang: 20.00 u.

Entree: € 5,00.
Inl.: Nardie Krabbenborg,

tel. 0544-375708.
Zie artikel elders.

Voegbedrijf
GEBR.LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08

BORCULO
« (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Vanaf 5 mei volop

ZOMERBLOEMEN
voor perk, terras en tuin.

Daarom 5, 6,7 en 8 mei

10% korting
op de bloemen- en de tuinplanten.

DG HGGStGrriOf Tel. (OS/S) 46 28 92

Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.) van 8.00-18.00 uur.

Webhosting

Weevers Net

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

Weevers

Zonwering
Rolluiken
Garagedeuren
Raamdecoratie
gewoon,
de beste kwaliteit, voor de beste prijs.

Voor advies of een vrijblijvende
offerte bel (0314) 38 93 93
Kies voor: ervaring, service,
kwaliteit en de beste prijs.

Bel:

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

zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

TE HUUR:
opblaasbare

ABRAHAM - SARAH
OOIEVAAR

SPRING KUSSEN
voor de kleintjes

BALLENBAD
CLOWNS

Spiekker-Zemann
0544-376014

Inbraak voorkomen
is beter dan er later over praten!

n

Bouwkundige Inbraakpreventie
Zutphen

Uw preventieadviseur: Karel Franken
Weg naar Voorst 31 • 7205 CL Zutphen • Tel. (0575) 51 58 25

www.woninaonderhoudfranken.nl

bossenbroek

Ruurloseweg 49 Tel.: (0575) 46 31 32 Mobiel: 06 21580650
7255 DG Hengelo (Gld.) Fax: (0575) 46 51 58 E-mail: bossenbroek@tref.nl

VASTGOEDBEMIDDELING
• vastgoedbeheer
• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding
• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• projectbegeleiding
• bouwkostenadvies
• bouwadvies

Gesprekspartner bij aan- en verkoop van een woning of
bedrijfsobject.
Deskundige begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie.
U krijgt een persoonlijk en onafhankelijk advies.

KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo
tel.: 0573 - 452 000

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

Direct van eigen kwekerij
BUXUS haagjes

Restanten l O/l 5 € 0,60 - 20/25 € U 5 - 35/40 € 1,50 -.

TAXUS BACCATA topkwaliteit EXTRA BOSSIG
60/80-80/100-100+ 2'/2St. per meter1

Restantpartij 30/35 € l,-.

LAURIER
120/140 extra kwaliteit.

MOEDERDAGAANBIEDING
vrijdag 8 en zaterdag 9 mei

BUXUSBOLLEN 0 20/25 van € 8,50 voor € 6,50

Verder hebben wij een leuk assortiment planten
om invulling aan uw tuin te geven.

U bent elke vrijdag en zaterdag welkom of na telefonische afspraak.
Ook geven wij advies bij de inrichting van uw tuin

en kunnen die voor u of met u inplanten.

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS
Hesselinkdijk 2
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 44 94

06 22298221

A

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

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

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

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

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



Voetbal

VVVORDEN
Uitslagen 1/2 mei
Junioren
Vorden B2 - csv Apeldoorn B4D: 7-3
Vorden Dl - VIOD D2: 2-0
Vorden D2 - Zeddam Dl: 3-11
Westervoort D3 -Vorden D3: 0-1
Vorden El - WHCZ E2:3-5
WHCZ C3 - Vorden Cl: 0-8
Vorden El - WHCZ E2: 3-5

* Zelos E3 - Vorden E3:4-1
Vorden E4 - Wolfersveen E3M: 5-2
Vorden Fl-PaxFl: 0-2
Vorden F3 - Hoven de Fl: 4-3
Brummen F5 - Vorden F5:0-0
Vorden F6 - Brummen F6:1-5
RKZVCl-Vordenl:(H)
Vorden 2 - Reunie 2:4-0
Vorden 3 - Zelhem 2:0-3
Vorden 4 - Gendringen 3: 3-1
Vorden 5 - RKZVC 4:1-5

RKZVC - VORDEN 0-0
Vorden heeft met een gelijkspel

^ tegen RKZVC de competitie afge-
sloten. Het kreeg overigens gelet
op het veldoverwicht en de kansen
hiermee te weinig, maar het be-
nutten van de kansen is een pro-
bleem geweest in de tweede helft
van de competitie. Good old Ro-
nald de Beus speelde zijn laatste
wedstrijd in de hoofdmacht en
speelde een sterke match. Hans
van Dijk verving de geblesseerde
Rene Bochelman als vleugelverde-
diger deed dat zeer verdienstelijk.
Vorden speelden vooral in de eer-

> ste helft een sterke partij met
mooi en vlot combinatie voetbal.
In de tweede helft zat er te weinig
dreiging meer in de voorhoede. Er
stond niets op het spel voor beide
ploegen dus kon er frank en vrij
worden gespeeld. Vorden trok di-
rect het initiatief naar zich toe en
trachtte met mooi combinatie-
voetbal een opening te vinden in
de hechte defensie van RKZVC. De
eerste kans was voor Ronald Vis-
ser, maar zijn kopbal verdween in
het zijnet. Even later was het Hugo

E- van Ditshuizen die een prachtige
kans kreeg, maar hij kopte rake-
lings over. De Zieuwentnaren kre-
gen geen uitgespeelde kansen,
maar de schoten uit de tweede lijn
waren zeker niet ongevaarlijk. De
passing bij Vorden zag er goed uit
en Vorden creëerde zich dan ook
diverse kansen. Ronald Visser was
op een dieptepass zijn verdediger
te snel af, maar doelman te Fruch-
te stak in uitstekende vorm en met
een reflex wist hij de bal uit zijn
doel te werken. Even later was het

^ opnieuw de doelman die een inzet
van Hugo van Ditshuizen van
dichtbij met enig geluk tot hoek-
schop verwerkte.

In de tweede helft was het meer
een open wedstrijd en was bij
Vorden er minder dreiging in de
voorste lijn. Doelman Kees Holt-
richter was een aantal keren attent
en wist een treffer te voorkomen.
De beste kans voor de overwin-
ningstreffer kreeg Hugo van Dits-
huizen vijf minuten voor het eind-

^ signaal. Hij was op een dieptepass
eerder bij de bal dan de doelman
en lobde de bal over hem heen,
maar het zat hem niet mee, want
de bal verdween juist aan de ver-
keerde kant van de paal. Het was
een aantrekkelijke wedstrijd met
de beste kansen voor Vorden.

Programma 8/9 mei
Vorden BI - Turkse Kracht BI;
Vorden D2 - OBW D4; Vorden D3 -
WHCZ D5; Be Quick Z. El -Vorden El;
Vorden E2 - HC '03 E2; Vorden E3 -
Halle El; Zelhem E2 - Vorden E4;

* Angerlo Vooruit Fl - Vorden Fl;
Zutphania Fl - Vorden F3; Vorden
F2 - Warnsveldse Boy F3; Vorden F4
- Pax F4; Vorden F5 - Doesburg SC
F3; Halle F3 - Vorden F6; HC 03 2 -
Vorden 3; Trias 3 -Vorden 4; Vorden
5 - Witkampers 5; Vorden 6 - WVC 7

SV. RATTI
Ratti l - De Hoven l
Afgelopen zondag moesten de man-
nen van Ratti l het in de laatste

competitiewedstrijd opnemen te-
gen de kampioen van de 6e klasse
C, De Hoven. Voor beide ploegen
stond eigenlijk alleen de eer nog
op het spel, al kon Ratti met een
goed resultaat nog een plaats stij-
gen op de ranglijst.

De wedstrijd begon in een hoog
tempo. De spelers van De Hoven
wisten elkaar makkelijk te vinden
en Ratti had moeite om de tegen-
stander af te stoppen. Er werd on-
rustig en onnauwkeurig gevoet-
bald door .de Kranenburgers met
veel balverlies tot gevolg. Het was
dan ook De Hoven dat verdiend
een voorsprong nam. Een schot uit
de tweede lijn werd niet tijdig ge-
blokt en verdween achter Ratti-
doelman Jasper Klunder. Na de
voorsprong had De Hoven de
smaak goed te pakken en combi-
neerde er lustig op los. Uit twee
voorzetten van de zijkanten bouw-
de De Hoven hun voorsprong uit
naar 0-3. De Hoven wilde graag een
hoge score neer zetten, maar gedu-
rende de eerste helft kwam Ratti
beter in z'n spel. Dat resulteerde
voor rust nog tot een aantal zeer
goede kansen voor Ratti. Helaas
wisten de Ratti-mannen het net
niet te vinden.

Het was duidelijk, dat Ratti na rust
uit een ander vaatje moest tappen
om er nog een wedstrijd van te
maken. Ratti begon met meer fa-
natisme aan de tweede helft. Het
was echter De Hoven dat opnieuw
wist te scoren, ditmaal uit een
schitterend ingeschoten vrije trap.
De Hoven dacht dat de buit wel
binnen was en ging na de 0-4 slor-
diger voetballen. Ratti gooide er
daarentegen nog een schepje bo-
venop en dat resulteerde in de 1-4.
Het was Michiel Gudde, de klein-
ste man van het veld, die de verde-
digers van De Hoven te slim afwas
en goed binnenkopte. Kort na de
treffer van Michiel Gudde kwam
Ratti zelfs terug tot 2-4. Ditmaal
was het Mark Sueters die een Ratti
aanval knap afrondde. De Hoven
leek wat overrompeld door de
twee snelle Ratti-goals en ging ver-
dedigende voetballen. Ratti bleef
met redelijk goed voetbal de aan-
val zoeken en de aansluitings-
treffer hing in de lucht. Het geluk
ontbrak Ratti echter in de afron-
ding. Enkele schoten van Ratti gin-
gen rakelings langs de goal en ook
de keeper van De Hoven wist met
veel kunst- en vliegwerk meer te
gentreffers te voorkomen. Doordat
Ratti meer risico ging nemen kre-
gen de aanvallers van De Hoven
meer ruimte. Het was dan ook De
Hoven dat met een snelle counter
de wedstrijd besliste.

Ondanks de 2-5 nederlaag kon
Ratti terugzien op een goede twee-
de helft. Al met al kan Ratti terug-
kijken qua voetbal terugkijken op
een redelijk seizoen, al zijn er wel
te weinig punten binnengehaald.
In een aantal wedstrijden werden
in de slotfase (soms met de nodige
pech) punten verspeeld, punten
die Ratti eigenlijk over de streep
had moeten trekken. Volgend sei-
zoen gaat Ratti er weer met frisse
moed tegenaan en hoopt de selec-
tie het goede werk van de scheide-
nde trainer Flip Pelgrum voort te
zetten onder de nieuwe trainer
Rein Kattenbelt.

Ratti l - SHE l (dames)
Voor de laatste wedstrijd van het
seizoen hadden de dames van Rat-
ti nog wat recht te zetten tegen
SHE. Dit seizoen werd er maar één
keer verloren: in de uitwedstrijd
uit tegen deze ploeg uit Hall. Bo-
vendien was deze ploeg bijna de
gehele competitie als nummer
twee de concurrent van Ratti ge-
weest in de strijd om het kam-
pioenschap. De dames begonnen
dan ook fel aan de wedstrijd. In de
vijfde minuut resulteerde dit in
een corner voor Ratti. Genie
Brumrnelman wist de corner zeer
goed te plaatsen en Mikkie Steen-
breker bewees maar weer eens dat
ze ijzersterk in koppen is, want de

bal werd door haar resoluut in het
doel gekopt. Na vijftien minuten
spelen mocht er opnieuw een
hoekschop genomen worden door
Ratti. Gerrie Brummelman wist de
bal wederom mooi voor te geven.
De keepster zat er volledig naast
en Mikkie Steenbreker wist hier-
van te profiteren en scoorde voor
de tweede maal. Hierna verslapte
Ratti wat en kreeg de ploeg uit
Hall wat meer ruimte. Net voor
rust werd het nog even moeilijk
voor Ratti. Uit een counter kreeg
een speelster van SHE een kans om
te scoren, maar Carlien Nijenhuis
wist op het juiste moment in te
grijpen en kon een doelpunt voor-
komen. Daarna kreeg de linksbui-
ten van SHE nog de kans om te
schieten, maar Marijn Bontje kon
net met haar been de bal naast het
doel tikken. Een nuttige redding
van de keepster van Ratti, zodat
met een 2-0 stand de rust kon wor-
den bereikt.

Na de rust verving Ciske Sipman
de zieke keepster Marijn Bontje. In
de tweede helft kreeg de vervan-
gende keepster een paar lastige
vrije trappen van SHE te verwer-
ken. In de uitwedstrijd was al ge
bleken dat ze daar erg gevaarlijk
in zijn. De eerste werd goed door
Ciske gehouden. De tweede vrije
trap leek 25 meter vanaf de goal
niet zo gevaarlijk, maar door een
inschattingsfoutje van de keep-
ster, belandde de bal toch in de
goal: 2-1. Later in de tweede helft
kregen beide ploegen verder niet
veel uitgespeelde kansen meer.
SHE ging natuurlijk nog wel voor
de gelijkmaker, maar de verdedi-
ging van Ratti hield het achter
goed dicht, zodat de wedstrijd
door Ratti werd gewonnen met
2-1. Ratti kan terugkijken op een
succesvol seizoen. Als kampioens-
team werd uiteindelijk met tien
punten afstand van de nummer
twee de kampioenstitel veroverd.
Hierdoor promoveren de dames
naar de derde klasse. Volgend jaar
gaan de dames van Ratti en trainer
Antoon Peters er dan ook weer
helemaal voor!

Programma 8/9 mei
Ratti Fl - Warnsveldse Boys F7;
Doetinchem E5 - Ratti E2; Ratti El
- Lochuizen El; Rekken Dl - Ratti Dl;
Loenemark C3 - Ratti Cl; Haaks-
bergen 7 - Ratti 5; Ratti 3 - Deo 3;
Ratti4-Ratti Cl.

SOCH
Socii Cl kampioen en het eerste
pakt de derde periode. Door een
1-4 overwinning op Reunie afgelo-
pen zaterdag is Socii C niet meer
in te halen door de concurentie.
Het kampioenschap zal dan ook
op zaterdag 8 mei na de uitwed-
strijd tegen W.H.C.Z. gevierd wor-
den. De rondtoer door het dorp
Wichmond met de heren kam-
pioenen met hun leiders Gaston
Besseling en Martij n Peters zal om
omstreeks 13.00 uur op de platte
wagen aanvangen. Een mooi suc-
ces voor de leiders, trainers en de
shirt sponsor autorijschool v/d Lin-
den van harte gefeliciteerd.

Socii moest het opnemen tegen
Klein Dochteren en in een goede
wedstrijd met een goede leidsman
werd het een sportieve wedstrijd.
Goed voetbal van beide teams
speelde zich vooral af op het mid-
denveld totdat Robert Kornegoor
na een half uur het genoeg vond
en de 1-0 liet noteren. Het duurde
tot de 50 min dat uit een hoek-
schop van Roland Wolbrink Jan
Willem Krijt de 2-0 in kopte. Voor
Socii was gewoon zaak de wed-
strijd uit te spelen dit werd nog
mooier door een bekeken doel-
punt van Henri Eggink 3-0. Dat
Klein Dochteren nog uit een straf-
schop genomen door aanvoerder
en oud Socii speler tegen scoorde
3-1 en Robert Kornegoor nog een
mooie vrije trap erin schoot werd
de eindstand bepaald op 4-1. Voor
Socii een resultaat waar ze de 3e
periode met binnen haalde en nu

voor de tiende keer in elf jaar aan
de nacompetitie gaan meedoen.

Uitslagen 29 april
Loenenmarkt 6 - Socii 4: 2-0
Socii 5 - Erica 78 6 1-5

1/2 mei
D.Z.C. 68 F4 - Socü Fl: 4-1
De Hoven - Socii El: 1-12
HC' 04 E3 - Socü E2: 7-0
Steenderen Dl - Socii Dl: 5-1
Reunie C2-Socii Cl: M
Socii Al - De Hoven Al: 1-5
Socii - Klein Dochteren: 4-1
Socii2 - Zutphania 2: 5-1
SociiS - G.F.C. 4: 2-1
Zutphania 4 - Socii 4: 5-2
Socii 5-W.H.C.Z. 11:2-1
Programma 8/9 mei
Socii Fl -Wolfersveen Fl; Socii El -
Zeddam El; Socii E2- Pax E4; Socii
Dl - DW D5; W.H.C.Z. C3 - Socii Cl;
Socii Al - KI Dochteren A2; Socii l -
Spijk ; W.H.C.Z.10 - Socii 2; Socii 3-
Varsseveld 6; Socii 4 - Voorst 5;
Baakse boys4 - Socii 5

Vissen

VISWEDSTRIJD VORDEN
TEGEN HENGELO
Zondag 2 mei stond de onderlinge
wedstrijd tussen de visvereniging
van Vorden en Hengelo op het
programma. Als lokatie voor het
parcour koos de organiserende
vereniging Vorden voor de Berkel
bij Zwiep. 27 deelnemers waren
van de partij en konden om 6.45
uur een kaart trekken voor een
plaats, de oneven nummers waren
voor de Vordenaren en de even
nummers voor de vissers uit Hen-
gelo. Om 7.30 uur precies begon de
wedsrijd en om 10.30 uur konden
de weegschalen uit de tassen wor-
den gehaald. Al snel werd duide
lijk dat de wissel beker ook dit jaar
weer naar de bekerkast bij Wol-
brink ging, Hengelo was Vorden
dik de baas. de uitslag is als volgt
totaal van Hengelo 17050 gram en
Vorden 15240 gram.

DE INDIVIDUELE UITSLAG
l J. Meijer; 2 D. Heutink; 3 A. Gol-
stijn; 4 H. Meijer; 5e W. Vreeman.
De resultaten van de eerste 7 vis-
sers telt voor de totaal score. De
prijzen werden verdeeld in het
clubcafe van de Vordenaren de
Herberg. Onder het genot van een
hapje en een drankje, vertelde de
heer A. Vruggink uit Vorden dat zij
ook graag de wisselbeker een keer
wilden winnen, en hierbij zichzelf
uitnodigen om revance te nemen
op Hengelo. Natuurlijk namen de
mensen uit Hengelo de sportiefe
uitdaging aan en volgend jaar zul-
len wij de wedstrijd zeker weer
organiseren. Eerst is er voor de jeugd
nog een onderlinge wedstrijd. Op
dinsdag 11 mei a.s. treffen de
jeugd teams elkaar. Onze jongens
en meiden zijn er bijna klaar voor
nog een paar keer oefenen in de
Bleek en ook zij komen vast met
de beker terug.

Pa arden sport

LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Tijdens het concours te Vorden op
24 april behaalde Annie Kornegoor
met haar paard een tweede prijs in
de klasse MH dressuur. Marleen
Mokkink behaalde met haar paard
Odette een eerste en derde prijs in
de klasse LI dressuur.

Tijdens de wedstrijd gehouden op
2 mei jl. in Elbergen behaalde
Marleen Mokkink met Odette een
vijfde prijs in de klasse LI dressuur.

Tennis

TENNISVERENIGING VORDEN
Uitslagen zondag:
Heren 6e klasse

Didam l -Vorden 1:1-5
Heren 7e klasse
Brilmansdennen l -Vorden 1: 3-3
Dames 2e klasse
Vorden l - Muntendam l: 1-5
Dames 4e klasse
Vorden 2 - Presikhaaf 1: 5-1
Gemengd 35+ 3e klasse
Braamveld 2 - Vorden 1:1-4
Heren 35+ Ie klasse
Vorden l- Emmen 1: 2-4
Gemengd junioren
Vorden l -Flehite 1: 8-0

Dinsdag:
Dames Ie klasse
Eerbeek 2 - Vorden 1: 2-4
Dames dubbel l 3e klasse
Vorden l - Zeddam 4:4-0
Dames dubbel 2 3e klasse
Zeddam 3 - Vorden 2:4-0

Woensdag
Mixt/m 10 jaar
Doetinchem l - Vordenl: 0-5
Mixt/m 12 jaar
Neede l -Vorden 1: 0-5
Jongens t/m 10
Vorden l - Gorssel 1:1-5
Jongens t/m 12
Vorden l - Beekhuizen 2: 5-1

Donderdag
Dames 2e klasse
Neede 2 - Vorden 1:0-4

Programma thuiswedstrijden
Zaterdag 8 mei
Heren 2e klasse: Vorden l - Lelystad
1; Heren 53+ 3e klasse: Vorden l -
Zevenaar l

Zondag 9 mei
Heren 6e klasse: Vorden l - Dieren l;
Dames 2e klasse: Vorden -1; Heren
35+ Ie klasse: Vorden l - Noordend l;
Gemengd junioren Ie klasse: Vor-
den l - Smash BI

Dinsdag 11 mei
Dames Ie klasse: Vorden l - Rhenen l;
Dames dubbel 3e klasse: Vorden 2 -
Mallumse Molen 2

ZONDAG HEREN l EINDELIJK
EERSTE OVERWINNING
Na drie weken lang geconfron-
teerd te worden met nederlagen
was er afgelopen zondag eindelijk
een overwinning voor het heren-
team van Tim van den Berg, Ivar
Biesemaat, Leon Chevalking, Rob
Ilbrink en Ben Wunderink. Het
team dat de eerste wedstrijden
met 6-0 en twee keer 4-2 verloor
van respectievelijk de nummer 1,2
en 3 van de poule, slaagde erin de
nummer 5 van de poule, Didam,
met 5-1 te verslaan. Oorspronke
lijk ging het team ervoor om te
promoveren naar de vijfde klasse.
Aangezien alleen de nummers l
en 2 daarvoor in aanmerking ko-
men lijkt dit nog moeilijk te gaan
worden, maar aangezien er nu al-
leen nog maar gespeeld hoeft te
worden tegen de mindere teams
uit de poule zit promotie er nog
wel in. Vorden l bezet nu de 6e
plaats in de poule en het gat naar
de nummer 2 bedraagt zo'n 10
punten. De ploeg is wel duidelijk
in vorm en als de stijgende lijn
doorgezet kan worden is dat gat
snel gedicht. Aankomende zondag
speelt Heren l thuis tegen Dieren
l, die momenteel de vierde plaats
bezetten. Het gemak waarmee
Didam werd verslagen, alle gewon-
nen partijen verliepen in 2 sets
waarin hoogstens 8 games werden
weggegeven, moet het team zelf-
vertrouwen geven om Dieren
thuis een zelfde pak slaag te geven.

Kijk voor
nieuws ook op:



Circus BONGO
donderdag 6 mei 19.00 uur
zaterdag 8 mei 19.00 uur
zondag 9 mei 15.00 uur

LICHTENVOORDE, NOBELSTRAAT (Industrieterrein de Kamp)

Tribuneplaats: kinderen € 8,-
VOlwaSSenen € 9,- (zie de actie)

Voorverkoop tijdens speeldagen van 11.00-12.00 uur
en 30 minuten voor aanvang van de voorstelling.

Heeft u iets te organiseren? Wilt u dit buiten doen en
heeft u een partytent nodig? Zoek dan niet verder, want
bij P®ff% §®imB(g® AofMtMtooci: kunt u deze huren!

Ons motto: voor elk evenement is er een partytent en voor
elke portemonnee een betaalbaar idee!

Party Service Achterhoek Tel. (0575) 55 92 23
Kostedeweg 10 Mobiel 06 10886627
7251 MZ Vordert www.party-service-achterhoek.nl

Qroot Roessink
b l o e m e n

Voor de
fleurigste

Moederdag-
geschenken

naar
bloemenboerderij
Groot Roessink

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

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 189.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Diverse
Muziek-
instrumenten

Reparatie
Revisie

Stemmen
Etc.

W. Bal
Muraltplein 42 • Borculo • Tel. (0545) 27 24 91

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

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Jong talent in de Orangerie
Vordenseweg 2 te Ruurlo op
zondagmiddag 16 mei v.a. 3 tot 5 uur.

Wiesje Nuiver en Luigi-kwartet
spelen o.a. Boccherini.

Kaarten a € 15,50 incl. 1 consumptie bij
N. de Leeuw (0573) 45 38 30.
Leden KunstKring € 1,- korting.
Tweede kaartje voor half geld.

Zie ook de website van de KKR:
www.kunstkringruurlo.nl

Da nee chissics p€irly
Backtothe$0'sand9üs

met de:

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing n meerdere edities
zowel in full colour
als met steunkleur.

Telefoon
(0575) 55 10 10

Aanvang: 19:00 uur tot 23:00 uur
Voorverkoop € 10,00 - aan de zaal € 12,50
Voorverkoopadressen: Witkamp Laren of

Haarsalon Figaro Lochem.
Telefonisch reserveren: 0900-WITKAMP

ZONDAG 9 MEI
WITKAMP LAREN

JUBILEUM-
ACTIE

WEEKBLAD

D

CONTACT WEEKBLAD CONTACT

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten
laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.

U kunt ook bestellen bij onze filialen.

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

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

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)451286

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



Win een gratis broodbakmachine bij Welkoop Vorden:

Vers brood met moederdag
Badhuis Baak:

Gonny Weenk van Welkoop Vorden verwent zichzelf voor moederdag met een zelfgebakken brood

Moederdag kan niet beter be-
ginnen dan met zelfgebakken
brood. En met een broodbak-
machine van Welkoop Vorden
hoeft dat helemaal niet inge-
wikkeld te zijn. Daarnaast is
zelfgebakken brood veel lekker-
der dan gewoon brood en

j. scheelt het ook nog eens in de
portemonnee. Zaterdag 8 mei
houdt Welkoop Vorden een
bakdemonstratie en aan het
eind van de dag wordt er een
broodbakmachine verloot.

We kennen allemaal de heerlijke
geur van pas gebakken brood van
als we langs de bakker lopen. Met
een broodbakmachine en de pro-
ducten van Soezie halen we deze
geur in eigen huis. Beter kan uw
moederdag niet beginnen. Vol-
gens eigenaar Wim Weenk van
Welkoop Vorden brengt het zelf
bakken van brood ook de nodige
ouderwetse gezelligheid in huis.
"Zelf brood bakken is echt een ra-

ge aan het worden. Niet alleen van-
wege de gezelligheid maar ook
omdat mensen altijd graag vers
brood in huis willen hebben."

Zaterdag 8 mei vindt er in de win-
kel van Welkoop Vorden de hele
dag een gratis bakdemonstratie
plaats. Een medewerker van de
Soezie Club laat dan zien dat zelf
brood bakken heel eenvoudig is.

Daarbij wordt onder andere ge
bruik gemaakt van de kant en kla-
re All-in-Mixen van dit merk waar
alleen nog maar water aan toege
voegd hoeft te worden. Makkelij-
ker kan het niet. Je weegt de juiste
hoeveelheid meel, neemt de aan-
geduide hoeveelheid water, doet
alles in de machine, drukt op start
en het brood wordt gebakken.

VERLOTING
Soezie heeft diverse broodmixen.
Van wit tot bruin brood en van

meergranen tot een brood met
zonnebloempitten en sesamzaad.
De soeziebakmelen kunnen overi-
gens ook worden gebruikt om
thuis taarten, broodjes en gebak
mee te bakken in de gewone oven.
Voor wie op zaterdag 8 mei komt
proeven bestaat er de mogelijk-
heid om lid te worden van de Soe
zie Club. U ontvangt dan het Soe
ziemagazine met recepten en tips.
Verder wordt er door Welkoop
Vorden op het eind van de dag een
gratis broodbakmachine verloot.
Klanten dienen hiervoor de specia-
le bon in te vullen die bij de kassa
ligt.
Verder heeft Welkoop Vorden spe
ciaal voor moederdag een ruime
collectie plant- en perkgoed waar-
onder de zeer populaire zoge
noemde Hanging Baskets.

Ook is er een grote collectie tuin-
meubelen. Voor meer informatie
zie ook de speciale moederdagfolder
die deze week bij u in de bus valt.

Geef kinderen met astma meer lucht
Onder het motto 'geef lucht,
geef leven, geef!' gaan ruim
55.000 enthousiaste collectan-
ten van 10 tot 15 mei voor het

** Astma Fonds op pad om geld in
te zamelen voor kinderen met
astma. Het aantal kinderen met
astma is in de afgelopen tien
jaar verdubbeld en neemt nog
steeds toe. Op dit moment zijn
er 300.000 kinderen in Neder-
land met astmatische klachten,
waarvan 140.000 de diagnose
astma hebben gekregen. Astma
is hiermee de meest voorko-
mende chronische ziekte onder
kinderen. Het Astma Fonds
komt op voor deze kinderen

**" door het geven van voorlich-
ting, wetenschappelijk onder-
zoek, zorgverbetering en collec-
tieve belangenbehartiging.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen
met astma ongelukkiger zijn dan
kinderen zonder astma. Kinderen
met astma hebben meer last van
hoofdpijn, buikpijn of misselijk-
heid. Door hun astma kunnen zij
allerlei dingen niet doen. Bijvoor-

beeld naar een verjaardagsfeestje
gaan, bij andere kinderen eten of
ergens op bezoek gaan.

Astma is heel onvoorspelbaar.
Klachten kunnen plotseling de
kop opsteken. De ene dag voelt het
kind zich goed, de volgende dag
kan het helemaal niets meer.
Soms kan een kind zo moeilijk
ademhalen dat het lijkt alsof het
stikt. Dit kan paniek veroorzaken
want ademen is van levensbelang.
Is zo'n aanval voorbij, dan kan een
periode volgen waarin niets aan de
hand lijkt te zijn. Dit leidt tot veel
onbegrip. Over onbegrip, kan
Chantal, de moeder van Charlotte
(3) meepraten. 'Charlote heeft last
van tabaksrook. Vooral 's winters
heeft ze veel problemen. Voor mij
betekent het dat ik 's nachts uren
met haar op loop. Mede op aanra-
den van de art s wilden we Charlot-
te het eerste jaar niet laten loge
ren. En dat leidt dan weer tot onbe
grip bij familie en vrienden. Hoe
vaak ik al een opmerking heb ge
hoord als: "Ach ja, elk kind hoest
toch wel eens, dat gaat wel weer

over". Soms denk ik: zag ze er
maar ongezonder uit.'

Het Astma Fonds zet zich al sinds
1959 actief in voor kinderen met
astma en volwassenen met astma
en COPD (chronische bronchitis of
longemfyseem). Sinds die tijd is al
veel bereikt, maar er is nog veel
werk te verzetten. Voorbeelden
zijn: ontwikkelen van eigentijdse
voorlichtingsmaterialen voor ou-
ders van kinderen met astma, de
toename van astma bij kinderen
verder onderzoeken, verbeteren
van de diagnostiek en behande
ling van kinderen met astma en
aandacht vragen voor problemen
die kinderen met astma op school
ondervinden.

Het werk van het Astma Fonds
wordt mogelijk gemaakt door gif-
ten van particulieren, het bedrijfs-
leven en de inzet van vele ent-
housiaste vrijwilligers. De steun
van het Nederlands publiek is hard
nodig want het aantal mensen met
astma en COPD neemt nog steeds
fors toe.

Tevreden klanten
het belangrijkst
Een nieuwe badkamer hoeft
niet altijd duur te zijn. Dat is
het motto van Badhuis Baak.
Op het gebied van badkamers
wordt vooral gezocht naar cre-
atieve oplossingen. In alle ge-
vallen gaat het om flexibel mee-
denken en een goed advies. De
klanten zijn vrij om een deel
van de installatie zelf uit te voe-
ren en anders kan Badhuis
Baak voor de installatie zorgen.

Een belangrijk deel van het assorti-
ment van Badhuis Baak is tegels.
Tegels vormen immers de basis
voor de badkamer. Echter er is ook

een groot assortiment vloertegels
voor het hele huis en de mozaïek-
collectie voor de nodige accenten.
De eenvoudige behuizing van Bad-
huis Baak is ondergebracht in de
bedrijfsruimte van Brinkman
Transport op het bedrijventerrein
Dambroek in Baak.
Daardoor is Badhuis Baak in staat
om voor de klant zeer betaalbaar
te zijn.
Mocht u nu of in de nabije toe-
komst verbouwingsplannen heb-
ben breng dan beslist een bezoekje
aan Badhuis Baak en vraag naar de
"gratis catalogus". Bel voor ope-
ningstijden (06) 55 34 32 35.

D66 Bronckhorst opgericht
Vooruitlopend op de gemeente-
lijke herindeling heeft D66 zich
overeenkomstig de nieuwe ge-
meente-grenzen van Bronck-
horst georganiseerd.

Tijdens de feestelijke oprichtings-
vergadering van 26 april werd An-
neke Hacquebard gekozen tot lijst-
trekker voor de gemeentelijke ver-
kiezingen. Hiermee is D66 Bronck-
horst een van de eersten die haar
politiek aanvoerder heeft gekozen.
Door actief in te spelen op de ko-
mende gemeentelijke herindeling
is D66 duidelijk herkenbaar voor
de kiezer in heel Bronckhorst.
Anneke Hacquebard lijsttrekker
Met applaus vierden de vele opge-
komen leden de oprichting van
hun nieuwe afdeling. Onder lei-
ding van Henny Reudink, be-
stuurslid van het D66 regiobe-
stuur Gelderland werd het eerste
bestuur van D66 Bronckhorst ge-
kozen met Tjalling Dijkstra als

voorzitter. De eerste daad van de
nieuwe afdeling was de verkiezing
van de lijsttrekker voor de aan-
staande verkiezing van de nieuwe
gemeenteraad Bronckhorst. Anne-
ke Hacquebard werd unaniem ge
kozen.
Hacquebard naar aanleiding van
haar verkiezing? 'Een fractie moet
van alle markten thuis zijn. Mijn
ervaring heeft geleerd dat een ge
motiveerde fractie wel degelijk in-
vloed kan uitoefenen op de gang
van zaken'.
Anneke Hacquebard is momenteel
fractievoorzitter voor D66 in de ge
meenteraad van Hummelo en Kep-
pel en is lid van de klankbord-
groep gemeente Bronckhorst in
oprichting.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met?
Tjalling Dijkstra, voorzitter D66
Bronckhorst, tel. (0314) 381854.
Anneke Hacquebard, lijsttrekker
D66 Bronckhorst, tel. (0314) 38 26 48.

Van innerlijke vrede naar wereldvrede

Zelfmanagement en Intuïtie
De intuïtie is een aspect in ons
van waaruit we makkelijker
keuzes kan maken. Hoe komt
dit? Vaak nemen we keuzes van-
uit onze ratio of we volgen ons
gevoel, terwijl deze twee gebie-
den elkaar tegenspreken. Van-
uit de intuïtie kunnen we het
verstand en het gevoel beter
met elkaar verbinden, waar-
door onze keuzes authentieker
zijn en tot beter resultaat leiden.

In de workshop Zelfmanagement
en Intuïtie zullen we kennis ma-
ken met de intuïtie door te medite
ren. Meditatie is niets anders dan
luisteren naar jezelf, waardoor we
de intuïtieve kern beter kunnen
aanspreken. "Ik ervaar de rust en
stilte van meditatie als een grote
rijkdom in deze chaotische tijd.

Alsof de denderende trein van
prestatie en materieel gewin even
mag aankomen op een stationne
tje. Hier is het stil, schijnt de zon
en ervaar je de groene bomen en
de natuur. Dan weet je dat deze
weg van innerlijke vrede ergens
diep weg, de weg is naar wereld-
vrede. Reist u mee in deze works-
hop en stopt u ook even bij het sta-
tionnetie "Klein Axen".
De workshop wordt gegeven door
Marleen Kragt, Psycho-energetisch
therapeut. Zij geeft vanaf 1995
trainingen in Zelfmanagement en
intuïtie en volgde haar opleiding
bij de School voor Intuïtieve ont-
wikkeling bij Maria Majoor.
Woensdagavond 12 mei op Klein
Axen, Nieuwstad 10, telefoon
(0575) 55 44 00 of (0313) 651261
email: marleenkragt@hotmail.com

Vleermuizen op landgoed Hackfort
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op woensdag-
avond 19 mei a.s. op landgoed
Hackfort een vleermuisexcursie.

Met behulp van een bat-detector
zullen - mits het weer meewerkt -
verschillende soorten vleermuizen
op te sporen zijn. De circa twee
uur durende excursie begint bij de
watermolen voor het kasteel, aan
de Baakseweg 8. In verband met
het beperkte aantal plaatsen is
reservering bij de Ledenservice
van Natuurmonumenten, telefoon
(035)6559911 verplicht.

VLEERMUIZEN
IN DE GRAAFSCHAP
De Graafschap is een uitermate ge
schikt leefgebied voor vleermui-
zen. Er komen veel verschillende
soorten voor, zoals de rosse vleer-

muis, dwergvleermuis en de laat-
vlieger. Ook zijn er soorten die uit-
sluitend voorkomen in natuurge
bieden vanwege hun afhankelijk-
heid van oude bomen. Bij het be
heer van het landgoed houdt Na-
tuurmonumenten hier dan ook re
kening mee. De excursieleider kan
er boeiend over vertellen.

'BAT DETECTOR'
Vleermuizen zijn echte nachtdie
ren. In het donker oriënteren ze
zich door het produceren en weer
opvangen van heel hoge geluids-
golven. Deze zijn vaak niet te ho-
ren voor het menselijk oor. Een
bat-detector zet deze golven om
naar voor de mens wel hoorbare
geluiden. Iedere soort vleermuis
maakt een eigen, typerend 'geluid'.
Op die manier zijn de verschillende
soorten vleermuizen te herkennen.



NK skeeleren hoogtepunt
van de Vordense skeelerweek*

Hobbybeurs in Vragender

In de week van Pinksteren staat
in Vorden geheel in het teken
van skeeleren en skaten. Er zijn
deze week diverse skate en skee-
ler activiteiten georganiseerd
door Free-wheel, het skeelerco-
mité Vorden, het VOV en STG
Vorden e.o„ met als hoogtepunt
op zaterdag 5 juni het NK-skee-
leren.

FREE-WHEEL KASTELEN-
TOCHT 2DE PINKSTERDAG
De Vordense skeelerweek start op
maandag 31 mei met de jaarlijkse
traditionele Kastelentocht, in het
prachtige gebied rondom Vorden,
die inmiddels voor de zevende
keer wordt georganiseerd in
samenwerking met Skatebond
Nederland. De kastelentocht is de
afgelopen jaren uitgegroeid tot
een van de grootste, en best be-
zochte toertochten in de omge-
ving. De tocht is onderverdeeld in
een vrijetocht, voor recreatieve
skeeleraars en een Peletonstocht
voor de gevorderde skeeleraars. De
vrije tocht van 2004 is geheel ver-
nieuwd en heeft afstanden van 20
of 30 km langs tal van kastelen
rondom Vorden. De 45 of 90km
lange peletonstocht route slingert
door het prachtige Achterhoeks
landschap en geven u de kans een
blik te werpen op een aantal van
de 8 Vordense kastelen. De pele-
tonstocht bestaat uit 2 ronden van
45km. Onderweg is er uiteraard
begeleiding en verzorging aanwe-
zig. De peletonstocht zal begeleid
worden door voorrijders, motoren,
een speaker en een EHBO/bezem-
wagen. Onderweg zal een korte
pauze zijn om even bij te komen
van de gereden kilometers. Kleed-
en^douchgelegenheid zijn bij free-
wheel aanwezig. De inschrijving
kan 's morgens plaatsvinden bij
Free-wheel.

MEE TRAINEN MET SKEELER-
TRAININGSGROEP VORDEN E.O

Op dinsdag l juni is er de moge-
lijkheid om gratis een keertje mee
te trainen met de Skeelertrainings-
groep Vorden. Deze groep skeele-
raars trainen wekelijks in teamver-
band om hun conditie en techniek
naar een hoger niveau te brengen.
De training zal starten bij Free-
wheel Vorden.

FRIDAY EVENING SKATEN
Vervolgens vindt er op vrijdag 4 ju-
ni het Friday Evening skaten
plaats. Deze Friday evening skate
een avond-skeelertocht van 15 of
30 km door Vorden en omgeving
waarbij deelnemers sfeervolle ver-
lichting kunnen dragen. Deze
tocht is opgezet samen met Zut-
phense Ijsverenigingen. De tocht is
gratis voor alle deelnemers, wel
vereist is dat de deelnemers een
beetje kunnen skeeleren en kun-
nen remmen.

NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP SKEELEREN
Tot slot vindt op zaterdag 5 juni
NK skeeleren plaats waar verschil-
lende bekende sporters mee din-
gen naar het kampioenschap: Erik
Hulzebosch, Arjan Mombarg, Roei
van Hest en Arjan Smit (vijfvoudig
Nederlands kampioen). Het ander-
halve kilometer lange parcours
ligt op het bedrijventerrein van
Vorden en er worden die dag zeker
vijfduizend bezoekers verwacht en
tegen de 500 deelnemers. De gehe-
le dag is er de gelegenheid voor
een drankje en een hapje langs het
parcours.

Voor de kinderen is er ook wat te
doen, zij kunnen meedoen aan
een Kids On Wheels clinic. Kinde-
ren kunnen tijdens dit uur een cli-
nic van Free-wheel bijwonen en
het een en ander (bij)leren. De
deelname is gratis, de kinderen
moeten zich wel voor de tijd opge-
ven bij Free-wheel. Deze clinic
vindt plaats langs het parcours.

200KM SKEELERROUTES,
90KM MOUNTAINBIKE
ROUTES
De gehele week door kan er ui-
teraard geskeelerd en geskate wor-
den in Vorden en omgeving om de
Achterhoek (beter) te leren ken-
nen. De achterhoek biedt 200 km
bewegwijzerde skeelerroutes en
Vorden grenst aan natuurgebied
"Het Groote veld", waar nog eens
90 km bewegwijzerde mountain-
bikeroutes te vinden zijn. Route-
kaarten zijn hiervoor te verkrijgen
bij de VW Vorden en Freewheel.

Ook is er de mogelijkheid om een
skeelertocht te maken met kom-
pas of met GPS. Met behulp van en-
kele aanwijzingen en een kompas
wordt men langs de leuke en
mooie plekjes van Vorden en om-
geving geleidt. Er is een mogelijk-
heid tot skeeler/skate huur, inclu-
sief beschermingsmateriaal en een
mogelijkheid om mountainbikes
te huren voor de mooie routes,
hiervoor kunt u ook terecht bij
Free-wheel 0575-554228.

ETALAGE WEDSTRIJD
Tijdens deze week zijn de Vorden-
se winkeliers ook actief. Zij organi-
seren in samenwerking met het
skeelercomité een etalagewed-
strijd in Vorden, waarbij prachtige
prijzen te winnen zijn. De wed-
strijd staat helemaal in het teken
van de skeelersport, in de verschil-
lende etalages in het dorp zullen
voorwerpen te vinden zijn die te
maken hebben met skeeleren en
skaten. m de winkels liggen deel-
nameformulieren waarop aange-
geven kan worden in welke etala-
ge welk voorwerp te vinden is. De
persoon met de meeste goede ant-
woorden is de winnaar en ont-
vangt een van de mooie prijzen ter
beschikking gesteld door verschil-
lende winkels. De start aan deze
wedstrijd is tijdens de koopzondag
op 23 mei.

Geef kinderen met astma meer lucht
Onder het motto 'geef lucht,
geef leven, geef!' gaan ruim
55.000 enthousiaste collectan-
ten van 10 tot 15 mei voor het
Astma Fonds op pad om geld in
te zamelen voor kinderen met
astma. Het aantal kinderen met
astma is in de afgelopen tien
jaar verdubbeld en neemt nog
steeds toe. Op dit moment zijn
er 300.000 kinderen in Neder-
land met astmatische klachten,
waarvan 140.000 de diagnose
astma hebben gekregen. Astma
is hiermee de meest voorko-
mende chronische ziekte onder
kinderen. Het Astma Fonds
komt op voor deze kinderen
door het geven van voorlich-
ting, wetenschappelijk onder-
zoek, zorgverbetering en collec-
tieve belangenbehartiging.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen
met astma ongelukkiger zijn dan
kinderen zonder astma. Kinderen
met astma hebben meer last van
hoofdpijn, buikpijn of misselijk-
heid. Door hun astma kunnen zij

allerlei dingen niet doen. Bijvoor-
beeld naar een verjaardagsfeestje
gaan, bij andere kinderen eten of
ergens op bezoek gaan.
Astma is heel onvoorspelbaar.
Klachten kunnen plotseling de
kop opsteken. De ene dag voelt het
kind zich goed, de volgende dag
kan het helemaal niets meer.
Soms kan een kind zo moeilijk
ademhalen dat het lijkt alsof het
stikt. Dit kan paniek veroorzaken
want ademen is van levensbelang.
Is zo'n aanval voorbij, dan kan een
periode volgen waarin niets aan de
hand lijkt te zijn. Dit leidt tot veel
onbegrip. Over onbegrip, kan
Chantal, de moeder van Charlotte
(3) meepraten. 'Charlote heeft last
van tabaksrook. Vooral 's winters
heeft ze veel problemen. Voor mij
betekent het dat ik 's nachts uren
met haar op loop. Mede op aanra-
den van de art s wilden we Charlot-
te het eerste jaar niet laten loge-
ren. En dat leidt dan weer tot onbe-
grip bij familie en vrienden. Hoe
vaak ik al een opmerking heb ge-
hoord als: "Ach ja, elk kind hoest

toch wel eens, dat gaat wel weer
over". Soms denk ik: zag ze er
maar ongezonder uit.'
Het Astma Fonds zet zich al sinds
1959 actief in voor kinderen met
astma en volwassenen met astma
en COPD (chronische bronchitis of
longernfyseem). Sinds die tijd is al
veel bereikt, maar er is nog veel
werk te verzetten. Voorbeelden
zijn: ontwikkelen van eigentijdse
voorlichtingsmaterialen voor ou-
ders van kinderen met astma, de
toename van astma bij kinderen
verder onderzoeken, verbeteren
van de diagnostiek en behande-
ling van kinderen met astma en
aandacht vragen voor problemen
die kinderen met astma op school
ondervinden.
Het werk van het Astma Fonds
wordt mogelijk gemaakt door gif-
ten van particulieren, het bedrijfs-
leven en de inzet van vele ent-
housiaste vrijwilligers. De steun
van het Nederlands publiek is hard
nodig want het aantal mensen met
astma en COPD neemt nog steeds
fors toe.

Jong talent met Wiesje Nuiver, violiste en het Luigi kwartet
Een goede kans voor Ruurlo om
toekomstige beroemdheden te
zien spelen.

Op zondagmiddag 16 mei treden
de jonge talentvolle leerlingen van
het Koninklijk Conservatorium
van Den Haag op in de Orangerie.
Voor de pauze speelt de vijftienja-
rige Wiesje Nuiver uit Zutphen
stukken van Schubert, Saint-Saëns
en Elgar. Zij wordt daarbij bege-
leid op de piano.

Na de pauze vormt Wiesje samen
met de dertienjarige Evelien Jas-
pers, viool, uit Hilversum, de veer-
tienjarige Daphne Oltheten, altvi-
ool, uit Lelystad, en de vijftienjari-
ge Steven Bourne, cello, uit Den
Bosch, het Luigi kwartet.
Zij spelen naast werken van Haydn
en Eisma het Kwartet opus 32 no. 4
van Boccherini.
Het Luigi kwartet is ontstaan uit
de stichting de Fancy Fiddlers,
waarvan het ook deel uitmaakt.

Wiesje, Evelien en Daphne zijn
leerlingen van Coosje Wijzenbeek.
Steven is leerling van Monique
Bartels.
Het is op Vordenseweg 2 te Ruurlo.
Kaarten incl. l consumptie zijn te
verkrijgen bij mevr. N. de Leeuw.
Tel. 0573^53830 en aan de zaal.
Speciaal voor deze gelegenheid
kost het tweede kaartje half geld.
Leden van de KunstKring Ruurlo
ontvangen € l korting op de toe
gangsprijs.Zie ook de advertentie.

Op zaterdag 8 mei a.s. wordt er
voor de eerste maal een hobby-
beurs georganiseerd in Café-
Restaurant Benemen, Winters-
wijkseweg 9 te Vragender.

De beurs staat tevens in it teken
van moederdag. Veel verschillende
stands springen hierop in. Wie een
leuk kado zoekt zal op deze beurs
niet met lege handen naar huis
gaan. De zaal en tevens een buiten-

gebeuren zorgen voor een beurs
anders dan andere beurzen.

De hobbyisten komen niet alleen
uit de Achterhoek maar ook uit an-
dere delen van het land.

De 25 standhouders zorgen samen
voor een gezellige en gevarieerde
hobbybeurs. Voor verder inlichtin-
gen zie de bij de contactjes elders
in dit blad.

Golf club t Zelle breidt uit
naar 18 holes
Donderdagavond 22 april heeft
de Algemene Vergadering van
Golf club t Zelle unaniem beslo-
ten tot de uitbreiding naar een
18 holes golfbaan.

De huidige 9 holes baan op Land-
goed 't Zelle in Hengelo (Varssel)
zal met 9 holes worden uitgebreid,
de driving range wordt verplaatst
en de par 3 baan (9 holes kleine
baan) wordt gedeeltelijk opnieuw
aangelegd, waardoor deze holes
bij elkaar komen te liggen.

Er wordt een nieuw parkeerterrein
aangelegd, en de toegangsweg
naar het golfterrein, die nu door
de woonkern Varssel via de Rerink-
weg loopt, wordt met een nieuwe
ontsluiting op eigen terrein recht-
streeks naar de Varsselseweg gere-
aliseerd, waardoor de woonkern
aanzienlijk minder wordt belast.
Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Gelderland heeft op 13 april

jl. het bestemmingsplan definitief
vastgesteld, waardoor er geen be-
lemmeringen meer zijn voor de
aanleg.

Er zijn bij de provincie geen be-
zwaren ingediend. Bezwaren die
er in het voortraject waren zijn in
gesprekken van de golfclub met
omwonenden weggenomen.

Met de aanleg zal, in samenwer-
king met AGREC - Zelle B.V., zo
spoedig mogelijk worden begon-
nen, zodat einde zomer 2005 alle
18 holes in gebruik kunnen wor-
den genomen.

De club, die nu bestaat uit 650 le-
den, zal groeien naar 900 leden. Le-
denaanwas is nu dus weer moge-
lijk.

Nadere informatie kan men ver-
krijgen bij de voorzitter, Herman
Mos, tel. (06) 536 49 900.

Zondagavond 9 mei

Girls wanna have fun
All Star Ladiesband met alle
grote namen uit de Nederland-
se popmuziek!

Dit wordt alweer de derde keer dat
de Girls Wanna Have Fun in Wit-
kamp optreden. De vorige twee
keer ging het dak er volledig af en
we zijn hartstikke blij dat de Girls
weer naar Laren komen. Wegens
overweldigend succes geprolon-
geerd dus! De Girls Wanna Have
Fun maken al meer dan tien jaar
de Nederlandse podia onveilig met
hun sublieme mix van danceclas-
sics, rock- en Nederlandstalige co-
vers. De line up bestaat louter uit
prominente vrouwen uit de Neder-
landse popmuziek. Maar liefst vijf-
tien dames zullen deze avond hun
opwachting maken op het podium
van Witkamp met daarbij min-
stens negen kanjers op de voor-
grond als zangeres. En als we zeg-
gen grote namen uit de Neder-
landse popmuziek dan bedoelen
we ook de gróte namen. Wat te
denken van Monique en Suzanne
Klemann van Loïs Lane. Manuela
Kemp van de Heeren van Amstel li-
ve en vele andere tv-shows. De uit
Doetinchem afkomstige Mieke
Stemerdink, het gezicht van De Gi-
gantjes. Alle Bombita's, te weten

Lies Schilp, Inge Bonthond en Rob-
bie Schmitz, jarenlang de ver-
trouwde achtergrondzangeressen
van Herman Brood. En niet te ver-
geten Frédérique Spigt, die al sei-
zoenen niet meer weg te denken is
uit onze theaters met haar Neder-
pop. En verder o.a. Vera Spring-
veer, Neel, Janice Williams, Dalal
Marouf, Joyce Zellinger en Marian-
ne Stel.
Begonnen als een uit de hand ge
lopen grap is Girls Wanna Have
Fun ondertussen een hecht collec-
tief geworden waar live de vonken
vanaf springen. En uiteraard zijn
alle dames een lust voor oog én
oor. Iedere zangeres heeft haar ei-
gen solospot. Vorige keer deden de
dames "Bohemian Rhapsody" van
Queen en dat was een puur kip-
penvelmoment.
Iedere show van de Girls Wanna
Have Fun is elke keer weer beleve-
nis van jewelste en is iets wat je
zéér zeker een keer meegemaakt
moet hebben! Bij een optreden van
de Girls gaat het om véél plezier en
lekker uitje dak gaan. Kaarten zijn
verkrijgbaar in de voorverkoop bij
Witkamp in Laren en Haarsalon Fi-
garo in Lochem. Meer info via:
0900 - WITKAMP of via onze websi-
te: www.witkamp.com.

ANBOservice rijbewijs-
keuring 70-plussers
Als gevolg van de enorme belang-
stelling voor de rijbewijskeurin-
gen voor 70-plussers is er m.i.v.
mei maandelijks gelegenheid zich
medisch te laten keuren. In de re-
gio's Ruurlo, Vorden, Warnsveld
en Zutphen staat de keuring open
voor leden van alle ouderenbon-
den en overige belanghebbenden,
mits men bereid is alsnog lid te
worden van één der ouderenbon-
den. De keuringen vinden plaats

in het woon- en zorgcentrum "De
Wehme ", Nieuwstad 32 te Vorden.
De eerstvolgende keuringen vin-
den plaats op de zaterdagen 22
mei, 26 juni en 31 juli a.s.
De kosten van de keuring bedra-
gen € 25.00.
Voor aanmelding en /of informa-
tie kan men dagelijks tussen 10.00
en 17.00 uur terecht bij het secre-
tariaat van de ANBO-afdeling Vor-
den, telefoon (0575) 552003.



Circus Bongo presenteert:

'Adventure' Een bos vol avontuur
Autogordels - de feiten

De naam „Circus Bongo" staat
in Nederland en België syno-
niem voor eigentijds circus in
een nostalgische sfeer en ento-
urage. De authentieke woon-
wagens en de sfeervolle tent
zorgen traditiegetrouw voor de
echte circussfeer. Circus Bongo
brengt daarbij iedere twee jaar
een geheel nieuw programma.
Na de succesvolle jubileum-
tournee van 2003 is de allround
groep Bongo dit jaar op reis
met de nieuwe productie .Ad-
venture". Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de circuskassa. Deze is
op voorstellingsdagen voor
aanvang van de voorstelling ge-
opend.

Clown Dropje beleeft tijdens de
wervelende voorstelling een span-
nend avontuur in de tot bos omge-
toverde circustent. Hierbij wordt
zij terzijde gestaan door haar stoe-
re berenvriend Bongo. Deze lijkt
zo te zijn weggelopen uit een te-
kenfilm. Wanneer zij samen van
het pad afdwalen komen zij
midden in het bos waar een spre-
kende boom, muikale paddestoe-
len en zeer bijzondere bostrollen
en aardmensen leven. Alle perso-
nages blijken stuk voor stuk en-
thousiaste circusartiesten van bij-
zondere klasse. De voorstelling is
aangekleed met talrijke kostuums
en prachtige rekwisieten.

Tijdens de show belanden twee
boswachters op komische wijze in
de trapeze en brengen zij een mix
van kracht en perfectie in de
lucht. Maar er is meer te zien in de
nok van de tent. Een menselijke
vogel vliegt letterlijk door de
lucht en maakt daarbij de meest
vreemde figuren en acrobatische
standen. En dan is er ook nog een
dame die zich beweegt als een
spin in een verticaal gespannen
koord. Kortom, het publiek geniet
dit jaar volop van hoogstaande
acrobatische toeren in de nok van
de circustent.

De circuspiste blijft dit jaar ook ze-
ker niet onbenut. Zo houdt het pu-
bliek haar adem in tijdens het
unieke acrobatieknummer waar-
bij een man en een vrouw d.m.v.
hun nekken balanceren. Antipode
is het jongleren van allerlei attri-
buten met de voeten en in de piste
van Circus Bongo draait een dame
zelfs met boomstammen in het
rond.

Kracht en souplesse gaan ook
hand in hand tijdens het hand-
standnummer van wel een heel
bijzonder bosfiguur. De meeste ar-
tiesten zijn afkomstig van circus-
scholen uit Mongolië, Duits-land
en Polen. Na veel trainen en oefenen
zijn zij in staat om tijdens deze
productie keer op keer acts uit te
voeren waarin kracht, souplesse en
vertrouwen de boventoon voeren.

Naast de vele menselijke prestaties
kan het publiek dit jaar ook genie-
ten van verschillende dieren. Deze

worden op liefdevolle wijze bege-
leid door Clown Dropje en domp-
teur Silvio. Want het samenspel
tussen mens en dier mag in een
echt circus natuurlijk niet ontbre-
ken. Op muzikale wijze en met
vrolijke klanken wordt de voorstel-
ling afgesloten. Traditie en ver-
nieuwingen gaan in deze bijzon-
dere familievoorstelling hand in
hand. De internationale cast en
crew van Circus Bongo bewijst met
deze nieuwe productie dat het cir-
cus nog altijd leeft in Nederland!

CIRCUS ACTIE
Alle opa's en oma's die van het cir-
cus houden opgelet! Als opa voor l
kleinkind betaalt en oma ook dan
is de toegang voor zowel opa als
oma gratis. Minimaal l kleinkind
per opa of oma en het geldt voor
tribuneplaatsen, zolang de voor-
raad strekt. Zie de advertentie el-
ders in deze krant voor meer infor-
matie.

Hans Smees werd tweede in zijn thuiswedstrijd

Afgelopen weckende werd er op de
Varssel-ring in Hengelo de jaarlijk-
se wegraces voor het Nederlands
Kampioenschap gehouden. Henge-
lo is een van de weinige straten cir-
cuits waar een O.N.K. wordt gehou-

*" den.
De organisatie had alles tot in de
puntjes geregeld, zo waren er
mooie trainingen en races, spette-
rende optredens van o.a. Shit Hap-
pens en een springkussen en een
draaimolen voor de kleintjes. Ver-
der een spectaculair optreden van
de Belg Francois Duval in zijn Ford
World Rally Car. De trainingen op
zaterdag werden onder ideale
weersomstandigheden gereden. In
de 250-cc liet Hans Smees iedereen

achter zich en haalde vor de twee-
de keer de pole in deze klasse. Pa-
trick Lakerveld en Emile Litjens
werden respectievelijk tweede en
derde. Het rijdende bestuurslid
van de HAMOVE, Tonny Wassink,
eindigde als veertiende. De super-
sport training werd gedomineerd
door het Suzuki-team van Barry
Veneman en Jarno Janssen. Arie
Vos haalde een derde plaats, Sven
Ahnendorp werd twaalfde en Mile
Pajic werd veertiende voor het Pa-
jic Kawasaki-team, André Martens
eindigde de trainingen als drieen-
twingtigste. De wedstrijd in de
250-cc was meer dan de moeite
waard. Hans Smees was in fel ge-
vecht met Emilie Litjens en Patrick

(foto Henk Teerink)

Lakerveld. Tonny Wassink dacht
dat het nog 25 graden was, want in
de eerste bocht viel hij er al vanaf
met te koude banden. In de super-
sport werd er een overwinnig be-
haald door de Zweed Jan Hansson,
tweede werd zijn teamgenoot Ron
van Steenbergen. De regionale
coureurs deden het ook voortreffe-
lijk, Milec Pajic werd achtste, Sven
Ahnendorp elfde en André Mar-
tens eenentwintigste. Harry van
Beek, uitkomend voor het Hartel-
man Yamaha racing team werd
keurig zesde in deze klasse. De eer-
ste manche van de drie landen cup
werd gewonnen door Robbert
Menzen, de tweede manche door
de Belg Kris Jennis.

Vanaf 1971 moeten in nieuwe
auto's voorin autogordels zijn
gemonteerd. Vanaf 1975 moe-
ten ze ook worden gebruikt.
Vanaf 1990 moeten in nieuwe
auto's ook op de achterbank
gordels zijn gemonteerd. Vanaf
1992 moeten alle aanwezige
autogordels worden gebruikt,
dus ook achterin. Vooral van
het verplichte gebruik van de
gordels achterin is kennelijk
nog niet iedereen op de hoogte.
Of vergeet men het gewoon...

EFFECTIVITEIT
De effectiviteit van een veiligheids-
voorziening geeft aan hoeveel
minder kans op letsel je hebt als je
die voorziening gebruikt. De Stich-
ting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) heeft
op basis van analyses van ongeval-
len uitgerekend wat de effecti-
viteit is van autogordels in Neder-
land.

Dat gaf de volgende resultaten:

ZEKER VERGETEN...
De SWOV heeft ook onderzocht
hoeveel mensen de gordel dragen.
Gemiddeld draagt 86% van de be-
stuurders en passagiers die voorin
zitten de gordel. Op de achterbank
is dat percentage slechts 59%. En de
rest? Er wordt wel verondersteld
dat mensen niet wéten dat je al
meer dan tien jaar ook de aanwezi-
ge gordels op de achterbank moet
gebruiken, maar uit onderzoek van
alweer de SWOV blijkt dat slechts
2% van de achterpassagiers meen-
de dat het gebruik van de gordel
achterin niet verplicht is.

BINNEN EN BUITEN DE
BEBOUWDE KOM
Buiten de kom, dus op provinciale
wegen en op auto(snel)wegen
wordt de gordel 10% meer gedra-
gen dan binnen de kom. Binnen de
kom speelt het misverstand dat het
dragen van een gordel niet zo no-
dig is. Misverstand, ja, want binnen
de kom gebeuren veel meer onge
lukken dan daarbuiten.

Bij een botsing
minder kans op...
ernstig letsel
dodelijk letsel

door gebruik van
de gordels voorin
25%
40%

door gebruik van
gordels achterin
20%
30%

Dat de gordel achterin iets minder
effect heeft komt waarschijnlijk
doordat je daar toch al beter be-
schermd bent door de 'bots-
vriendelijkere' omgeving en door-
dat je daar meestal verder verwij-
derd bent van de plaats waar de
botsing op de auto inwerkt. Maar
dan nog: bijna een derde minder
kans om dood te gaan, alleen maar
door even die gordel vast te klik-
ken! En dan hebben we het er nog
niet eens over dat het op de achter-
bank vaak om kinderen gaat, voor
wie je als ouder toch verantwoor-
delijk bent. En toch draagt, zeker
achterin, lang niet iedereen de
gordel.

GOOCHEM
In de periode van half maart tot ju-
ni loopt landelijk onder het motto
'Gordels om, ook achterin. Daar
kun je mee thuiskomen' een voor-
lichtingscampagne die tot doel
heeft het gebruik van autogordels
te stimuleren, vooral op de achter-
bank. Mascotte van deze campag-
ne is Goochem het Gordeldier, dat
onder andere in radio- en tv-spots
zijn opwachting maakt. De politie
controleert ook extra op het ge-
bruik van autogordels, met name
op de achterbank.

Nadere informatie vindt u op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl.

WD-Europarlementariër
Jan Mulder spreekt in Zutphen
Op maandagavond 10 mei
komt Jan Mulder, lid van het Eu-
ropees Parlement voor de WD
naar Zutphen.

Hij spreekt daar in het kader van
de komende Europese verkiezin-
gen over het onderwerp: "Het be-
lang van Europa; waarom moeten
we gaan stemmen".

Natuurlijk is er gelegenheid tot
het stellen van vragen en discussie
met de zaal.
De bijeenkomst wordt gehouden
in Restaurant-Partycenter De
Bronsbergen, Bronsbergen 25 te
Zutphen.

Iedereen, WD-er of andere geïnte-
resseerde is van harte welkom!

Meesters
Een meester is al eeuwenlang
Iemand die uitmunt in zijn daden,
Een vakman met een hoge rang.
Vaak wordt hij ook met roem beladen.

Ik denk dan aan de gouden tijd,
Aan schilders als Rembrandt van Rijn
En gildemeesters uit die tijd.

Ook schoolmeesters wonnen terrein;
De Bovenmeester was het 'Hoofd'.
De heelmeester die gaf vaak pijn,
Want meestentijds werd niet verdoofd

Rentmeester en penningmeester
Beheren goederen en geld,
Dat zorgvuldig wordt geteld.

Eenieder kent de burgemeester.
En de advocaat en rechter
Zijn in de rechten meester (Mr).

Jos Wijnen



'Ik laat mij inspireren!'

keukens
tegels & sanitair

natuursteen
hout & bouwmaterialen,

bouwmarkt
sierbestrating

Grote opheffingsverkoop!
Iedere zaterdag verkoop,

zolang de voorraad strekt, dus sla uw slag.
Bomen in soorten, bolcatalpa enz.

Rododendron • Haagbeuk • Heesters
en vaste planten

Bootnkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tel. (0575) 55 14 64 of 06 54323046

Het Hoge Broek
DIEREN-
PENSION

groepshuisvesting voor uw huisdier

Wichmondseweg 49 • 7255 KZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 54 79
www.dierenpension.biz

HCI. Helemaal mijn idee.

IBouwCenterlHCI
Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

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

*ln de showroom van deze vestigingen staan géén keukenopstellingen

v.o. f .

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j r

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Donderdag in Hengelo (Gld.):

GRATIS* RUIT REPAREREN
Donderdag
6 mei kunt u terecht
op de parkeerplaats
van het marktterrein
in Hengelo (Gld.)
en wel van 09.00 tot
17.30 uur.

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbren-
gen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet
hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT:
MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS, OOK OP VAKANTIE!
Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen
voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en in-
krimping doen kleine barstjes/sterretjes doorscheuren tot
een grote barst Volgens technisch onderzoek is de door-
scheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan
onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben.
U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van
harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voor-
komt een dure (eigen risico!) en tijdrovende vervanging

van uw voorruit Een voorruit op vakantie laten vervan-
gen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buiten-
land!) ingewikkelder. Laat geen barst in uw vakantie ont-
staan!

* Reparatie van een sterretje/breukje in de voorruit door middel
van harsreparatie is daarom voor WA-Plus, Casco en All-Risk ver-
zekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper
dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzeke-

raar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-daim verlies.
U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel
uw laatste groene kaart meenemen.
Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden
van Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere ver-
zekeraars, dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Auto-
mark, specialist in harsreparaties. Meldt u zich bij aankomst
direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een
vrijblijvend en deskundig advies.

* 'Reflectielaag', 'Automark', het 'STOP' logo, de kleur 'geel', de 'vorm tent' en 'Safe SJght' zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst.



BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

G0EDK0RER

elders 7.98 elders 2.99
Kipfilet
Gemarineerd
Kilo 5.49
Of naturel
Kilo

Hollandse
asperges
Klasse A1
500 gram

RDEE
Versaanbiedingen die nergens goedkoper zijn • Versaanbiedingen die nergens goedkoper zijn

BESTSELLER!

Mager
rundergehakt
Kilo

INERGENS
GOEDKOPER

Bon Appetit
Jonge kaas
Vacuüm verpakt
Kilostuk

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER !

elders 1.99

BESTSELLER!

Gebakken
beenham
150 gram
elders 2.98 O

Johma
Huzarensalade
Fijn, ongenganeerd
Bak 1000 gram
elders 2.05

19

BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANOEER

NERGEN
GOEDKOPE

Mona
Volfruit
Diverse smaken
Pak 1 liter
elders 1.79

Hertog
Ms
Diverse smaken
Ovale bak 875 ml.
elders 3.55 1299

Verse
aardbeienvlaai
met slagroom
026 cm per stuk
Niet bij alle PLUSsuper-
markten verkrijgbaar

99

'Iman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vriJd*9 8-°9;2^°?. 7242 EC Lochem vriida9 8.00-21.00

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

.plussupermarkt.nl

s: PLUS
19/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 mei 2004 Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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

Opgeteld de beste!
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