
Wim Polman op " the day after":

"Emoties en blijdschap overheersen"

Het is vrijdagmiddag 6 mei. Nog
een paar uurtjes en dan wordt de
stuurgroep "60 jaar Bevrijding Vor-
den" opgeheven. Eén man, pen-
ningmeester Bart Hartelman blijft
nog enkele dagen in functie, ten-
einde de lopende financiële zaken
af te wikkelen. Voor Wim Polman
betekent deze dag dat hij de voor-
zittershamer definitief zal neerleg-
gen, waardoor ook voor hem een
eind is gekomen aan, zoals hij zelf
zegt, een onvergetelijke gebeurte-
nis in zijn leven. "Wanneer ik later
oud ben. (Polman is inmiddels 70
jaren jong) zal ik met heel veel ge
noegen aan deze happening terug
denken", zo zegt hij. Ook tijdens
zijn laatste werkdag heeft zich op-
nieuw veel ontroering van hem
meester gemaakt. Niet alleen bij
hem, maar ook bij de Canadese
oorlogsveteraan Lester Murphy die
de afgelopen dagen bij Alie en Wim
Polman te gast is geweest.

Wim Polman: "Henk Dijkman, oud le-
raar aan de Leestense school en thans
woonachtig in Canada, heeft jaren ge-
leden een boekje geschreven over de
gevechten die de Canadezen, vooraf-
gaande aan de bevrijding van Zut-
phen, in Leesten hebben geleverd. Les-
ter Murphy is toen in Zutphen zwaar
gewond geraakt aan zijn been. Een
jongen van 16 en een meisje van 17,
hebben hem toen met gevaar voor ei-
gen leven, op een bakfiets gelegd en
hem naar een veldhospitaal vervoerd.
Wat voor Lester nog erger was, tijdens
de gevechten in Leesten, waar hij zelf
ook bij betrokken is geweest, sneuvel-
den twee van zijn beste vrienden Al-
fred Walter Hawkins en Harry Louis
Gervais.

Lester wilde de plek, nabij boerderij
Klein Have nog graag terug zien. Uit
een daar gevonden naamplaatje bleek
namelijk dat hier de militairen waren
gesneuveld. Dus ben ik vanmorgen
met Lester naar Leesten gereden. De
exacte plek wist Lester niet meer. Ove-
rigens geen wonder want door onder
meer de ruilverkavelingen in de zesti-
ger jaren is er natuurlijk wel het nodi-
ge aan het landschap veranderd. Les-
ter wist zich nog wel goed te herinne
ren dat hij kijkend vanuit het raam
van de boerderij (Klein Have!) hij een

molen kon zien. "We saw a windmill,
look there", waarmee hij de Leestense
molen bedoelde. Tefaig keren naar de
"plek van toen" maakte bij de Canade-
se oorlogsveteraan heel wat los.

EMOTIONELE MOMENTEN
En ook bij mij, niet alleen vandaag,
maar ook de afgelopen dagen hebben
mij niet onberoerd gelaten. Emotione-
le momenten, vooral wanneer je zag
hoe de ontvangst in Vorden, de Cana-
dezen heeft aangegrepen. Wij hebben
bewust de stuurgroep opgeheven. De
bevrijders die het mee hebben ge-
maakt, worden ouder en ouder. De
groep is al behoorlijk uitgedund. Wel
zeiden een paar Canadezen "tot over
tien jaar". Ze lachten erbij, wetend dat
ze er dan waarschijnlijk niet meer zul-
len zijn. Van degenen die nog wel in Ie
ven zijn is het de vraag of ze zich dan
alles nog wel kunnen herinneren.

De meeste Canadese veteranen die
hier op 5 mei de intocht in Vorden
hebben meegemaakt, zijn ooit wel
eens bij de 5 mei manifestaties in Wa-
geningen geweest. Volgens hen niet te
vergelijken met de intocht in Vorden.
In Wageningen was het, een keer
langs Prins Bernhard paraderen, ver-
volgens een broodje eten in een grote
tent en dat was het. Kon ook moeilijk
anders, gezien het grote aantal oud-
strijders dat in Wageningen bijeen
was. De kleinschaligheid in Vorden,
gekoppeld aan het enthousiasme van
de Vordense bevolking, zal hen de rest
van hun leven altijd bijblijven, zo ver-
telden ze mij bij herhaling", aldus
Wim Polman die terugdenkend aan al
de mooie momenten van de afgelopen
dagen, omfloerste ogen kreeg.

De, inmiddels oud- voorzitter van de
stuurgroep stipt terloops het diner
aan, dat de veteranen op 5 mei, na af-
loop van het défilé, werd aangeboden.
"Een diner met een prachtige speech
van Renze Haanstra. Een speech met
een terugblik op het verleden, over
wat de bevrijders voor ons hebben be
tekend en bovenal een humoristische
speech. Zeer indrukwekkend alle-
maal. Na afloop van het diner kwa-
men diverse Canadezen naar mij toe
en zei er één, "we hebben Nederland
destijds kapot achter gelaten en nu de
ze ontvangst. "It is all lovely", zo her-

haalde Wim Polman de woorden van
de bewuste veteraan.

HOE HET BEGON
Terug naar augustus 2004. Wim Pol-
man en Geurt Harmsen drinken sa-
men een kop koffie. "Zeg Wim, vol-
gend jaar is het 60 jaar geleden dat
Vorden is bevrijd, moeten we daar niet
wat aan doen", zo merkte Geurt op.
"Lijkt mij een goed idee, laten we
maar eens met Frank Meulenbroek
(voorzitter Oranjevereniging, red.)
gaan praten", aldus het antwoord van
Wim Polman. In 1995 heeft de Oranje
vereniging namelijk het 50 jarig be
vrijdingsfeest georganiseerd. Frank
toonde zich meteen enthousiast Ook
werd Bart Hartelman van het "comité
4 mei" benaderd en ook bij hem een
enthousiaste reactie. Zo werd er dus
"iets" geboren. Het gevolg van dit al-
les: in oktober jongstleden werd de
stuurgroep "60 jaar bevrijding Vor-
den" opgericht.

Bij mij rees al direct het idee om een
concert te organiseren, Canadese vete
ranen naar Vorden halen met "keep
them rolling" en een terras met tal
van activiteiten. We hadden geen bete-
re groep kunnen samenstellen. Tij-
dens de eerste vergadering bleek dat
alle leden van de stuurgroep een flin-
ke bestuurservaring hadden. Ze waren
ooit wel eens voorzitter, secretaris of
penningmeester van een vereniging of
instelling geweest! Nogmaals het hele
gebeuren, het prachtige concert met
Ernst Daniël Smid en de plaatselijke
muzikanten die er ongelooflijk veel
zin in hadden. Een sporthal dat vol-
stroomde met publiek (ca. 700 bezoe
kers, red.).

Op dat moment zeiden we tegen el-
kaar, de sfeer en de stemming is zo
goed, we hebben hiermee van de be
volking gewoon een "vrijbrieP gekre-
gen voor de viering op 5 mei. De be
trokkenheid van de bevolking, de ge
zichten van de Canadese bevrijders,
soms vol emoties en vele tranen, soms
glunderend, het zijn beelden en herin-
neringen die op mijn netvlies zullen
blijven staan en die ik zal blijven koes-
teren. Vele sponsoren, de politie, de
EHBO, noem maar op, hun medewer-
king aan de stuurgroep, in één woord,
fantastisch", aldus Wim Polman.

Nieuwe data rijbewijs-
keuring 70-plussers
De data voor de eerstvolgende medische keurin-
gen van 70-plussers voor vernieuwing van het
rijbewijs zijn; zaterdag 28 mei, zaterdag 25 juni
en zaterdag 30 juli. Plaats van handeling: Woon-
en Zorgcentrum "De Wehme", Nieuwstad 32,
Vorden. Het fceuringstarief bedraagt € 25,-.
Leden van de seniorenorganisaties AMBO, PCOB
en Unie KBO in de regio's Ruurlo, Vorden,
Warnsveld, Zutphen en wijde omgeving, kun-
nen voor aanmelden en verdere informatie, da-
gelijks tussen 10.00 en 17.00 uur, terecht bij het
secretariaat van de ANBO-afdeling Vorden, tel.
(0575) 552003. Ook niet-leden, die de belangen-
behartiging van de seniorenorganisaties een
warm hart toedragen en ze daarin ook daadwer-
kelijk willen steunen door lid te worden, kun-
nen eveneens gebruik maken van deze financi-
eel aantrekkelijke keuringsmogelijkheid. Voor
belanghebbende 70-plussers is er in 2005 maan-
delijks gelegenheid om de verplichte medische
keuring in Vorden te ondergaan. Het Centraal
Bureau Rijvaardigheid adviseert om het rijbe-
wijs tijdig op geldigheidsduur te controleren.
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Ceremonie Dodenherdenldng
en onthulling "Oorlogsboom"
Onder grote belangstelling vond
op de begraafplaats te Vorden de
Dodenherdenldng plaats.

Bij het aanlopen naar de graven van de
gevallenen viel de regen in grote hoe-
veelheden naar beneden. Echter toen
de ceremonie om precies 20.00 uur be-
gon was het nagenoeg droog. Tijdens
de twee minuten stilte was alleen in
de verte een vrije vogel te horen die
vloot.
Nadat de verschillende organisaties,
waaronder de gemeente Bronckhorst,
het Comité 4 mei, De Gezamelijke Ker-
ken van Vorden kransen hadden ge
legd, las de Vz van het Comité 4 mei,
de Heer AJ A Hartelman een persoon-
lijke brief voor van een van de familie
leden van een van de gevallenen. Hier-
na zong het Vordens Mannenkoor. Al-
lereerst het lied van de Vrijheid. Zij be
sloten het geheel met het zingen van
het Wilhelmus.
Vervolgens onthulde mevrouw R. Poes-
se een maquette waarop de gegevens
stonden van de nu geplante Silver Ma-
ple boom, welke al in 1946 aan haar
was meegegeven door de familie Coo-
ke uit Brantford, Ontario in Canada
om te worden geplaatst op de begraaf-

plaats van de Sgt. L.F.Cooke van de
Royal Canadian Airforce , die te Vor-
den was omgekomen op 31 mei 1942.
Waarom nu juist deze boom? Wel, de
geplante boom is een loot van de toen
meegenomen boom naar Nederland.
Het blad van deze soort boom komt
voor in de vlag van Canada. Na de ont-
hulling sprak mevrouw R. Poesse een
woord tot de aanwezigen, waarin ze
aangaf dat het haar niet gelukt was
om nu in contact te komen met de fa-
milie Cooke in Canada. Ze vond het
fijn dat nu, na bijna 60 jaar, de wens
van de familie Cooke door plaatsing
van de boom uit hun tuin in Brantford
hier in Vorden bij het graf van hun
zoon in vervulling kon gaan. Tot slot
bedankte ze iedereen die hieraan mee
gewerkt had om dit mogelijk te ma-
ken.
Na afloop van de gehele ceremonie be.
dankten vele aanwezigen R. Poesse
voor de ondernomen moeite door
middel van een handdruk.
De jonge loot staat in het midden van
het oorlogsgraven monument. Nu nog
als een kleine loot, die echter wel zal
gaan uitbloeien tot een machtige,
mooie, grote Maple Boom van Canade
se afkomst.
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In verband met Pinksteren venoeken wty u berichten en advertenties
voor Contact Bronckhorst Noord uiterityk donderdag 12 mei a j.

om 17.00 uur in te leveren.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 mei Pinksteren 10.00 uur Raad van kerken
Openlucht dienst

Hervormde kerk Wichinond
Zondag 15 mei Pinksteren 10.00 uur Mevr. Solinger-van
de Velde, Neede

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 mei Pinksteren 10.00 uur Raad van Kerken-
dienst Openlucht dienst 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 mei Pinksteren 10.00
Pinksterdienst Openlucht dienst.

uur Oecumenische

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 mei 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 15 mei 10.00 uur Eucharistieviering H. Vormsel,
dames/herenkoor, Maandag 16 mei Eucharistievierig
Dameskoor.

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

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

Tandarts
14 t/m 16 mei (Pinksteren) FA. Kuijl, Lochem, telefoon
0573 - 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-1930 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden
TeL 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 1330-17.30 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-kaotoor
Kerkstraat l, teL 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 9.30
uur t/m 1730 uur. Zaterdag van 930 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen'
te Zutphen maandag, Hmsriag,, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. TeL (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, teL (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance teL (0900) 99 91 999.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

zijn uitsluitend bestemd vo
culieren en verenigingen, ÜI-IMI hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer € 0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich
tingen €2.50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,50 administratiekosten in re-

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

• Marathonseizoen begon-
nen! Met Herbalrfe loopt u
iedereen eruit! Ongeloofelijk
snel herstel! Alleen door
hetzelf te ervaren kunt u
begrijpen wat deze voeding
doet Nieske (06) 54 32 66 69.

• Gebruik jij al pure ALOE
VERA producten? Moet je
toch eens proberen! Jannie
Nijkamp, Warnsveld (0575)
52 13 16. Tevens 2 distribu-
teurs gevraagd.

• Gevraagd meisje voor het
aannemen van de telefoon
op zondag van 17.00-21.00
uur, tel. (06)48463201.

• Te huur 4-persoons
CHALET in buitengebied
Lichtenvoord, per 1 juni a.s.
Mobiel (06) 53 22 66 45.

• Wed. 67 jr. 1 m. 75, zoekt
eerlijke man om samen nog
van het leven te genieten. Tel.
(06)101 76247.

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06)51 601516.

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

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

• Zaterdag 14 mei a.s. van
11.00 tot 16.00 uur boedel-
dag. Dorpsstraat 21 in Wich-
mond.

• Koffietijd bij Wereldwin-
kel Vorden! Max Aroma nu 3
pakken € 4,50 !

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor
snel weghalen, 's Morgens
bellen tussen 8.00 en 10.00
uur: tel. (0575) 55 32 83,
b.g.g. 0651106955.

• Te koop: WS2/WS400
keyboard / pianoworkstation,
GEM; incl. Roppydrive, com-
pleet met volumepedaal,
bankje en instructieboek. Prijs
€ 700,- tel. 0575 - 55 27 82.

• Ierse muziek met Ama-
dan in de Tapperij Ruurlo op
20 mei aanv. 21.00 u., Toeg.
€5.- www.kunstkringruurlo.nl

0Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

Fruitige voorjaarsweken

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

Vlaai v/d week

Perenvlaai
6-8 pers. € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 wit tijger broden € 4,OO

Pinksteraanbiedingen

Pinksterslofjes
met room en tropische vruchten

€5,95

Pinkstercake € 3,50
zacht-romige cake met stukjes appel

• Verloren vanaf mijn auto-
dak. 1 mei '05 Canon spie-
gelreflexcamara + 2 telelen-
zen in fofotokoffer. T. Kugel
Beatrixlaan 7, Vorden. (0575)
554408

www.contact.nl

voor het allerlaatste

plaatselijke nieuws

Omdat het werkt!
®HERBALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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

50 jaar? Huur taJSara 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

DeRo° ' Dagmenu's
11 t/m 17 mei 2005

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

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

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

Woensdag 11 mei
tomatensoep/karbonade de rotonde, champignonroom-
saus met aardappelen en groente

Donderdag 12 mei
babi pangang met bami en rauwkostsalade/bavarois met
slagroom

Vrijdag 13 mei
aspergesoep/urkervispot in roomsaus, aardappelen en
groente

Maandag 16 mei
geopend: 2e pinksterdag van 10.00 uur t/m 22.00 uur!!!

Dinsdag 17 mei
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente/
ijs met slagroom

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

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

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

.7 ̂ -T"̂  X even 'an9s °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
'̂O^^^A Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Hij is geboren op 6 mei 2005, weegt 4220 gram
en is 54 cm lang.

Richard en Renate Derksen-Hekkelman
Guido

Het Leemgoor 16
7251 VP Vorden
(0575) 55 54 42

Op vrijdag 20 mei 2005 zullen wij

Wiljned Eenink
en

Bianca Walgemoet
elkaar het ja-woord geven om 9.30 uur in Huize
Ruurlo te Ruurlo.

Hierbij nodigen wij u uit op onze receptie van
17.00 uur tot 18.30 uur in buitencentrum Kerke-
meijer, Ruurloseweg 51 te Borculo.

Ons adres:
Soldatenhuis 46
7261 VJ Ruurlo

Wij gaan trouwen!

Reinoud Moolderink
&

Angela Wolbrink

Op vrijdag 20 mei 2005 om 11.00 uur
in Kasteel Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 13.00 uur
in de St. Willibrord Parochie te Hengelo (Gld.).

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Beekstraat 8
7255 KS Hengelo (Gld.)

Wat heeft een slager, bakker, groenteman uit Zelhem
er aan om in Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn collega's over.

Daarom komt weekblad Contact
met verschillende edities, wat betaalbaar is.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

And when the foghom blows
l will be coming home....

Van Momson

Gestorven op zee

Paul ten Duis

13-10-'51 05-05-'05

Liefste Pauli Lieve Pap Paul

Je laat een indrukwekkende leegte achter.

Germa ten Duis-Kruijswijk
Inger en Jan
Lise en Edwin
Peter en Liane ten Duis
Willem Kruijswijk en Jantje Krikke

De Boonk 7
7251 BS Vorden

Paul is thuis.

U kunt afscheid nemen van Paul op donderdag
12 mei tussen 16.00 uur en 19.00 uur.

Wij begraven Paul op de Algemene Begraafplaats
aan de Kerkhof laan te Vorden op vrijdag 13 mei
om 13.30 uur.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren bij
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Een enkele bloem is mooi.

Plotseling ging van ons heen onze lieve zus,
schoonzus en tante

Johanna Willemiena
Klein Bramel-Breuker

Weduwe van D. Klein Bramel

G.H. Huetink-Breuker
J.C. Breuker-Jansen
Neven en nichten

Vorden, 6 mei 2005

Onverwachts is van ons heengegaan
onze schoonzuster en tante,
op de leeftijd van 83 jaar

Jantje Klein Bramel-Breuker
sinds 1966 weduwe van Derk Klein Bramel

Vorden: Riek Klein Bramel-Haverkamp
Willem Klein Bramel t

Meppel: Grada Klein Bramel-Pelgrum
Antoon Klein Bramel t

Doetinchem: Siny Langwerden-Klein Bramel
Jan Langwerden

Vorden: Riek Klein Bramel-Schiphof
Marinus Klein Bramel t

Baak: Gerrit Klein Bramel
Annie Klein Bramel-Harmsen

Neven en nichten

Vorden, 6 mei 2005

Voor uw blijk van medeleven en belangstelling ons
betoond na het overlijden van onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Wilhelmina Louisa
Mennink-Jansen

betuigen wij u onze welgemeende dank.

Kinderen en kleinkinderen

Lochem, mei 2005

€181.50
per persoon

per jaar (49 weken»
3/4 uur

vaste baan
daarnaast
onbeperkt
squashen

op afspraak

(penter

Zegendijk 3a,

Zieuwent

(0544)352222

www.sourcycenter.nl

ledere week kijkt men uit

naar wat de slager, de bak-

ker en de groenteman te

bieden hebben.

Contact wordt niet ge-

inen, maar gespekt

120.000 mensen met

Laat ze niet vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in onzekerheid.
Ieder moment kunnen zij een aanval
krijgen. Want epilepsie is nog steeds
niet te genezen. Dankzij onderzoek
kan epilepsie beter behandeld worden.
Meer onderzoek is hard nodig. Maar
onderzoek kost veel geld. Laat mensen
met epilepsie niet vallen. Help mee en
geef aan de collectant.

{$} Nationaal Epilepsie Fonds
Dt tucht ran htt KUInt

"Al plannen met Pinksteren?"

Wat u met Pinksteren ook gaat doen, als u maar weer op
tijd thuis bent voor het eten. Zodat u kunt genieten van

onze heerlijke varkenhaasjes. Uiteraard al netjes
schoongevliesd en allemaal even groot. Zo wordt in ieder

geval aan tafel de lieve vrede bewaard.

V7eeswaren/roopyè

Gebraden Rosbief 100 gram €

Weekaanbieding

4 Duitse biefstukken
+ gratis bakje champignons

Keurslagerskoopje

4 Varkensoesters

€5
€5

79
•

50
•

50

Special

Tapenade tasje
Speciaal aanbevolen

Varkenshaas
Weekaanbieding

Aspergesalade

100 gram

100 gram €

100 gram €
89

Vleeswarentrio
100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Ardenner Boterhamworst +
100 gram Runderrookvlees
samen voor de prijs van : €

59

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

i/eg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

www.epuepsie.nl

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta V
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.



Duizenden bezoekers bij bevrijdingsintocht in Vorden

Hijsen van de vlag De heer J. Peppelman ontvangt oranjeboeket van de heer Joh. Norde

Ontsteken bevrijdingsvuur

Canadees Keith Altuire met enkele dames Optreden boerendansers



Oud-verzetstrijder Jan Peppelman "bevrijdde" Vorden opnieuw!
Warm welkom voor onze Canadese oorlogshelden!

De heer jan Peppelman rijdt Vorden binnen

Toch wel een ontroerend moment toen Jan Peppelman, rechtop-
staande in een jeep, donderdagmorgen 5 mei Vorden kwam binnen-
rijden. Een bijzondere jeep uit 1944, die werd bestuurd door oud-
Vordenaar Rudi Huurneman, die al 40 jaar in Frankrijk woont en
die speciaal voor deze gelegenheid de jeep naar Vorden heeft over-
gebracht. Terwijl hij nog een ere- ronde rondom het grasveld bij de
N.H. kerk maakte, viel Jan Peppelman een daverend applaus ten
deel. Op dat moment zal Jan terug gedacht hebben aan de datum l
april 1945 toen hij de Canadezen hielp om Vorden te bevrijden. Jan
Peppelman was destijds schutter aan boord van een Canadese tank.
In de oorlog toonde hij veel lef als verzetstrijder.

Valley Pipes and Drums". Overigens
de oud- strijders met de meeste on-
derscheidingen op de revers viel het
meeste applaus ten deel. Echtgeno-
tes van de oud- veteranen, waren
diep ontroerd, pinkten hier en daar
een traantje, toen ze al deze loftui-
tingen aan hun mannen gericht,
van dichtbij aanschouwden!

de stoet. Het complete college van
Bronckhorst, dat het défilé deze
middag afnam bracht de handen
eveneens langdurig op elkaar voor
deze "We will meet again", uit ver
vervlogen, maar toch nog voor ve-
len, vers in het geheugen liggende
jaren.

OP EEN LANDMIJN GEREDEN
Onder de aanwezige Canadese gas-
ten op deze bevrijdingsdag ook
Keith Alguire en zijn vrouw Alice.
Keith woont in Stoney Creek in On-
tario waar hij "handel drijft" in on-
der meer oude tractoren. Keith: "Wij
zijn speciaal naar Nederland geko-
men om het graf van mijn vader te
bezoeken. Hij is in februari 1945 in
de buurt van Kleef met zijn jeep op
een landmijn gereden en toen dode
lijk verongelukt. Hij was juist bezig
om munitie op te halen. Hij ligt in
Groesbeek begraven.

Dat ik nu hier ben in Nederland is
ook, om te weten hoe het voelt dat
mijn vader hier heeft meegeholpen
om Nederland te bevrijden", zo zegt
de thans 71 jarige Keith die samen
met zijn vrouw een aantal dagen te
gast is bij Toos Botter in Warnsveld.
Gedurende hun verblijf in deze re-
gio worden Keith en Alice "rondge-
reden" door Rikie Pardijs. " Ik heb
namelijk geen rijbewijs", zo zegt de
80 jarige Toos Botter ad rem!

Veel van de Canadese oorlogsvetera-
nen zijn de acht kruisjes al hoog en
breed gepasseerd. De 83 jarige Lester
Murphy was in de oorlogsjaren kor-
poraal. Ondanks het feit dat hij in-
middels stokdoof is, wist hij ons dui-
delijk te maken dat hij ergens in de-
ze regio op 7 april 1945 gewond is
geraakt aan zijn been. Een verwon-
ding die hem nog steeds parten
speelt. Ondanks zijn handicaps
straalde Lester van oor tot oor, toen

zijn beste vrienden in het peloton,
die tijdens de bevrijding van Neder-
land in de oorlog het leven lieten!
William Kirkwood uit Oakville in
Ontario heeft de oorlog hier niet
meegemaakt. Hij was hier deze dag
met de kleinzoon van zijn eigen
zoon. " Ik wil hem een idee geven
wat de Canadezen hier tijdens de
Tweede Wereldoorlog hebben mee
gemaakt.

Mijn schoonvader James Victor
Swinderhurst heeft hier wel gevoch-
ten. Hij leeft nog, hij is vorige week
87 jaar geworden, maar vond de reis
naar Nederland toch te vermoeiend.
William Kirkwood is helemaal
"weg" van de Nederlandse bevol-
king. Zegt hij: "Wij hebben wat voor
jullie gedaan, maar moetje eens kij-
ken wat de Nederlanders allemaal
voor ons doen.

Rond deze tijd worden er jaarlijks
circa 100.000 tulpen vanuit Neder-
land naar ons land overgevlogen,
bloemen die de straten in Ottawa
een prachtig aanzien geven. Wij voe-
len ons dan ook nauw verbonden
met jullie. Queen Beatrix en prin-
cess Maxima, it feels like family",
(oftewel "koningin Beatrix en prin-
ses Maxima, het voelt alsof zij fami-
lie van ons zijn".

Warme woorden gesproken door
een sympathieke Canadees, op een
dag waarover, dankzij de stuurgroep
"60 jaar bevrijding Vorden" nog lang
zal worden nagepraat.

Een dag met veel emoties voor velen.
Ook veel emoties voor de 83 jarige
Russel Parks, eveneens afkomstig uit
Ontario. Hij was in de oorlog be-
roepsmilitair. "Ik heb op diverse
plekken in Europa gevochten. Van-
uit Italië trokken onze troepen naar
het noorden en maakten wij zo-

Jan was door de stuurgroep "60 jaar
bevrijding Vorden" uitgenodigd om
het bevrijdingsvuur te ontsteken.
Jan beklom de ladder, waarna Henk
Steintjes hem de fakkel overhandig-
de waarmee het vuur werd ontsto-
ken in een soort schaal, speciaal
voor deze gelegenheid gemaakt
door Bennie Lebbink. Het vuur op
zich was in de nacht van donderdag
5 mei door zes estafettelopers uit
Vorden in Wageningen opgehaald.
Deze morgen dus vanzelfsprekend
ook een warm applaus voor de lo-
pers Ernst te Velthuis, Jan de Gruy-
ter, Henk Steintjes, Leo Slütter, Wim
Harms en Anton Wuestman.

Henk Steintjes: " Wij zijn vannacht
tegen half twee vanuit Wageningen
vertrokken, we hebben telkens per
stel circa 10 kilometer gelopen. We
losten elkaar onderweg af, zo kon er
in een goed tempo worden doorgelo-
pen. De gehele weg prima weer,
geen regen. We waren tegen kwart
voor zeven bij de familie Wuestman
in Vierakker, waar een heerlijk ont-
bijt voor ons klaar stond", zo sprak
de estafetteloper mede namens zijn
collega' s. Alvorens de plechtigheid
donderdagmorgen begon, stond Jo-
han Norde namens de stuurgroep
een poos stil bij de betekenis van de
ze 5e mei. Norde sloot zich aan bij
de slogan "Vrijheid delen is de
kunst".

Scoutinggroep Vorden ( David J. Al-
fordgroep) hees drie vlaggen, de na-
tionale driekleur, de Canadese vlag
en de gemeentelijke vlag. Leden van
de muziekvereniging "Sursum Cor-
da" speelden tot slot van deze plech-
tige gebeurtenis enkele coupletten
van het Wilhelmus. Een gedeelte
van het publiek begaf zich vervol-
gens naar het megaterras op het
marktplein, waar de gehele dag di-

verse optredens plaats vonden. Om
een greep te doen: de boerendans-
groep "De Knupduukskes", het duo
"Hamm'n Eggs", Noord- Nederlands
Jazzorkest, Harmonicaband "De
Trekkebuuls", de band "Bone Lazy",
The Higland Valley Pipes and Drums
en The Highland Dancing Group".

INTOCHT DER GLADIATOREN
Dit alles was, met alle respect qua
publieke belangstelling, een flauwe
afspiegeling van wat er zich halver-
wege de middag in Vorden afspeel-
de. De intocht der gladiatoren zo
kan het défilé van de oorlogshelden
uit Canada het beste worden om-
schreven. Het is moeilijk in te schat-
ten, zeker is dat er duizenden, en
nog eens duizenden deze intocht
hebben gadegeslagen. En hoe, overal
langs de route, mensen met vlagge
tjes, met bloemen en veel, heel veel
toejuichingen. Toen de stoet van ou-
de legervoertuigen met aan boord
de "oorlogsveteranen" de Dorpstraat
naderde was de spanning onder de
toeschouwers voelbaar. Een soort ge
voel dat kleine kinderen hebben
wanneer Sinterklaas op komst is!

Onder de " helden van overzee" ab-
soluut geen spanning, daarvoor had-
den ze ruim 60 jaar geleden wel een
ander soort spanning meegemaakt.
Nu was het voor hen wederom als tij-
dens de bevrijding van Nederland,
mensen een hand geven, met de
stramme ledematen buiten de wa-
gen "hangen" om kusjes uit te delen
of beter gezegd om gekust te wor-
den. Dat was ook wat een 87 jarige
veteraan ons toevertrouwde: "the
warm kisses from the Dutch wo-
men, thats wat I remember me, my
whole life"! Het hele eerbetoon, het
klonk onze Canadese gasten als mu-
ziek in de oren. En muziek was er
ook, daarvoor zorgde "The Highland

De estafette ploeg

In de stoet van "Keep them rolling"
uiteraard vele oud- legervoertuigen,
de meeste in het bezit van particu-
lieren die het gewoon leuk vinden
om er een dergelijk voertuig op na
te houden. Zo ook bijvoorbeeld Ron-
nie Blom uit Doetinchem. "Ik heb
zelf niets met het leger, maar deze
oude legervoertuigen doen mij wel
wat. Ik heb er drie, hartstikke leuk
om hier in Vorden mee te rijden", zo
zegt Ronnie in zijn militaire outfit.
Zelfs een Canadees op een buit ge
maakte Duitse fiets ontbrak niet in

hij staande in een militair voertuig
in de straten van Vorden uitbundig
werd toegejuicht.

Harry Mils uit Ontario, inmiddels 81
jaar, heeft in 1944 en een gedeelte
van 1945 de oorlog in Nederland
meegemaakt. Niet zelf gevochten,
maar reparaties verricht aan defecte
Canadese legervoertuigen. "Nee, ik
ben niet in Vorden geweest, wel de
bevrijding van Arnhem en Dieren
meegemaakt", zo sprak de oud- mili-
tair die met ontroering sprak over

doende de bevrijding van Nederland
mee", zo zegt hij. Russel Parks is nu
samen met zijn dochter Susan in Ne
derland. " Ik heb haar laten zien
waar we gevochten hebben. Wij zijn
ook naar de begraafplaats in Holten
geweest, waar veel van mijn vrien-
den zijn begraven. Zeer emotioneel
allemaal", aldus sprak deze Canade
se oorlogsveteraan op deze eerste
donderdag in mei in het jaar 2005.
Een dag waar iedereen het eigenlijk
zou moeten uitschreeuwen: alsje-
blieft nooit geen oorlog meer!!!



Twee nieuwe jeugdboeken van
Vordense schrijfster Martine Letterie
"Fakkels voor de prinses" en "Aanval op het fort" stimulerem museumbezoek!

Lezers schrijven ..
Huilen verantwoording \-an de redactie

Stel je eens voor, je bent 9 jaar, op 3 november 1643 word je 12. Dan
word je door een deal van de ouders met een ander ouderpaar, uitge-
huwelijkt aan een jongen van 14 jaar. Het overkwam Mary, de doch-
ter van koningin Henriette Marie van Engeland, een katholieke, van
oorsprong Franse moeder, die is getrouwd met Charles Staart, de
koning van het protestantse Engeland, de vader van de 9-jarige Mary.
Het Engelse volk mocht haar moeder niet! De vader van Mary heeft
het daardoor ook zeer moeilijk en om in eigen land zijn gezag te
kunnen laten gelden, heeft hij buitenlandse (troepen) steun nodig.

En zo wordt in het geheim de deal ge
maakt dat de 9-jarige Mary zal worden
uitgehuwelijkt aan Willem, de zoon
van de Nederlandse stadhouder Frede
rik Hendrik, die de koning van Enge
land inderdaad steun beloofde. En zo
werd in Londen het huwelijk gesloten
tussen Mary, die daardoor de titel
"prinses royaal" kreeg en de 14 jarige
Willem. Moeder koningin Henriette
Marie had liever gezien dat haar doch-
ter met een Spaanse prins zou trou-
wen. En zo fluisterde zij haar dochter
in het oor, een huwelijk is pas echt gel-
dig wanneer de echtelieden bij elkaar
hebben gelegen, als je samen een kind
hebt verwekt of als je dat geprobeerd
hebt te doen.

Maar omdat je daar met 9 jaar nog te
jong voor bent, blijft het een "papie
ren huwelijk", zo sprak de koningin
van Engeland. Het huwelijk werd met
veel pracht en praal gesloten. Van een
huwelijksnacht was in de verste verte,
geen sprake. Mary wordt in een laken
gewikkeld, de zijkanten van het laken
worden vanaf haar hoofd tot voeten
dichtgenaaid en daar lag zij. Koning
Charles tilt vervolgens bruidegom
Willem op en legt hem op bed naast
Mary. En, zo sprak de koning tot zijn
dochter, je weet het je bent te jong
voor de huwelijksnacht en daarom
hebben we je in laten pakken"! Intus-
sen aan vrolijkheid geen gebrek, want
rondom het huwelijksbed wordt gela-
chen en vooral heel veel gedronken.

De afspraak werd gemaakt dat Willem
weer naar Nederland terug zal keren
en dat Mary de eerst komende jaren
gewoon in Engeland zal blijven wo-
nen. Als Mary 12 jaar is maakt ze met
haar moeder en een groot gevolg, de
oversteek naar Nederland om daar sa-
men te gaan wonen met Willem, de

zoon van de stadhouder. Daar in dat
verre Den Haag, begint Mary aan een
nieuw leven. Een leven waarvan ook
de doodeenvoudige staljongen Nelis
deel van zou gaan uitmaken. En hoe
Mary het allemaal in Den Haag ver-
ging beschrijft de Vordense schrijfster
Martine in haar nieuwste boek " Fak-
kels voor de prinses". Een verhaal op
waarheid berust.

TRAGISCH LEVEN
Martine: " In feite heeft Mary een tra-
gisch leven geleid. Dat is ook het moei-
lijke van het schrijven van een derge
lijk boek, er een leuk boek van te ma-
ken, terwijl het in feite toch een zielig
verhaal is. Nu het boek klaar is, ben ik
er toch wel tevreden over. Het blijft tel-
kens weer een uitdaging om naar aan-
leiding van een bepaalde opdracht,
een boek te schrijven. In dit geval
heeft het Haags museum mij bena-
derd en gevraagd of ik het leven van
deze Mary in boekvorm wilde beschrij-
ven. Vorig haar ben ik begonnen met
het onderzoek naar hetgeen er zich in
die tijd in de geschiedenis van de
Engelse en Nederlandse hofhouding
allemaal afspeelde", zo zegt Martine
Letterie die aangeeft dat het lezen van
"Fakkels voor de prinses" en het bezoe
ken van het Rijksmuseum in Den
Haag, hand- in-hand gaat

Martine: "Na de zomervakantie is er in
het Haags Historisch Museum een ten-
toonstelling te zien over de tijd waarin
de hoofdpersonen van dit boek leef-
den. Het boek "Fakkels voor de prin-
ses" is ontstaan door een nauwe sa-
menwerking met schrijver Arend van
Dam. Wij brainstormen nogal veel.

Overleggen ook veel. Wat ik schrijf
leest Arend vaak door en andersom
doe ik dat bij zijn werken. In deze serie

sluiten alle boeken aan bij een muse
um of een historische instelling waar
veel kinderen komen. Arend van Dam
heeft het boek "Schildknaap op het
Muiderslot" geschreven. Daarin veel
bijzonderheden over het slot zelf.

ROMEINSE Tip
Afgelopen week is van mij ook het
boek " Aanval op het fort" van de pers
gerold. De drie boeken in deze reeks
zijn uitgegeven door Leopold. Ze zijn
hier in Vorden onder meer bij de Bru-
na verkrijgbaar", zo zegt Martine. In
haar jongste loot aan de boekenstam
"Aanval op het fort" beschrijft zij ge
bouwen die allemaal te vinden zijn in
het Archeon in Alphen aan de Rijn.
Het boek speelt zich afin de Romeinse
tijd in het jaar 174 na Christus, in het
fort Albaniana, dat destijds onder het
gemeente van Alphen is opgegraven.

In het noorden van Duitsland leefde
een stam de "Chauken" genaamd. Een
wreed volkje dat via de huidige Noord-
zee richting fort Albanania voer met
de bedoeling dit fort in te nemen. De
Romeinen schrokken zich een hoedje.
Echter de hoofdpersonen in het boek
ene Marais, zoon van een Romeinse
soldaat en zijn vriendin Freija van
"doodgewone" kom-af^verzonnen een
list met uiteindelijk heel veel gevolgen
voor de Chauken. Het staat allemaal
in het boek te lezen", zo zegt Martine
lachend en "geheimzinnig"! Beide
boeken "Fakkels voor de prinses" en
"Aanval op het fort" zijn bedoeld voor
kinderen in de leeftijd 9 t/m 12 jaar.

De Vordense schrijfster vindt het trou-
wens heerlijk om voor haar boeken re-
search in Den Haag te doen. "De heb er
jaren gewoond en heb daardoor een
duidelijke band met deze stad. Mijn
eerste boek "Het schorriemorrie van
de Pruk" gaat over Den Haag. Mijn
tweede boek "Ver van huis", begint en
eindigt eveneens in Den Haag", zo
zegt ze. Momenteel blijft Martine voor
onderzoek naar materiaal dichter bij
huis. Haar eerstvolgende boek is na-
melijk een vervolg op de avonturen
van Berend van Hackfort. Martine:
"Wat de inhoud precies zal zijn, weet
ik nog niet wel dat Berend naar Zut-
phen gaat waar hij van alles gaat bele-
ven".

GEACHTE REDACTIE,

Afgelopen week mochten wij de aan-
slagen van de Gemeentelijke Belastin-
gen ontvangen. Tot mijn verbazing
schijnt er in ons dorp veel mis te
zijn gegaan na de overname door de
Gemeente Bronckhorst.

Het blijkt dat we aan afvalstoffen, na
enkele maanden overname, een ver-
bazende hoeveelheid per persoon of
gezin zijn gaan produceren. De hef-
fing om deze hoeveelheid te verwer-
ken schijnt daarom met 21% omhoog
te moeten gaan. Na onderzoek bij mij
thuis, bij de buren en na inspectie van
de containers, lijkt me de verhoging te
groot. Niemand was zich bewust van
bijzonder gedrag in de afvalproduce
ring.

Ook heb ik geen verandering in het
schema van de afhaaldienst bemerkt.

Moeten we toch maar ons gedrag ver-
anderen en de flessen, oud papier en
drankkartons maar in de container
gooien? Scheelt een hoop gesjouw.

En dan het RIOOL
Wat is daarmee aan de hand? Is het
eetpatroon of de aard van het eten
zodanig gestegen of veranderd, dat we
100 (honderd) procent meer moeten
betalen? Of is de Heer Boers, die dan
wel geen Zalm schijnt te zijn, dan
toch een piranha geworden, die ons
inkomen, dat ongeveer 2% is gestegen
in één keer wil inslikken.

Als deze verhogingen, in totaal 43,95%,
een gevolg zijn van de samensmelting
van de vijf gemeentes, dan rijst het ver-
moeden dat de oude gemeenteraden,
ofwel hebben zitten slapen ofwel ons
misleid hebben. Een verhoging was
te verwachten, maar dit is toch echt
exceptioneel.

Ab Sikkens
Mispelkampdyk 48
7251 DC Vorden

Nieuwbouwplan voor hoek
Molenweg/Insulindelaan
Wooncorporatie ProWonen ont-
wikkelt een nieuwbouwplan voor
de hoek Molenweg/Insulindelaan
in Vorden. Op dit moment staan
daar acht huurwoningen. Het gaat
om de woningen met de adressen
Molenweg 21 tot en met 33 en Insu-
lindelaan 46. Deze gezinswoningen
zijn gebouwd in het begin van de
jaren zestig en voldoen niet meer
aan de eisen die ProWonen stelt
aan haar huurwoningen. Daarom
worden ze gesloopt.

LAAGBOUW
Het nieuwe plan bestaat uit acht wo-
ningen: zes geschakelde woningen
langs de Molenweg en een twee-onder-
één-kap-woning aan de Insulindelaan.
Ze zijn allemaal bestemd voor de ver-
huur. De woningen zijn opgebouwd
uit één bouwlaag met een kap en ze
hebben een kleine tuin.

Op de begane grond is, naast de keu-
ken en woonkamer, ruimte voor een
slaapkamer en een badkamer. Op de
verdieping kunnen twee slaapkamers

worden gecreëerd. Door hun flexibele
indeling zijn de woningen vooral ge
schikt voor senioren. Ze worden ook
allemaal levensloopbestendig gebouwd.
Dit houdt in dat de bewoners in hun
eigen huis kunnen blijven wonen als
zij afhankelijk worden van zorg. Ach-
ter de woningen komt een parkeer-
plaats voor de toekomstige bewoners.
Het ontwerp voor de woningen wordt
gemaakt door Egbert van Dijk van
BD Architectuur.

NIEUWE HUISVESTING VOOR
HUIDIGE BEWONERS

De huidige bewoners van de te slopen
woningen zijn persoonlijk op de hoog-
te gebracht van de plannen. Met hen
worden afzonderlijk afspraken ge-
maakt over nieuwe huisvesting. Ook
de omwonenden zijn geïnformeerd.

Als alles volgens plan verloopt kan in
het vierde kwartaal van 2006 een
begin worden gemaakt met de sloop.
De nieuwbouw neemt daarna nog on-
geveer negen maanden in beslag.

Vrijwilligers nodig voor 'Berenddag'!
De "Berenddag" wordt dit jaar ge-
houden op woensdag 10 augustus.
Het duurt nog even, toch doet de
"Stichting Berend van Hackfort"
nu al een dringende oproep aan be-
langstellenden om zich als vrijwil-
liger voor die dag aan te melden.

In één van de eerstvolgende nummers
van de "Kampioen" (ANWB) wordt na-
melijk in een uitgebreid artikel deze
"Berenddag" beschreven. Dus denkt
de Stichting dat daardoor een groot
aantal ouders met kinderen op deze
10e augustus naar Vorden zal komen.

Zo kan deze dag vanaf 9.30 uur bij het
VW kantoor gestart worden voor de
küiderfietsroute "In de sporen van Be
rend". Een route voor kinderen van 8
tot 12 jaar. Op de fiets en gewapend
met de speciale Berend- kinderrugzak,
maken ze een sprong terug naar de
middeleeuwen en volgen zij de sporen
van de 8 jarige Berend van Hackfort
die rond 1500 echt op kasteel Vorden
en kasteel Hackfort heeft gewoond.

Via leuke en spannende opdrachten
laat Berend zien hoe zijn jeugd in de
riddertijd was. De route is via bordjes
aangegeven. Gezien de te verwachten
belangstelling kan men zich vanaf hè
den aanmelden bij de VW in Vorden
telf. (0575) 55 32 22 of email
info@vvworden.nl

Men kan zich hier tevens als vrijwilli-
ger opgeven. Datzelfde geldt ook ten
aanzien van het middagprogramma
dat om 12.00 uur begint en waar ook
veel vrijwüligershulp bij nodig is. In de
kasteelweide wordt door de "Compag-
nie van Kranenburg" een middel-
eeuws kampement opgebouwd. De
kinderen (leeftijd 6 tot 12 jaar) kun-
nen daar hun fantasie botvieren. Men
kan zich speciaal voor deze gelegen-
heid verkleden en aan tal van activitei-
ten meedoen zoals zwaard vechten,
smeden, wolverven, spinnen, breien.
Allemaal dingen die in de middeleeu-
wen plaats vonden. Voor kinderen en
publiek bovendien uiterst leerzaam.

Gedurende de gehele middag (van
12.00 tot 18.00 uur) worden er ook
voorstellingen gegeven van bijvoor-
beeld ridder gevechten e.d. Aan de
hand van een stempelkaart kunnen de
kinderen meedoen aan diverse mid-
deleeuwse spelletjes, zoals onder
meer zak slaan, boogschieten, het
bouwen van een kasteel. Aan het eind
(18.00 uur) zal de "Schildknaap en
Jonkvrouw van de dag" bekend wor-
den gemaakt. Op 21 juni zal op een
nog nader te bepalen adres een vrijwil-
ligersavond belegd worden, waar tekst
en uitleg over deze Berenddag zal wor-
den gegeven. In de loop van de maand
mei kan men ook informatie verkrij-
gen via www.berendvanhackfortnl

Collecte Hartstichting
De nationale collecte van de hartweek is gehouden in de week van
24 tot en met 30 april. Er is gecollecteerd in Vorden. Kranenburg en
op het Meddler. Opbrengst € 277235. Hartelijk dank aan alle colleo
tanten en geren.



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

HEGRO
parket en zonwering

'\
Bel voor informatie

of afspraak
(0573)451661

b.g.g. mobiel
nr. 0654 79 44 69 Garvelinkplein 20, 7261 CK Ruurlo

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Drukkfrij
Uitg*wi)

Ontwerp en lay-out
printing on demand

Intrrnctdicfislen Weevers

Wilt u weer aan het werk?

Zit u in de WAO of bent u WW-er (f.«2)?

Houd moed, er zijn mogelijkheden om

terug te keren op de arbeidsmarkt.

Lees het redactionele artikel op pagina

Neem nu die stap en bel:

Jansen & De Vries
Zegendijk 3a

Zieuwent

Tel. (0544) 353335

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

WEEKMENU:

bij ons opeten € 7,50 • afhalen € 6,00
van di. 10 mei t/m vr. 13 mei

Rundvlees in stroganoff saus
Frites
Groenten
Dessert

Elke zondagavond
warm 82, koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1.00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

HELP KINDEREN
IN SLOPPENWIJKEN.

GIRO 3292 DEN HAAG.

ZEGT WAAR 'T OP STAAT.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Z7

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

ABSOLUUT DE LAATSTE KANS
ALLE RESTANTEN MOETEN WEG

SHOWROOM-
OPRUIMING

Diverse wand-
en vloertegels
v.a.€ 1,50 /m2

Showroom-
deuren en
divers sanitair
50% tot 75%
lager in prijs!

Wij hebben ruimte nodig voor
onze nieuwe collecties.

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00- 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

"[rouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukkerij Weevers

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

v.o.f.

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

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16

MITRA 7251BBVorden

BAIE DANKIE
Rood of Wit
Zuid Afrika, 75 cl

adviesprijs 2,99

doos 6 flessen 12,50

KLASSE A
Graanjenever, l Itr.

adviesprijs 11,99

9,79

Ham & Eggs
ünptag9ed60s-70s Blues14 mei

Ham & Eggs

Zaterdagavond 14 mei
Spare ribs buffet €10,= p.p

met live muziek van

Ham & Eggs
Unplugged 60's-70's- Blues

72S1 HM Vonten
Ttf. OS7S-554001

Schoonmaakbedrijf

G LI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Sovital
75

vlaai

NU€

Deen
ZWA

volgens

klein €

Echte Bakker
VAN ASSELT

Witte
Bollen

6 voor

TOS

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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



Frank Schotman Nederlands
Kampioen beloften Mountainbike

Ard Kettelarij nieuwe schutters-
koning van De Veldwijk

Een week na zijn overwinning in
Havelte heeft RTV-er Frank Schot-
man (rijdend voor het Binnen-
vaart-Merida MTB team) uit Steen-
deren het Nederlands Kampioen-
schap Mountainbike voor Beloften
op zijn naam weten te schrijven.
Schotman won in de boeiende wed-
strijd in een sprint van oud RTV-er
en teamgenoot Hans Becking uit
Gorssel.

Al in de eerste ronde van de wedstrijd
reed Schotman samen met eerstejaars
belofte Hans Becking weg van de ove
rige deelnemers.
De achtervolging werd ingezet door
Ruud Rentmeester, Mark Nellen en
Sijtse Kamphuis. Het drietal wist de
voorsprong echter niet meer dicht te
rijden.

Schotman en Becking bleven de hele
wedstrijd bij elkaar en uiteindelijk
moest een spint de beslissing brengen.
Schotman toonde zich oppermachtig
en won de wedstrijd en Hans Becking
moest genoegen nemen met een zeer
verdienstelijke tweede plaats. Derde
werd Ruud Rentmeester uit Goes.

Thijs van Amerongen reed op zaterdag
7 mei de Omloop Alblasserwaard. In
deze beloftenwedstrijd(tot 23 jaar)
reed hij als eerstejaars belofte naar en
nette 10e plaats.

Ook werd er op deze dag de Ronde van
Overijssel verreden. Aan deze wed-
strijd over dik 200 kilometer deden
verschillende prof-ploegen mee zoals
die van Rabobank en Shimano. Er
stonden voor het team van Achter-

hoek2000 ook een paar RTV-ers aan
het vertrek, Bart Besemer en Jan Wee
vers. De wedstrijd werd door de regen
en kou een ware slijtageslag. Van de
200 gestarte renners behaalden maar
49 de eindstreep. Helaas hebben de
renners van Achterhoek2000 de wed-
strijd na 120 kilometer ook voortijdig
moeten verlaten. Ze hebben echter
wel veel ervaring opgedaan door tus-
sen de beroepsrenners te mogen rij-
den.

Op zondag 8 mei werd de Ronde van
Didam verreden. Bij de junioren be-
haalde Rens te Stroet een mooie 7e
plek. Bij de Elite/beloften stonden ook
verschillende RTV-ers aan het vertrek.
Hier behaalde Bart Besemer uit Leu-
venheim een mooie 17e plek. Jan Wee-
vers uit Hengelo werd hier 19e.

GEEN LUCHT - GEEN LEVEN

Collectanten gezocht voor
collecteweek Astma Fonds
De collecteweek vanhet Astma
Fonds is van 23 t/m 28 mei. Hier-
voor is het Astma Fonds nog op
zoek naar enthousiaste nieuwe col-
lectanten in Vorden.

Als collectant van het Astma Fonds
gaat u samen met ruim 55.000 en-
thousiaste collega-collectanten op pad
voor de huis-aan-huis collecte. Veelal
collecteert u in uw eigen vertrouwde
buurt. Wij vragen slechts 90 minuten
van uw tijd. u krijgt er veel voldoening
voor terug.
Tijdens de collecteweek 2005 staat het
thema "Geen lucht. Geen leven." cen-
traal. Steeds meer Nederlanders kam-
pen met luchtwegklachten. COPD
(chronische bronchitis en longemfy-
seem) is de derde doordsoorzaak in
Nederland. Een het aantal kinderen
met astma neemt nog steeds toe. Le-
ven met astma betekent voortdurend
leven met de angst om geen lucht
meer te krijgen. Mensen met COPD
hebben zelfs continu ademnood. Door
hun luchtwegklachten worden zij be-
perkt in hun dagelijkse bezigheden.
Bijvoorbeeld naar een verjaardag of
restaurant gaan waar gerrookt wordt
is niet mogelijk.

Het Astma Fonds zet zich al sinds 1959
actief in voor mensen met astma en
COPD. Sinds die tij s is al veel bereikt,
maar er is nog veel vwerk te verzetten.
Zo doet het Astma Fonds onderzoek
naar de oorzaak van astmatische reac-
ties, het verbeteren wan de behande-
ling van kinderen met astma, de oor-
zaak en behandeling van COPD.

"Naar schatting kampen u l miljoen
Nederlandsers met ademhalingspro-
blemen door COPD. Nog maar weinig
mensen weten dat deze ziekte nu de
derde doordsoorzaak in Nederland is
en rezendsnel oprukt. Ook dit jaar blij-
ven wij COPD onder de aandscht bren-
gen", aldus Jos Zoun, directeur van het
Astma Fonds.

GE IN LUCH'.GE :N EVEiN
STEUN HET ASTMA FONDS / 23-28 MEI / GIRO 55055.

U kunt ons daarbij helpen! Door 90
minuten van uw tijd te geven als col-
lectent van het AStma Fonds. Voor
meer informatie nom u aan te mel-

den, kunt u bellen met: WA Jehee, tel.
55 43 65.
Namens 1,6 miljoen mensen met ast-
ma en COPD: hartelijk dank!

WAO of WW? Werk eraan!
Zit u in de WAO of dreigt u in de
WAO te komen? Zit u in de WW (fa-
se 2)7 Houd moed, er zijn mogelijk-
heden om terug te keren op de ar-
beidsmarkt.

De IRO, Individuele Reïntegratie
Overeenkomst biedt u de mogelijk-
heid om zélf actie te ondernemen. U
geeft aan dat er gewerkt moet worden
om weer aan het werk te komen en in
welk tempo.
Niet in groepsverband maar individu-

eel werkt u aan uw terugkeer in het
arbeidsproces.

Jansen & De Vries uit Zieuwent is een
bedrijf dat WAO-ers en WW-ers inspi-
reert en motiveert om weer deel te
nemen aan het arbeidsproces. Samen
wordt een plan van aanpak opgesteld
zodat duidelijk is waaraan u en hoe u
te werk moet gaan.

Belangrijk hierbij is dat ü beslist om
de eerste stap te zetten om in de toe

komst weer aan het werk te gaan. We
gaan uw probleem grondig aanpak-
ken. Mocht blijken dat ander werk
beter bij u past of dat u bij een andere
werkgever beter op uw plek zit, dan
zullen we u ook daarbij helpen.

Meer weten? Bel dan (zelf) en laat ons
u uitleggen hoe u als WAO-er of WW-
er met u zelf aan de slag kunt.
Zie de advertentie voor meer informa-
tie of kijk op
www.j ansen-devries .nl.

Buurtvereniging De Veldwijk heeft
een nieuwe schutterskoning. On-
der schitterende weersomstandig-
heden schoot Ard Kettelarij rond
14.35 uur de vogel naar beneden.
De nieuwe schutterskoning koos
Dibore Smeenge tot zijn koningin.

Het 22e buurtfeest van buurtvereni-
ging De Veldwijk, gevierd op het feest-
terrein van camping De Goldberg mag
mede door het schitterende weer zeer
geslaagd worden genoemd. Na het
welkomstwoord van de voorzitter
opende oud-burgemeester van Vorden
dhr. Kamerling het buurtfeest. On-
danks dat dhr. Kamerling niet meer in
funktie is wilde hij beslist op het
buurtfeest van De Veldwijk aanwezig
zijn wat uiteraard zeer werd gewaar-
deerd! Vervolgens kon er begonnen
worden aan de diverse volksspelen.
Rik Velhorst, koning van het vorig
jaar, loste het openingsschot, gevolgd
door een schot van de buurgemeester
en de voorzitter. De kinderen konden
deelnemen aan diverse spelletjes. Ook
voor de volwassenen waren er diverse
spelen zoals ringsteken, schijf- en flad-
derschieten. 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 volge
snel zou vallen, maar om 14.35 uur
was het dan zover. Met een welgemikt
schot wist Ard Kettelarij de vogelnaar
beneden te halen waarna hij de felici-
taties in ontvangst kon nemen en een
meter bier zijn deel was. Nadat de ove
rige spelen waren afgelopen kon rond
de klok van 16.00 uur het vaandel wor-
den gezwaaid door de vendelier ter ere
van het koningspaar onder deklanken
van het Veldwijklied "Ons Veldwijk",
uitgevoerd door Sursum Corda. Hier-
na werd het middaggedeelte voortge

zet met een soelendans voor jong en
oud wat wederom enorme hilariteit
opleverde, waarbij er zelfs enkele stoe
len sneuvelden! Vervolgens werden de
prijzen uitgereikt van de kinderspe
len.

's Avonds om 20.00 uur werd het feest
voortgezet met het uitreiken van de
prijzen van de diverse spelen en de on-
dertekening van de Akte door het Ko-
ningspaar, na het officiële gedeelte
werd er vervolgens tot in de kleine
uurtjes doorgefeest op de muzikale
klanken van het duo "Op Pad".

UITSLAG VOLKSSPELEN
Vogeldschieten: Romp en Koning:
Ard Kettelarij, kop Mike Bouwmeister,
l vleugel Jan Visschers, r vleugel Dibo-
ra Smeenge, staart Antoon klein Nen-
german. Fladderschieten: 1. Henri
Langwerden, 2. Rik Velhorst, 3. Onno
den Hoed. Schijfschieten: 1. Henri
Langwerden, 2. Jan Mokküik, 3. Henk
Jansen. Ringsteken: 1. Frank Rouwen-
horst, 2. Gerrie Wolters, 3. Jan Wolters.
Darten: 1. Wim Hissink, 2. Mike
Bouwmeister, 3. Erik Jansen. Sjoelen:
1. José Mokkink, 2. Hermien Koren-
blek, 3. Gerrie Wolters. Stoelendans
volwassenen: Jan Wolters; stoelen-
dans jeugd: Inge Arfman. Raden
naam knuffel: Iris Rouwenhorst.

Jeugdspelen meisjes: 2jr. Bente Wil-
genhof, 3 j r. Indy Mulder, 4 j r. Julia
Groot Jebbink, 5 j r. Ilza Hissink, 6 j r Ja-
mie Jansen, 7 jr. Carolien Sloot, 8 jr.
Emma Groot, 9 jr. Sharon Bouwmeis-
ter, 10 jr. Anne Mokkink, 11 jr. Renee
Frohling.

Jeugdspelen jongens: 5 jr. Sven Leng-
werden, 6 j r. Luca Brummelman, 7 j r.
Bjorn Langwerden, 8. jr. Mitchel
Bosch, 9 jr. Sander Schotsman, 10 jr. Je
remy Bosch, 11 jr. Kevin Langwerden,
12 jr. Matthij Schotsman.

Dubbel overwinning
Hans Smees in Eemshaven

Afgelopen weekend werd er op het
circuit van Eensmhaven in de pro-
vincie Groningen volop gereden
om het ONK wegraces.

Verschillende klassen kwamen aan de
start waaronder de 250cc. Op hemel-
vaartsdag was er een druk program-
ma voor de heren coureurs. Er werden
twee trainingen gereden van veertig
minuten plus een wedstrijd aan het
einde van de dag.

Hans Smees en Bram Appelo uitko-
mend voor het Kingma racing bezet-
ten respectievelijk een 3e en 6e plek
tijdens de trainingen. Richard Buchly
bezette een prima 8e tijd voor het Per-
fomance racing. De wedstrijd was er
een om van te smullen.

Smees kwam redelijk goed weg bij de
start maar moest zich wel naar de kop
rijden wat hem zeer goed afging. Bin-
nen een paar ronden had hij de kop te
pakken en stond die niet meer af.
Hans won de wedstrijd met een ver-
schil van 9 seconden op Randy Gevers.

Bram Appelo werd 6e. Richard Buchly
viel uit door een highsider zonder ver-
dere gevolgen. Nadat men vrijdag een
rustdag had kon men in het weekend
weer volop aan de bak.

De trainingsuitslagen waren hetzelfde
voor Smees, Appelo en Buchly.

Tonnie Wassink was ook weer van de
partij en trainde zich naar een 13e
tijd. In de ochtendtraining trok Smees
zijn Aprilia nog onderuit. Randy Ge
vers brak echter een sleutelbeen en is
uitgeschakeld voor het kampioen-
schap. De tweede wedstrijd werd ook
gewonnen door Smees die daardoor
Lakerveld op 7 punten naderde in het
kampioenschap. Lakerveld verremde
zich in de 2e ronde waardoor Hans
met ruime voorsprong wist te winnen
voor Roelofs en Lakerveld. Richard
Buchly eindigde als 8e en Tonnie Was-
sink behaalde zijn eerste punten van
dit seizoen met een goede lle plaats.

De volgende wedstrijd is tijdens het
pinksterweekend in Oss.
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Maandag 16 mei 2e Pinksterdag
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Luxus Casual Royai "") b'J Luxus Houtproducten (Van ff;00 tof 77:00
Zwaar uitgevoerde picknicktafel van 220 cm. Poten voorzien
van slotbouten, alles aan binnen- en/of onderzijde ge-
schroefd, dus geen enkele schroef zichtbaar.

Aan de Mercatorstraat 10 te Lichtenvoorde.
Op deze dag presenteren wij U een groot
scala aan tuinmeubels en dierenverblijven
in en om ons bedrijf in de kwaliteit die U

inmiddels van ons gewend bent. Naast de
vele soorten picknicktafels, tuinmeubels en

dierenverblijven maken wij het nog eens
extra aantrekkelijk voor U en de kleintjes :

Luxus Doublé Realax

Uit 40 mm dik noord-europees
vurenhout, standaard groen
geïmpregneerd geleverd.

Groot luchtkussen voor de
kinderen op parkeerplaats

Kuijks meubelbeurs.

•K
Zeer ruim en luxe uitgevoerde tuinset geleverd met tafel van
230 x 90 cm Ook leverbaar met tafel van 160 x 90 cm.
Voor de echte liefhebber...

Omdat deze comfortabele
zrt aan niemand onthouden
mag worden, stellen wij u
bij deze in staat te delen
Afmetingen
39,5 x 180
x 51 cm

Uit 40 mm dik
noord-europees
vurenhout, standaard
groen geïmpregneerd geteve

i
J

Speelgoedmarkt; verkoop van
ambachtelijk met de hand geproduceerd

nostalgisch houten speelgoed.

Uit noord-europees
vurenhout, standaard
groen geïmpregneerd
geleverd.

Budgetmarkt ;
verkoop speciaal ingekochte

budgetpartijen.

Gratis ijsjes
voor de

kinderen.
Gratis kopje

koffie of andere
consumpties.

OP ALLE AANKOPEN DEZE DAG
ONTVANGT U 10 % KORTING
(m. u. v. budgetgoederen en speelgoed).

Import-sroothondcl houtproductcn
Mercatorstraat 10 (ind. terr. De Kamp Zuid)
7131 PX Lichtenvoorde tel 0544 375445

Wij vieren

Pinksterdag 16 mei
.4 ons 5 jarig bestaan op Kamp Zuid

* *̂  wö Ktttti^^.
.** ^

Om dit te vieren
zijn wij geopend

van 11:00 tot 17:00 uur

Met festiviteiten op ons
parkeerterrein !

Profiteer van de
vele aanbiedingen!

193*
Kuijks Meubelbeurs
Mercatorstraat 12
7131 PX Lichtenvoorde
Tel. 0544371256 KUIJK
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Po, 19 mei Do, 19 mei

Wa rvdeld H edaacjse

VV. 20 mei W, 2O mei

Za. 21 mei
13estemd

warvdelaars met rolstoel of scootmobiel Za. 21 mei

erv -tijden

Do. 19 wei 18.3O SpoHKal Steen

W. 2O mei 18.3O (^emeentekantoo^ "Hervgelo

Za. 21 mei 13-OO Kasteel Vodden

routes van 7 en 13 km.

y\Ile voorzieningen aanwezig.

A^uziek en medailles,

€ 2,5O per dagy € 5 per drie dagen

^Aanmelden bij plaatselijke Zonnebloem of via j.vms planet.nl of bij de start

informatie: Jan Visser (0575) 45 18 30 of Jan Kuiperij (0314) 34 06 07

Zonnebloern-wandeldriedaagse voor rolstoelers en scootmobiels
Roll-over Bronckhorst
Voorzover bekend heeft nooit eerder een Zonnebloemafdeling wandeltochten
georganiseerd voor mensen met rolstoel of scootmobiel. De Zonnebloem
regio IJsselstreek gaat het doen. Een driedaagse maar liefst, op donderdag 19,
vrijdag 20 en zaterdag 21 mei. Er zijn drie startplaatsen en zes routes. Op 19
mei om 18.30 is de start bij de Sporthal in Steenderen, op 20 mei om 18.30 bij
het gemeentekantoor in Hengelo en op 21 mei om 13.00 bij Kasteel Vorden.
Vandaar dat de wandeldriedaagse genoemd is naar de op l januari gevormde
gemeente: 'Roll-over Bronckhorst'. Op alle drie dagen zijn twee prachtige routes
uitgezet: een kleine 7 kilometer voor rolstoelers en 13 kilometer voor scoot-
mobiels. Mooi weer is besteld, kortom alle ingrediënten voor een prachtig eve-
nement. Iedereen die mee wil komen wandelen is van harte welkom. Dat kan
op alle drie dagen. Maar wie één dag wil komen wandelen is eveneens van
harte welkom.

Als het evenement slaagt zijn de initiatiefnemers van plan er een jaarlijks
terugkerend evenement van te maken.

De burgemeester komt
Het gemeentebestuur van Bronckhorst draagt de Zonnebloem een warm hart
toe en is blij met dit nieuwe initiatief. En ziet bovendien de driedaagse als een
mooie promotie van de nieuwe gemeente. Om die reden zal de burgemeester
van de gemeente Bronchorst, de heer van der Wende bij de start aanwezig

zijn. In plaats van een startschot te geven of een lint door te knippen, zal hij
een van de deelnemers de eerste honderd meter duwen.

Muziek, medailles en toiletten
Zonnebloemvoorzitter Jan Visser is de grote animator van het geheel. Samen
met zijn medebestuursleden heeft hij werkelijk aan alles gedacht. Bij de
dagelijkse pauzeplek op de route is er muziek en zorgen Zonnebloemvrijwil-
ligers voor koffie en versnaperingen. Voor de hoge nood zijn er aangepaste
mobiele toiletten. Er zijn verkeersregelaars die speciaal een korte cursus
gevolgd hebben om oversteken op kruispunten veilig te laten verlopen.
Degenen die niet in het bezit zijn van een rolstoel kunnen er een reserveren.
Zelfs voor duwers kan worden gezorgd. Motorrijders verkennen de route
en voor calamiteiten is er een bezemwagen. Kortom: aan alles is gedacht. En
natuurlijk: wie drie dagen meeloopt en 9 stempels op de kaart heeft, wordt
met muziek binnengehaald en krijgt een mooie medaille als herinnering aan
deze driedaagse.

Wil je wandelen? Ga dan meel
Van te voren inschrijven kan. Inschrijven is in elk geval nodig wanneer een
rolstoel of een duwer wordt gereserveerd. Inschrijven op de startplaatsen kan
ook. Dankzij de bijdragen van een aantal sponsoren is het inschrijfgeld maar
laag: € 2,50 voor één dag en € 5 voor drie dagen.
Dus: Wil je wandelen? Ga dan mee!

è v è v è v é v è v è v é v è v é v è v é v
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,e Pinksterdag
Van 13 t/m 16 mei

Van 11.00 -17.00 uur
Voor de Pinkstershow zijn onze toonzalen weer tip top ingericht

met de nieuwste collecties in creatieve woonideeën. In een gezellige

voorjaarssfeer kunt u ronddwalen en de laatste trends ontdekken in

zit-, woon- en slaapcomfort. Kom tijdens onze zonnige Pinkster-

show maar eens kijken om inspiratie op te doen voor een sfeervolle

en exclusieve inrichting van uw woning. U bent van harte welkom.

Helmink trakteert:
GRATIS WIJNKOELER
... met fles wijn bij uw aankopen
vanaf 199,-

VORDEIM
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514 meubelen

ETJ-Witcfoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

j Te koop aangeboden:
1 Rotan stel wit
i bestaande uit zithoek +
i tafel (blad glas), 2-zits
| bank / dressoir / tafel
i één koop € 300.-.
j Tel. 0575-464000

TE HUUR
partytenten,

tafels, stoelen,

praattafels, enz.

GNE-verhuur
tel. (0573) 45 26 41

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ u THUIS

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Hoveniersbedrïjf

Marco Besselink

Vakkundig in:

Vraag om
een vrijblijvende

offerte

Pape Kunststoffen
Hengclosestraat 49
7256 AB Keijenborg

HOME

Kunststof Kozijnen
Aluminium Kozijnen
Zonwering
Gevelbekleding
Beglazing
Gurngedeuren

Tel.: 0575-463357
Fax.:0575-465000

# TUINONTWERP -#-
-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE)

# TUINONDERHOUD -#-
* (SIER)BESTRATING #

' »

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Na vele Jaren heeft Deco Home Gerbert Abbink besloten de activitei-
ten aan de Palmberg 16 te stoppen. Langs deze weg willen zij alle

klanten bedanken voor het vertrouwen die zij In hun hebben gesteld.

Klanten bedankt...
Harmsen succes!

Alle verkoopactiviteiten worden overgedragen aan Deco Home Harmsen in Hengelo,
waar al jaren een goede samenwerking mee is.

Voor verf, behang, gordijnstoffen en raamdecoratie bent u hier op het juiste adres.
Voor zowel de professionele vakman als voor de doe-het-zetver.

Deco Home Harmsen hoopt u in de toekomst te mogen begroeten.

DUBBELE PUNTEN*
op uw spaarkaart bij Deco Home Harmsen

van 2 t/m 14 mei 2005

Spaarkaarten van Deco Home Gerbert Abbink blijven geldig bij
Deco Home Harmsen.

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

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 08.30-17.30 uur

vrijdag 08.30-20.00 uur
zaterdag 08.30-16.00 uur

tof 30 april 2005

GERBERT ABBINK
Palmberg 16-18, 7021 DJ Zelhem, Tel. 0314 - 62 19 98

vanaf 30 april 2005

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

MAAR LIEFST 500 m2 COMBINATIEGEMAK
BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFENSERVICE

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

vanaf 6 maart ledere eerste en laatste zondai
van de maand Brunch-buffet

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

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafo-resto-hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel.(0313)472576

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

16 mei van 10.00 tot 17.00 uur

PRAXIS
Zutphen, Pollaan 50H, ind. de Mars, tel. 0575 - 58 49 80
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De eerste drie winnaars zijn bekend
Eliesen Electro Baak bestaat 70 jaar. Dit wordt gevierd met onder ande-
re een posteractie. Vorige week heeft in het weekblad deze poster ge-
staan, die zichtbaar achter een raam opgehangen moest worden.

Jackie Eliesen is met de digitale came-
ra op pad geweest en heeft huizen ge-
fotografeerd waar een poster hing.
Daaruit heeft hij de eerste drie win-
naars geselecteerd. De komende 5 we
ken volgen er nog 15!
Deze week zijn de bewoners van on-
derstaande huizen in de prijzen geval-

len van de posteractie van Eliesen Elec-
tro te Baak: Sarinkkamp 27 te Henge-
lo; Wichmondseweg 26 te Baak; Ko-
ningin Wilhelminastraat 94 te Steen-
deren. Komt één van deze huizen u be-
kend voor? Bent u de gelukkige?
Een ieder die de poster op de ramen
heeft hangen of nog gaat ophangen

maakt de komende 5 weken kans op
een van de 18 prijzen met een totaal-
waarde van ? 5000,00. Elke week wor-
den er drie prijswinnaars getrokken.
Aan het eind van de actie wordt in het
bijzijn van al deze prijswinnaars be-
kend gemaakt welke van de prijzen
men heeft gewonnen. Dus het blijft
spannend wie de LCD TV, Wasauto-
maat, Koelkast of een van de andere
prijzen heeft gewonnen.
Eliesen Electro, Zutphen Emmerikse-
weg 46, 7332 DG Baak, tel. (0575)
441264.

Brommobiel:
tussen servet en tafellaken

"Sarinkkamp 27 te Hengelo"

"Wichmondseweg 26 te Baak"

Een brommobiel ziet eruit ziet als
een kleine auto. Maar daarmee
houdt de overeenkomst op. Wet-
telijk is het min of meer een brom-
fiets. Over de regels bestaan de
nodige misverstanden.

APARTE VOERTUIGCATEGORIE
Volgens het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens (RW) is de brom-
mobiel een aparte voertuigcategorie.
De brommobilist moet de gedragsregels
volgen die gelden voor motorvoertui-
gen. Hij mag dus niet op het fietspad
en ook niet op het fiets-bromfietspad
rijden, hij heeft dezelfde voorrang- en
parkeerrechten als de automobilist,
en hij moet de autogordel dragen.

De maximumsnelheid voor de brom-
mobiel is zowel binnen als buiten de
kom 45 km/uur. Een brommobiel mag
dan ook niet op auto(snel)wegen komen.
Brommobielen zien er soms zo mooi
en luxueus uit dat het duidelijkste

onderscheid met een kleine gewone
auto nog het wit-met-rode '45 km'-
bord is.

BROMFIETSCERTIFICAAT
Voor de brommobiel is nog geen apart
rijbewijs nodig; een bromfietscertifi-
caat is voldoende. Wel is het de bedoe-
ling dat er een aparte rijbewijscate-
gorie voor brommobielen komt. Ook
wordt er gewerkt aan de invoering van
een apart theoriecertificaat voor het
besturen van een brommobiel.

GEVAREN
Uit onderzoek van Consument en
Veiligheid blijkt dat er met brommo-
bielen niet extreem veel ongevallen
gebeuren.

Wel is het zaak voor het overige ver-
keer om zich vooral op 80 km-wegen
te realiseren dat een brommobiel daar
veel langzamer rijdt dan het overige
verkeer.

WK zijspancross
Bulgarije en Koroatië
Willemsen- Notten ondanks pech erg tevreden

"Koningin Wilhelminastraat 94 te Steenderen"

GP BULGARIJE
Vorige week zondag werd op de mooie
crossbaan in Sevlievo, Bulgarije, de
tweede wedstrijd gereden meetellen-
de voor het wereldkampioenschap zij-
spancross.
Marcel Willemsen en Bart Notten wa-
ren zaterdag bij de kwalificatie, die
slechts uit één groep van 28 zijspan-
nen bestond, 10e geworden. Doordat
het veel geregend had, hadden ze geen
grip en de koppeling ging ook nog
eens kapot, dus zat er meer dan de
tiende tijd niet in.
Daniël Willemsen- Sven Verbrugge
hadden de eerste tijd, gevolgd door
Sergis- Stupelis, de Fransmannen Ba-
rat- Blanco op de derde plaats en Jan
Hendrickx- Tim Smeuninx op de vier-
de plek. Bart zei nog dat ze beter pech
bij de kwalificatie konden hebben dan
tijdens de wedstrijd. Hoeveel pech je
kunt hebben, bleek een dag later wel
tijdens de eerste manche. Marcel en
Bart lagen keurig op de zesde plek en
konden het tempo goed bijhouden.
Toch kregen zij mechanische pech en
moesten zij twee ronden voor het eind
het strijdtoneel verlaten met wederom
een kapotte koppeling.
De tweede manche begonnen de jon-

gens als 15e. Doordat ze elkaar steeds
beter aanvoelen en doordat de motor
weer goed liep, konden ze het hoge
tempo van de andere rijders goed bij-
houden. Zonder een fout te maken,
konden ze nog opklimmen naar de
zesde plaats en deze ook vasthouden
tot de finishvlag. Bart vertelde erg blij
te zijn met eindelijk wat punten voor
het WK.

GP KROATIË
Afgelopen weekeinde werd in Zabok,
Kroatië, de derde GP voor zijspannen
verreden. Voor Marcel en Bart was het
te hopen dat ze dit keer meer geluk
zouden hebben dan de afgelopen twee
GP's, waarin zij twee keer uitvielen
met mechanische pech.

Het zelfvertrouwen steeg behoorlijk
toen de jongens zaterdag bij de kwali-
ficatie een derde tijd wisten neer te
zetten. Ze waren slechts 1,6 seconde
langzamer dan vice-wereldkampioen
Sergis! De baan was erg hard en niet
echt 'bakkenist-vriendelijk'. Er zaten
veel korte bochten in zodat er veel ge
vergd werd van de bakkenisten.

Zaterdagnacht regende het vrijwel de
hele nacht, waardoor van de harde
baan niet veel meer te zien was. Deze
leek verandert in een zwembad. Bij de
training ging dan ook maar één zij-
span de baan op, en toen deze niet
eens boven kon komen, de baan had
hoogteverschillen, lieten de andere
crossers de training voor wat het was.

Bij de start van de eerste manche, die
een uur was uitgesteld vanwege de
slechte weersomstandigheden, lagen
Marcel en Bart 4e. Toen voor hun een
zijspan vast kwam te zitten, konden ze
deze niet meer ontwijken en kwamen
ook Marcel en Bart vast te zitten. Als
10e begonnen ze aan de race. Na enke-
le ronden reden ze zichzelf vast, en
het duurde l ? ronde voordat ze de
motor, die bijna tot aan de tank in de
modder vastzat, losgekregen hadden
en weer verder konden. Doordat ze
meer dan een ronde stil hadden ge-
staan, was het hele veld met rijders
hun gepasseerd. Het lukte Marcel en
Bart toch om nog een aantal combina-
ties in te halen, maar meer dan een
21e plek zat er helaas niet in.
De start van de tweede manche was
wat minder goed dan die van de eer-
ste, ze lagen op een plek of 14. Doordat
het niet meer regende en de baan iets
droger werd, voor zover je het 'droger'
kan noemen, konden Marcel en Bart
opklimmen naar de 8e positie. Hier
hadden zij een mooi gevecht met een
andere rijder, Bart wist niet welke
want niemand was nog te herkennen,
maar toch moesten ze genoegen ne-
men met een 10e positie.
Al met al dus wederom een pechweek-
end voor beide jongens. Maar ondanks
alle pech zijn ze toch tevreden met het
behaalde resultaat. Vooral ook door-
dat ze tijdens de kwalificaties hebben
laten zien goed met de rest mee te
kunnen komen.

Uitslag Ie manche Bulgarije: l Klisters
Sergis- Kaspars Stupelis LV, 2 Daniël
Willemsen- Sven Verbrugge NL/ B, 3
Maris Rupeiks- Haralds Kurpnieks LV,
4 Marko Happich- Meinrad Schelbert
D/ CH, 5 Jan Hendrickx- Tim Smeu-
ninx B.
Uitslag 2e manche Bulgarije: l Sergis-
Stupelis, 2 D Willemsen- Verbrugge, 3
Rupeiks- Kurpnieks, 4 Evgeny Scherbi-
nin- Sergei Sosnovskikh RUS, 5 Vaclav
Rosehnal- Marec Rosehnal CZ, 6 MAR-
CEL WILLEMSEN- BART NOTTEN Lo-
chem/Vorden.
Uitslag Ie manche Kroatië: l Daniël
Willemsen- Sven Verbrugge NL/ B, 2
Klisters Sergis- Kaspars Stupelis LV, 3
Evgeny Scherbinin- Sergei So-
snovskikh RUS, 21 MARCEL WILLEM-
SEN- BART NOTTEN.
Uitslag 2e manche: l Sergis- Stupelis, 2
D Willemsen- Verbrugge, 3 Maris Ru-
peiks- Haralds Kurpnieks LV, 10 MAR-
CEL WILLEMSEN- BART NOTTEN.
Totaalstand zijspannen: l Sergis- Stu-
pelis 144 punten, 2 D Willemsen- Ver-
brugge 138, 3 Rupeiks- Kurpnieks 89.

Volgende week hebben Marcel en Bart
hun vierde wedstrijd om het Neder-
lands Kampioenschap in Veldhoven.
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IN DE HELE
BALUSTRADE ZAAL :

M A X

(DRUKWERK)

Beachclub:
direct ingevlogen vanuit Vall Thorens

DJ RENZO
THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B
21:00 UUR - 02:00 UUR

ENTREE €6,00 VOL=VOL

EERSTE PINKSTERDAG
De minimale leeftijd voor toegang tot Uitgaanscentrum Witkamp
is 16 jaar. Dit met uitzondering van de Teenage Party. Bij twijfel
door onze portiers zal er om legitimatie worden gevraagd.
Let op dat er vanaf heden alleen een origineel legitimatiebewijs
wordt geaccepteerd en geen kopieën meer!

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

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

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c

7021 CX Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53

Raadhutestraat 9a,
Heogeeo(GM)

Telefoon (O575) 4« 11 89

FELJX TAKKENKAMP, Teto-
foonOe-48794212

MEVR. VAN VELDHUKEM-
ONSTENK

Etogonlastraat 3,
Telefoon (O575) 46 23 98

Zomerbloemen- en
kuipplantenverkoop

Rechtstreeks van de kwekerij!
De allernieuwste soorten en kleuren in

2.OOO m* kassen.
250 soorten in alle vormen!

Tevens te koop groente- en kruidenplanten.
Geraniums in 30 kleuren.

Elke week nieuwe aanbiedingen.

«£• «J» «J» «J» «J»

Potgrond
(kwekerskwaliteit) zak a 25 liter

fitï 4 zakken € *
en nog veel meer bij:
Kwekerij-Tuincentrum

H U B E RS
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06

Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag tot 16.00 uur.

De Zonnebloem organiseert:

Wandeldriedaagse
bestemd voor wandelaars

met rolstoel of scootmobiel

Do. 19 mei, Vr. 20 mei
en Za. 21 mei

informatie zie elders in Contact

Vloer- en wandtegels
voor stuntprijzen! Altijd voordelig
geprijsde tegeis van topkwaliteit

bü Bruggink in Heelweg.
Kom naar onze showroom en overtuig u zelf

van ons gevarieerde aanbod.

Q2E2Z23 ö E3 Fl il
Keuken» S«nlt»lr Bouwen Verbouwen Pro|«c1en

Molenweg 11 Heelweg/Varsseveld Tel. 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

JAAR iLIESEN 1LECTRO IN BAAK

MET EEN TOTAAL AAN PRIJZENGELD VAN €5000,-
KOM NAAR DE WINKEL EN VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN!

949,-

VRIJZENPOl

THOMSON
LCD-BREEDBEELD

67cm. LCD-breedbeeld W
uitgevoerd met de laatse

technieken en o.a. resolutie
van 1 280 x 720 WXGA,

helderheid van 550 cd/m2,
contrast van 600: l, geïnte-
greerde speakers met een
vermogen van 2x 20 watt

RAAS, Virtual Dolby
Surround, NICAM, DPS

(Digital Pure Sound) en com-
plete aansluitmogelijkheden.

NIKON
DIGITALE

FOTOCAMERA
Deze digitale fotocamera is handig
en eenvoudig in gebruik heeft een
indrukwekkende fotokwaliteit en is
compleet uitgevoerd met o.a. 4.0

Megapixels en 3 x zoom.

SHARP DRAAGBARE KW
37cm Draagbare KTV met o.a. Teletekst, On Screen
Display, automatisch zender installatie(AIS) en Front

AV-Aansluiting. ./

NU VOORs

195/
SHARP DVD-SPELER

!:,i itale audio en PAL progressive uitgang vooi
Ijid- en beeldweergave van CD/CD-R/CD-

kieo-CDen DIVX.

VAN: U9 -
VOOR:

119;

TEFAL STOOMSTRIJKER
:

Ie ; '«'gelbare
itegreerd

KNIPBON 10 IN l AFSTANDSBEDIENING
Universele afstandsbediening voor bijna alle merken!

ELIESEN
ELECTRO

ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46
BAAK - 0575-441264
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Zwembad Het Elderink in Hengelo
opent het seizoen met veel bezoekers

Broodlevering bij Muldersfhüte
blijft een mooi schouwspel

Op hemelvaartsdag is het een traditie dat hij Muldersfluite, tussen Hen-
gelo en Zelhem. de broodlevering plaatsvindt. Ook deze keer was het
weer een mooi schouwspel met veel publiek en een ouderwetse sfeer.
Boerderij de Muldersfluite vormde als achtergrond een mooi decor.

Vroeger (1559) mochten boeren op ge
meenschappelijke gronden plaggen
steken op voorwaarde dat zij jaarlijks
op hemelvaartsdag roggebrood lever-
den van minimaal 22 pond. Deze bro-
den werden vervolgens verdeeld onder
de armen. Diegene die het zwaarste
brood leverde, vaak meer dan hon-
derd pond, kreeg twee flessen wijn.
Als het brood minder woog dan 22
pond kreeg men een boete. Terwijl de
armen blij werden gemaakt met de
broden, vermaakten de boeren zich tij-
dens de Mulderskermis met dans en
muziek

De eeuwenoude traditie is altijd in ere
gehouden. Ook nu werden door 28
cijnsplichtigen in totaal 598 pond rog-
gebrood aangeleverd. Het zwaarste

brood woog 30 pond en kwam van de
heer Waarlo van boerderij Veugelink.
Hij werd beloond met twee flessen
wijn. De heer Fokkink van boerderij
Massink, had een brood aangeleverd
van 28 pond.
Het brood van de heer Maalderink van
boerderij Toonk, woog 25 pond. Alle
broden werden onder het publiek ge-
veild en gingen ëals broodjes over de
toonbanki. De opbrengst gaat naar
een goed doel.

De broodlevering werd opgevrolijkt
door de boerenkapel van Crescendo
en de boerendansgroep Wiïj eren it
Olde uit Velswijk. Enkele verenigingen
presenteerden zich met een informa-
tiestand en men kon meedoen aan
boerengolf.

Zwembad Het Elderink in Hengelo is weer open. Maandag 2 mei namen
velen een eerste duik in het diepe bad. Op de openingsdag passeerden
231 bezoekers de kassa. Het peuterbad was ook beschikbaar voor de
kleintjes. Van het ondiepe bad kan nog geen gebruik worden gemaakt.
Dit bad moet eerst worden voorzien van enkele lagen verf. De verwach-
ting is dat het ondiepe bad eind mei gebruikt kan worden.

'Nieuwkomers' in Bronckhorst krijgen certificaat

Zwembad Het Elderink is in 1997
grootschalig gerenoveerd en heeft
sindsdien een geheel overdekte en ver-
warmde entree, kassa, kleedruimtes,,
toiletten en warme douches.

Het water wordt altijd op een aange-
name temperatuur van minimaal 23
graden Celsius gehouden. Over kle-
ding en waardevolle spullen hoeven
de bezoekers geen zorgen te maken.
Deze kunnen worden opgeborgen in
afsluitbare kluisjes.

In de overdekte restorette kan men te
recht voor koffie, snoep, ijs, frisdrank,
frites en snacks. De ruimte is eveneens
uitermate geschikt om tijdens een ver-
jaardagspartijtje gezamenlijk iets te
eten en te drinken. Vraag eens naar de
mogelijkheden!

Het buitenterrein heeft drie baden.
Het diepe bassin is 25 meter lang en 17
meter breed. Het heeft twee springin-
stallaties. Een van één meter en een
van drie meter hoog. Het recreatiebas-
sin is 33 meter lang en 16 meter breed.
Het heeft een bruisbank, waterkanon
en waterspuwende slang. Het peuter-
bassin is maximaal 40 centimeter diep

en heeft een grote waterpaddestoel en
een waterspuwende schildpad. Het
Hengelose zwembad heeft een ruime
zonneweide met een beachvolleybal-
veld en een grote zandbak met ver-
schillende speeltoestellen voor de al-
ler kleintjes.

Op het terras in de buurt van het peu-
ter-en recreatiebassin staan een aantal
ligbedden en voldoende tafels en stoe-
len waar de bezoeker kan genieten
van de zon of onder een parasol van de
schaduw.

Naast het terras staat een tafeltennis-
tafel en er ligt een reuzendambord en
een mens-erger-je-niet-spel. In de over-
dekte speelplaats staat een tafelvoet-
balspel. Het personeel is vriendelijk,
behulpzaam en probeert erop toe te
zien dat u in een veilige en schone om-
geving kunt verblijven.

De openingstijden van het zwembad
zijn: Maandag van 13.30 tot 17.30 uur
en van 18.30 tot 20.00 uur. Dinsdag tot
en met vrijdag van 07.00 tot 17.30 uur
en van 18.30 tot 20.00 uur. Zaterdag en
zondag van 10.00 tot 17.30 uur. Het te-
lefoonnummer is: (0575) 46 17 43.

De groep nieuwkomers met links ambtenaar Overbeek en rechts wethouder Nas

In de kantine van het gemeentekantoor Bronckhorst zijn aan twaalf
personen inburgeringcertificaten uitgereikt Ben persoon was verhin-
derd. In een feestelijke sfeer werden de certificaten uitgereikt door wet-
houder Dik Nas.

Avondvierdaagse
VAN 30 MEI T/M 3 JUNI
Net als voorgaande jaren orga-
niseert Jong Gelre afdeling Hum-
melo en Keppel ook dit jaar weer
de avond(wandel)vierdaagse. De
voorbereidingen zijn al in volle
gang.

Voor iedereen die wil meelopen is de
volgende informatie belangrijk:
Data: 30 mei t/m 3 juni 2005.

Afstanden: 2'/». 5, 10 of 15 kilometer
per avond. Start: Elke avond vanaf Het
Wissel in Hummelo, Van Heeckren-
weg nr. l (nabij Hart van Hummelo).
Finish: Deze is dit jaar bij boerderij "de
Korte Dag" (aan de Groeneweg).
Vertrektijd: maandag t/m donderdag:
21/^: 18.45 uur vrijdag: 19.30 uur
5:19.00 uur 19.15 uur
10:18.45 uur 18.45 uur
15:18.30 uur 18.15 uur

Voor informatie: Marieke van
Barg, tel.nr. (0313) 47 33 99.

den

De twaalf personen die een certificaat
uitgereikt kregen, komen uit verschil-
lende werelddelen. Vijf ervan komen
uit het voormalige Sovjet Unie en twee
uit het voormalige Joegoslavië. De
anderen komen uit Japan, Syrië, Irak
de Filippijnen en Algerije. Zeven perso-
nen zijn in Nederland gekomen als
vluchteling en hebben de vluchtelin-
genstatus. Nas: "Die zijn volledig uit-
geprocedeerd en hebben toestemming
gekregen om permanent in Neder-
land te verblijven. De andere vijf zijn
immigranten. Die zijn bijvoorbeeld ge-
trouwd met een Nederlander maar ze
vallen wel onder de Wet inburgering

nieuwkomers (Win)". Allen wonen in
Bronckhorst.
Voor het opbouwen van een bestaan in
Nederland is het noodzakelijk dat een
nieuwkomer voldoende kennis van de
Nederlandse taal en de samenleving
krijgt. Om hen als nieuwkomer hier-
mee zo goed mogelijk te helpen,
wordt er een inburgeringprogramma
aangeboden. Dit is geregeld in de Wet
inburgering nieuwkomers. Wethou-
der Nas was trots op de nieuwkomers.
"Jullie zijn de eersten in Bronckhorst
die één certificaat krijgen. U bent een
winner". De naam inburgering vond
hij een vreselijk woord. "Het gaat ge

woon om mensen die in Nederland
proberen een plekje te vinden. Jullie
zijn nu echt ingeburgerd als Bronck-
horster", ging hij verder. "Ik heet u
dan ook van harte welkom".

De opleiding die de nieuwkomers
moeten volgen duurt eenjaar. Ze wor-
den wegwijs gemaakt in de Neder-
landse taal, de samenleving en de cul-
tuur. De inburgeringcursus is ver-
plicht. Nas: "Er is zelfs een examen
aan verbonden. Ze moeten voldoen
aan de minimale bepalingen die daar-
voor zijn vastgesteld. En daar hebben
ze aan voldaan".

De nieuwkomers kunnen verder gaan
met een vervolg traject, maar dat is
niet verplicht. Ambtenaar Henk Over-
beek van de gemeente Bronckhorst,
die de nieuwkomers heeft begeleid,
zette de deelnemers in de bloemen.
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2E PINKSTERDAG
BENT U OOK WELKOM

BIJ DE CORBEEL.
Ontdek van l O - 16 uur de exclusieve pracht van natuursteen

Keukenbladen • Badkamerbekledingen
Wastafelbladen • Balie- en tafelbladen

Schouwen • Vloeren • Trappen
Gevelbekledingen etc.

natuursteen
•Z-.A//

Snell iusstraat 32 7102 ED Winterswijk T0543 5 1 3 3 8 8
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem T 0 3 I 4 383107

www.decorbeel.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

O N Z E T E G E L S N U Z E E R S X H E R P G E P R I J S D !

M E I - A C T I E ! |
Pallet-

aanbiedingen
wand- en

vloertegels*
Zolang de voorraad

strekt, op=op!

K O O P N U U W W A N D - E N V L O E R T E G E L S . . .
De sfeer van uw badkamer wordt voor een groot deel bepaald door

de keuze van wand- en vloertegels. Ook voor woonruimtes zijn

vloertegels zeer geschikt. Door het grote aanbod van kleuren en stijlen

is het soms lastig kiezen. Onze medewerkers geven u graag advies!

Bovendien heeft Elsinghorst in de MAAND MEI AANTREKKELIJKE

PALLETAANBIEDINCEN* Laat u verrassen door de prijs!

*Vraag naar de voorwaarden.

Badkamers Sanitair Tegels

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

GOOSSENS
Uw adres voor o.a.:

Vrije-tijdskleding
Etjomson, life line, Bram's Parts eta

Werkkleding (o.a. havep)
Opdruk bedrijfskleding

Steenderenseweg 11 * Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Bij DARTEL TRAMPOLINES:

én topprodukten
Welkom: di. & wo.:10.00-17.30 uur

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

Broekstraat 22, D'chem
(0314391687)

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415/ 06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte

www.gzgeveltechniek.nl

Altijd prijs
bij H Cl
H Cl pakt uit. Bij aankoop

van een keuken t.w.v. minimaal

€ 5.000,- krijgt u direct een mooi

cadeau mee naar huis!
Vanaf €5.000,-
een boormachine of stofzuiger
cadeau.

Vanaf € 10.000,-
een Kitchenaid of keukentrolley
cadeau.

Mmele
inductiekookplaat

KM491 Nu voor €§375^

ïtf iele vaatwasser
G634 SCVI
Van € 1.499,-

voor

Sanitair Actie
Uitverkoop showroommodellen
o.a. douchedeuren, douchecabines, kasten,
accessoires en Infra rood cabines.

Bij aankoop van € 2.000,- aan
sanitair krijgt u een hansgrohe
Raindance combinatie cadeau.

Vloer- en wandtegels voor
bodemprijzen
Luxe vloertegel 43 x 43 cm
Crème gemarmerd, nu € 19,̂  m2

Wandtegel 25 x 36 cm
Satijn wit, -• ̂

GRATIS OPSLAG
VOOR LATERE LEVERING

EN BETALING!

mijn idee.

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

Kijk ook op onze website: www.bouwcenterhci.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo

| (B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200. 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04497

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

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

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

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

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

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

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Gratis afval brengen naar afvalbreng-
punten voor wie zich aan de regels houdt
Inwoners van Bronckhorst kunnen twee keer per maand gratis verschillen-
de soorten afval wegbrengen. Voor inwoners van de voormalige gemeenten
Hengelo, Steenderen en Vorden is het afvalbrengpunt aan het Hoge 65 in
Vorden iedere tweede zaterdag van de maand geopend en het afvalbreng-
punt in Steenderen aan de Dr. A. Arienstraat 33b (gemeentewerf) iedere
vierde zaterdag. De openingstijden zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Inwoners
van de voormalige gemeenten Zelhem en Hummelo en Keppel kunnen iede-
re tweede en vierde zaterdag bij het brengpunt van Dusseldorp, Logistiek-
weg Kin Doetinchem van 09.00 uur tot 12.00 uur terecht.

Afvalsoorten die u op deze momen-
ten gratis mag brengen zijn: metaal,
hout, schoon puin, niet schoon puin,
tuinhout, klein chemisch afval, tuin-
afval (géén grond), klein wit- en
bruingoed, vlakglas en tapijt.

Regels
Voor het gratis wegbrengen van
afval naar de brengpunten in
Vorden, Steenderen en Doetinchem
gelden regels (zie ook uw Afval-
kalender). Helaas blijkt dat niet
iedereen zich hier aan houdt en de
toezichthouders soms mensen weg
moeten sturen. Op 23 april jl. was dit
in Steenderen weer het geval.
Een vervelende zaak vooral als de
wachttijden lang zijn. Daarom nog-
maals op een rij:
• De regeling is alleen voor inwo-

ners van de gemeente Bronck-
horst. Bij binnenkomst op het
terrein moet u zich kunnen legiti-
meren om te achterhalen dat u

inwoner bent van de gemeente.
Andere 'bewijsmiddelen' zijn toe-
gestaan, echter de toelating ervan
is aan de toezichthouders op het
afvalbrengpunt;
U mag maximaal 0,25 m2 afval per
dag aanbieden, met uitzondering
van tuinafval. Voor tuinafval geldt
daarnaast een maximum van 2 m2

per dag;
Andere categorieën afval en afval
van bedrijven worden niet geac-
cepteerd (bijvoorbeeld geen on-
gescheiden bouw- en sloopafval);
Herbruikbare producten kunt u
het beste verkopen of aanbieden
aan het kringloopbedrijf;
Materialen mogen géén asbest
bevatten;
Het grof afval mag per eenheid
niet meer dan 25 kilo wegen;
De goederen mogen niet langer
dan 1,5 meteren moeten spijker-
vrij zij n;
Bij het afgeven van het afval moet

u zich houden aan de scheidings-
regels van de aanwezige toezicht-
houders.

Voorbeelden
Als toelichting op de spelregels voor
de afvalbrengpunten volgen hier-
onder enkele voorbeelden:
- U heeft een houten raampje van

0,8 bij 0,5 meter met enkel glas.
Dit raampje wordt als bouw- en
sloopafval gezien, omdat de frac-
ties glas en hout niet gescheiden
zijn. Bouw- en sloopafval kunt u
tegen betaling inleveren bij de
brengpunten in Doetinchem of
Zutphen/Lochem (zie uw Afvalka-
lender). Als u het glas verwijdert,
kan het hout en het glas geschei-
den worden aangeboden bij het
brengpunt in Vorden, Steenderen
of Doetinchem (gratis);

- Een houten kast. Als anderen de
kast nog kunnen gebruiken, kunt u
kringloopbedrijf 'Stichting Aktief'
of 'de Omloop' bellen. Bij een niet
meer herbruikbare kast moet
deze eerst uit elkaar worden ge-
haald. De onderdelen kunt u bren-
gen naar het brengpunt in Vorden,
Steenderen of Doetinchem.

- Tuinonderhoud. U pleegt onder-
houd aan de tuin en knapt de
bestrating op. Er blijven enkele
kapotte straatstenen en hele
tegels over. U snoeit de haag en
enkele bonnen. De kapotte straat-
stenen en het snoeiafval kunt u
inleveren bij het brengpunt in
Vorden, Steenderen of Doetin-
chem. De hele tegels kunt u
hergebruiken of verkopen.

Herbruikbare producten
Voor het afgeven van nog bruikbare
producten, zoals kleding, meubels,
serviesgoed en speelgoed, kunnen
inwoners van deelgebied Vorden
contact opnemen met kringloopbe-
drijf 'De Omloop', tel. (0573) 25 13
90. Inwoners van de vier andere
deelgebieden kunnen herbruikbare
producten aanbieden aan kringloop-
bedrijf 'Stichting Aktief', tel. (03U)
330880.

Referendumstemmen nieuwe Grondwet Europa
Op 1 juni a.s. mag u als kiesgerech-
tigde laten weten of u voor of tegen
het Verdrag tot vaststelling van een
Europese Grondwet bent. U krijgt
een dezer dagen een samenvatting
van het Verdrag in de bus, evenals
uw oproepingskaart. Het Verdrag
tot vaststelling van een Grondwet
voor Europa is voor een groot
deel gebaseerd op bestaande
Europese afspraken. U vindt er
het Handvest Grondrechten dat
voor alle inwoners van de
Europese Unie geldt. Naast
bestaande afspraken bevat het
Verdrag ook nieuwe bepalingen.
De site van ukomttochook.nl
vertelt er meer over, evenals
die van referendumcommissie.nl
en grondweteu.nl.

Burgerinitiatief
Vindt u dat er iets aan een verkeers-
situatie moet worden gedaan of dat
er een speelveldje bij u in de buurt
moet komen? Als inwoner van de
gemeente Bronckhorst kunt u dat
soort onderwerpen op de agenda
van de gemeenteraad zetten. De
raad heeft hiervoor enkele spelre-
gels opgesteld die opgenomen zijn
in de 'Verordening burgerinitiatief
gemeente Bronckhorst'. Een burge-
rinitiatief kan door inwoners van de
gemeente Bronckhorst van zestien
jaar en ouder worden ingediend. Het
kan bijvoorbeeld een concreet uitge-
werkt voorstel zijn. Ook kan het gaan
om een onderwerp waarvan u vindt
dat het in de raadsvergadering be-
sproken moet worden. Een burge-
rinitiatief moet schriftelijk bij de
voorzitter van de raad (de burge-
meester) worden ingediend en moet
ondersteund worden door 25 hand-
tekeningen van inwoners van zestien
jaar of ouder.

Uitzonderingen
Enkele specifieke onderwerpen zijn
van het burgerinitiatief uitgezon-
derd. Uitzonderingen zijn bijvoor-
beeld: onderwerpen die over privé-
belangen gaan, vragen over het
gemeentelijk beleid en over onder-
werpen waarover tijdens de raads-
periode - waarin indiening van het
voorstel plaatsvindt - de raad een
besluit heeft genomen. Na indiening
van een burgerinitiatief toetst de
burgemeester het voorstel of het
onderwerp aan de spelregels en
agendeert het voor de eerstvolgende
raadsvergadering. Het burgerinitia-
tief moet dan wel minstens twee
weken voor de eerstvolgende raads-
vergadering zijn ingediend. De indie-
ner wordt voor die raadsvergadering
uitgenodigd en krijgt de gelegenheid
zijn voorstel toe te lichten. De indie-
ner blijft uiteraard op de hoogte van
de besluitvorming.

Meer info?
Voor informatie over het burgerini-
tiatief en formulieren kunt u contact
op nemen met de griffie tel. (0575)
75 05 42 of griffie@bronckhorst.nl.
De verordening en de formulieren
kunt u ook via de website
www.bronckhorst.nl downloaden.

Alternatieven gemeentehuizen
Alle informatie over waar u moet
stemmen, staat op de oproepings-
kaart. Voor een aantal oude
gemeentehuizen is een alternatief
stembureau gevonden. Wie gewend
was op het gemeentehuis van Zel-
hem te gaan stemmen, moet nu
naar De Brink aan het Stations-
plein. Als u voorheen op het
gemeentehuis van Hummelo en
Keppel moest zijn, moet u nu naar
sporthal de Hessenhal. Stemde
u eerder in het gemeentehuis van
Steenderen, dan verwijst de
oproepingskaart u nu naar de
sporthal aldaar. Alle andere
stembureaus zijn gelijk gebleven.
Let er op dat u een kiezerspas of
volmacht vóór 18 mei aanvraagt.



u/i,
afvalinzameling
2e pinksterdag

Op 26 pinksterdag, maandag 16 mei,
wonft er In het gebied Vorden geen afval
inyeuf ndd. h plaats daarvan waden de
containers geleegd op oAwfaf 14

«b.

Ir
Ook op de gewfrigde dag wordt om 07.00
uur gestart met de inzamelng. Mogeljk
wordt op deze inhaaldag een afwfcende
route gereden. Uw container kan dus eerder
aan de beurt zijn dan normaal.

Neem voor meer informatie contact op met
de AteHrrformade-l|n van Berkd MBeu;
telefoon 0575 - 545 646, van 09.00 - 12JO
en van 13.00 -16.00 uur,
of Idjk op wwvuberkebnleanl

gemeente Bronckhorst

Bekostiging leerlingenvervoer
Leerlingen die een speciale school
voor basisonderwijs of (voortgezet)
speciaal onderwijs bezoeken en
leerlingen met een handicap die niet
zelfstandig kunnen reizen, kunnen
in aanmerking komen voor leerlin-
genvervoer. Als u in aanmerking wilt
komen voor een tegemoetkoming in
de reiskosten voor het schoolbezoek
van uw kind, moet u voor 1 juni van
een jaar een aanvraag indienen. Ook
tijdens het schooljaar is het mogelijk
een aanvraag te doen. Bekostiging
van de vervoerskosten van de leer-
ling vindt in principe plaats naar de
dichtstbijzijnde toegankelijke school
(openbaar of bijzonder) van de ver-
langde godsdienstige of levensbe-

Legitimatieplicht
Sinds 1 januari jl. is de Wet op de uit-
gebreide identificatieplicht in wer-
king. Deze wet houdt in dat iedereen
in Nederland van 14 jaar en ouder
sinds die datum een geldig identi-
teitsbewijs moet kunnen tonen als
daar om wordt gevraagd. In de prak-
tijk betekent dit dat iedereen die
14 jaar of ouder is altijd een geldig
identiteitsbewijs bij zich moet dra-
gen. Een legitimatiebewijs is bij de
gemeente verkrijgbaar. Word je bin-
nenkort 14 dan kun je zelfstandig
een Nederlandse identiteitskaart
aanvragen. Als iemand jonger dan
12 jaar is, is hiervoor toestemming
vereist van de ouders/gezaghou-

schouwelijke richting. Hierbij geldt
wel een afstandscriterium van 6 km
(enkele reis) tussen school en wo-
ning. Als er sprake is van een licha-
melijke, verstandelijke en/of zintuig-
lijke handicap en de leerling kan niet
of niet zelfstandig gebruik maken
van het openbaar vervoer, dan geldt
ook een vergoeding naar regulier
basis- en voortgezet onderwijs. Het
uitgangspunt van de gemeente
Bronckhorst is dat zoveel mogelijk
gebruik gemaakt wordt van gecom-
bineerd taxivervoer. Eigen vervoer
wordt in uitzonderlijke gevallen toe-
gekend. Afhankelijk van de school-
soort en uw inkomen geldt een eigen
bijdrage.

der(s) en een kopie van hun legiti-
matiebewijs. Deze toestemming
geldt ook voor het aanvragen van
een paspoort door mensen jonger
dan 18 jaar. De aanvraag voor een
legitimatiebewijs moet persoonlijk
gebeuren. Bij het aanvragen moet
altijd het oude en/of nieuwe docu-
ment worden overlegd voordat de
aanvraag in behandeling genomen
kan worden (gewoon alle documen-
ten meenemen dus). Kunt u docu-
menten niet meer vinden dan moet
eerst een proces-verbaal van ver-
missing worden opgemaakt door
de politie.

Komt u in aanmerking voor de Declaratieregeling,
vul de coupon in!
De gemeente Bronckhorst kent een
Declaratieregeling. Deze regeling
maakt het mogelijk dat mensen met
een minimuminkomen in aanmer-
king komen voor de volgende ver-
goedingen:
• een bijdrage voor betaling van de

aanslag gemeentelijke belastin-
gen. De bijdrage wordt rechtst-
reeks verrekend met de afdeling
Financiën en belastingen. Voor
grafrechten bestaat geen vergoe-
ding

• een extra vergoeding voor gezin-
nen met kinderen die het basison-
derwijs en/of voortgezet onderwijs
bezoeken

• een vergoeding voor deelname
aan sport- cultuur en sociale acti-
viteiten. Zoals contributie sport-
verenigingen, peuterspeelzaal,
muziekonderwijs, lidmaatschap
bibliotheek of een bezoek aan de
schouwburg.

Om in aanmerking te komen voor
een vergoeding van de genoemde
kosten kunt u via onderstaande ant-
woordcoupon een formulier aanvra-
gen. Let op: mensen die op dit mo-
ment een uitkering van de gemeente
ontvangen, hoeven niet te reageren.
Zij krijgen rechtstreeks een formu-
lier toegestuurd!

Voor wie?
Voor een vergoeding volgens de De-
claratieregeling kunnen inwoners
van de gemeente Bronckhorst in
aanmerking komen die staan inge-
schreven in de gemeentelijke basis-
administratie (GBA).

Inkomenseisen
Het gezamenlijk inkomen moet ge-
lijk zijn of lager dan 120% van het
geldende sociaal minimum. Voor
2005 zijn de normbedragen + 20%
(exclusief vakantietoeslag) per
maand:
Mensen jonger dan 65 jaar
-Echtpaar: €1.319,09
-Alleenstaande ouder: €1.187,18
-Alleenstaande: € 923,36
Personen ouder dan 65 jaar
• Echtpaar beiden ouder dan

65 jaar: €1.395,06
-Alleenstaande ouder: €1.252,18
-Alleenstaande: € 994,20

Voor echtparen/samenwonenden
geldt het gezamenlijk inkomen.
Heffingskortingen die ontvangen
worden van de belastingdienst
(behalve de kinderkorting en de
aanvullende kinderkorting) worden
aangemerkt als inkomen.

Hoger inkomen recht op deel
Als het totale netto inkomen van u
en uw partner hoger is dan de voor u
geldende norm, bestaat mogelijk
recht op een deel van de vergoedin-
gen. Het deelvan het inkomen dat
hoger is, wordt als draagkracht aan-
gemerkt en in mindering gebracht
op de vergoeding. Er wordt uitge-
gaan van het netto inkomen, niet van
het besteedbaar inkomen. Dat wil
zeggen er wordt geen rekening
gehouden met de lasten van de
aanvrager.

Naast het inkomen mag het spaar-
geld en/of ander vermogen niet
meer bedragen dan:
- Echtpaar/alleenstaande

ouder: €10.210,-
- Alleenstaande: € 5.105,-

Wanneer het vermogen boven deze
grenzen uitkomt, heeft u geen recht
op een vergoeding volgens de Decla-
ratieregeling.

Aanvragen
Indien u denkt in aanmerking te ko-
men voor de Declaratieregeling en
een aanvraagformulier wilt aanvra-
gen, vult u dan onderstaande ant-
woordcoupon in en stuur met spoed
aan de gemeente Bronckhorst,
afdeling Werk, inkomen en zorg,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
U krijgt dan zo spoedig mogelijk een
aanvraagformulier toegestuurd.

Ondertekende verzoekt om een aanvraagformulier voor de
Declaratieregeling 2005.

Naam .

Adres

Postcode

Woonplaats

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen
Bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Slotsteeg 12, gedeeltelijk vergroten van de woning en renoveren van het

bestaande gedeelte
• Hengelo Gld., Akkerwinde 26, gedeeltelijk plaatsen van een carport
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 14, vernieuwen en vergroten van de keuken/berging
• Hoog-Keppel, Valkenbos 16, aanbouw aan de voorzijde van de woning (erker)
• Toldijk, Hoogstraat 37, de bouw van een woning
• Vorden, Wildenborchseweg 19, verbouw van een schuur tot ruimte met hotelkamers bestemd

voor Bed & Breakfast
• Zelhem, Irisweg 13, verbouwvan de woning; veranderen van de achtergevel, de spouwmuur

en het oversteken van het dak betreffende de bergruimte boven de schuur

Aanvragen evenementen
• Zelhem, 5 juni 2005, optreden band HIK, vrachtwagen naast kantine W Zelhem op Sportpark

de Pol
• Hummelo, 10 juni 2005, fancy fair, schoolplein obs De Woordhof
• Vorden, 3 september 2005, stertocht, plantsoen voor de rotonde in dorp

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

Verleende en geweigerde vergunningen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 29 april 2005
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 2, het plaatsen van twee verwijzingszuilen (Aviko)
Verzonden op 2 mei 2005
• Steenderen, Leliestraat 10, het gedeeltelijk vergroten van de keuken, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 29 april 2005
• Zelhem, Prinses Irenestraat 3, het veranderen van de voorgevel van een winkel
Verzonden op 2 mei 2005
• Vorden, Joostinkweg 8, het vernieuwen van de woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 3 mei 2005
• Zelhem, Doetinchemseweg 78, het oprichten van een bedrijfswoning ter vervanging van

de bestaande woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Heidenhoekweg 11, het vergroten van een geitenstal

Sloopvergunningen
Verzonden op 29 april 2005
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, het geheel slopen van een stalling voor meststieren
• Vorden, Veldslagweg 3, het geheel slopen van een kippenhok
Verzonden op 2 mei 2005
• Baak, Toverstraat 3, het geheel slopen van een werktuigenberging

Ventvergunningen
• Hengelo Gld. en buitengebied, 13 en 14 mei, Chr. Muziekvereniging Crescendo, slaatjes
• Halle e.o., 14 mei, Chr. Muziekvereniging Euterpe, diepvrieshaantjes
• Zelhem, 14 mei, jodenkoeken, krentenbollen en rozijnenbrood, Het Brinkhuus
• Hummelo en Keppel, 21 mei Zanglust Drempt, bloemen.



• Veldhoek e.o., 4 juni, gymvereniging Veldhoek, koek
• Zelhem, 1 mei t/m 31 juli 2005, aardappelen en fruit, LJ. Horstink

Geweigerde bouwvergunning
Verzonden op 2 mei 2005
• Zelhem, Ruurloseweg 29, het geheel plaatsen van een schuur (past niet in het bestemmings-

plan en aan het bouwplan kan geen medewerking worden verleend middels het volgen van een
vrijstellingsprocedure, want past niet binnen de gestelde criteria (geen van de vrijstellingen)

Mogelijkheden voor bezwaar

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

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Steenderen, in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de Grote Beek is de
Spaensweertweg van 17 tot 21 mei 2005, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten
voor het verkeer.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Halseweg 30, voor het bouwen van een vervangende woning, het betreft een vrijstel-

ling met toepassing van artikel 50, lid 6, sub b van het Bestemmingsplan 'Buitengebied 2-1988
gemeente Zelhem'.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Banninkstraat 24a, voor het veranderen van het gemeentekantoor, het betreft

een tijdelijke vrijstelling van de voorschriften van het Bestemmingsplan 'Buitengebied 1984'
voor een periode van maximaal 5 jaar.

De bouwplannen liggen van 12 mei t/m 8 juni 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 250.

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

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de af deling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 12 mei t/m 22 juni 2005
tijdens de openingstijden ter inzage de verklaringen tot acceptatie van de meldingen op grond
van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Steenderen, Toldijkseweg 12, voor: uitbreiding van melkstal
• Zelhem, Berkendijk 2,voor: wijziging indeling van het bedrijf
Deze verklaringen zijn verzonden op 9 mei 2005

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of

Openbare bekendmakingen - vervolg

grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen ingevolge de vergunningen en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken.
De veranderingen leiden niet tot andere inrichtingen dan waarvoor de vergunningen zijn verleend
en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieu-
beheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de
dag na de verzending van deze besluiten. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de
Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan
op te schorten, kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van
een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.

Ontwerp-besluit (art. 8.26 Wm/art. 3:30 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt met ingang van 12 t/m 25 mei 2005
tijdens de openingstijden het volgende ontwerp-besluit ter inzage:
• Vorden, Spiekerweg 6, voor: intrekking van de aan vergunninghouder op 2 maart 1982, onder

nr. 42 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een constructiewerkplaats en
smederij

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning in verband met verhuizing van het bedrijf op -
verzoek van de vergunninghouder in te trekken.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk gemoti-A/eerde bedenkin-
gen tegen het ontwerp-besluit inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór
26 mei 2005. Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schrifte-
lijke bedenking-en niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons
verzoeken. Ook kunt u mondeling bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt,
laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 12 mei t/m 8 juni 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 58, voor: een revisie vergunning voor een schapen- en geitenhouderij
• Drempt, Zomerweg 11, voor: een revisievergunning voor een veehouderij
• Hummelo, Van Heeckerenweg13, voor: een oprichtingsvergunning voor een rundveehouderij
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7. voor: een revisievergunning voor een rundveehouderij

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 9 juni 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Straatnaam 't Höfke toegekend
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na heroverweging op 3 mei 2005 besloten
hebben om op grond van de verordening Naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst aan
zes nieuwbouwwoningen in Olburgen de straatnaam 't Höfke toe te kennen. Het besluit ligt vanaf
heden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na 10 mei 2005 beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

drukker i j
H
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575)55 10 10
Fax (0575) 55 1086
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

KAARTEN VOOR ROUW. TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?
VfiAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Weevers druk

Halseweg y, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax(0314)65 06 43

SUETERS
Raadhuisstraat 9a, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 11 89

Acquisiteur: FELIX TAKKENKAMP,
Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98
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Genomineerde kunstwerken van
Gelderlander Kunstpiijs 2005

"Het winnende kunstwerk van jan van Hal uit Toldijk: libelle'."

Er waren tien genomineerden bij de Gelderlander Kimstprijs 2005. Uit
meer dan 300 inzendingen die moesten worden beoordeeld, moest de
jury, bestaande uit Paul van der Lee, Heidi Kraan en (voorzitter) Heidi
van Leersum, een keus maken. De inzendingen waren zeer gevarieerd:
veel schilderkunst, maar ook aquarellen, fotografie, tekeningen en gra-
fieken, installaties, beelden en gewaden (textiel).

De jury gebruikte de volgende criteria:
trefzekerheid, inhoud (het verhaal),
materiaalgebruik, techniek, lef en oor-
spronkelijkheid (hoe puur, hoe eerlijk,
hoe echt, hoeveel mag men zien). Ze
zijn zo vrij geweest titels aan de wer-

ken te geven, omdat dat in discussie
makkelijker praat. Het zijn dus niet de
titels van de makers zelf.
'Libelle' van Jan van Hal uit Toldijk won
de eerste prijs. De jury vond de kleuren
mooi, de streep grof maar niet lomp,

het werk vrij, in eenvoud, trefzeker, een
eigen sfeer scheppend.

'Rog' van Frans Gerritsen uit Drempt
was een van de genomineerden. De ju-
ry was vol lof over de durf, het lef om
met glas te werken, te bedekken met
zand. Want daarmee werd de eigen-
schap van het materiaal afgenomen,
bijna. Kleine bolletjes glashelder rusten
op de rug. Het werk is hulpeloos in zijn
lompheid en toch kwetsbaar en mani-
puleerbaar. Het verwonderde de jury
dat dit abstracte, oer, prehistorische
werk een aaibaarheidsfactor bezat.

'Genomineerd kunstwerk van Frans Gerritsen uit Drempt: 'rog'."

Derde plaats voor Plekkenpol in EK-wedstrijd
In het Poolse Lublin heeft enduro-
rijder Erwin Plekkenpol de eerste
van vier wedstrijden om het Euro-
pese kampioenschap afgesloten
met een derde plaats. Vordenaar
Plekkenpol kwam uit in de E3 klas-
se. De motorcoureur maakt deel
uit van de jonge enduroselectie
van de KNMV. Plekkenpol staat nu
derde in de tussenstand.

Enduro motorsport wordt verreden op
motoren die er uit zien als crossmoto-
ren maar voldoen wel aan de wettelij-

ke eisen voor gebruik op de weg. Ver-
lichting, kentekenplaat en een goed
gedempte uitlaat zijn vereist.

Enduro wedstrijden vertonen overeen-
komsten met de bekende autorally's
maar de routes die worden afgelegd
bestaan grotendeels uit onverharde
paden en wegen. In wedstrijden voor
het Nederlands kampioenschap, wor-
den per dag meestal die of vier ronden
van 60 tot 80 kilometer afgelegd. De
wedstrijdduur varieert van vijf tot ze-
ven uur per dag.

Internationale wedstrijden duren lan-
ger en zwaarder. De route moet bin-
nen een voorgeschreven tijd worden
afgelegd.
In de route zijn meerdere klasse
mentsproeven opgenomen waar zo
snel mogelijk gereden wordt.

Op deze proeven mag niet van te vo-
ren met de motor getraind worden.
De competitie wordt verreden in drie
verschillende klassen (El, E2 en E3)
voor motoren met verschillende cilin-
derinhoud.

Creatie, participatie en inspiratie op

Boerderij Ruimzicht
Boerderij Ruimzicht aan de Biele-
mansdijk in Halle breidt uit met
biologische tuinbouw, groentepak-
ketten en zorg in de vorm van dag-
besteding. Naast verwerving van
een inkomen zijn voor de onderne-
mers van Boerderij Ruimzicht lo-
kale en gezonde voedselproductie
van belang. Net zo belangrijk zijn
natuurontwikkeling en het terug-
brengen van de sociaal maatschap-
pelijke functie van een boeren-
bedrijf. Boerderij Ruimzicht als
levensvervulüng.

VEEHOUDERIJ
Op de biologische boerderij van Gerjo
Koskamp en Annet Kranenburg aan
de Bielemansdijk in Halle, sinds afge-
lopen zomer beter bekend onder de
naam 'Boerderij Ruimzicht', wordt al
een paar generaties melkvee gehou-
den. Sinds 1998 worden de koeien op
biologische wijze gehouden en in
2002 werd overgestapt op het biolo-
gisch-dynamisch (BD) gedachtegoed.
Van de melk wordt, samen met de
melk van 20 andere boeren in de Ach-
terhoek, kaas gemaakt. Sinds de zo-
mer van 2004 worden onder meer
melk, kaas en vlees in de eigen boerde-
rijwinkel verkocht. Komend seizoen
zal het assortiment uitgebreid worden
met groenten.

TUINBOUW
Ondanks de lagere bemesting leveren
de weilanden meer dan genoeg voer
op voor de koeien. Hierdoor is er ruim-
te ontstaan voor een tuinderij. Inmid-
dels is tuinder Fred Beijleveld een bio-
logische tuinderij op het bedrijf ge-
start. Om te beginnen wordt l ha be-
teeld met 50 verschillende soorten
groenten en kruiden. Vanaf half mei
worden groentepakketten wekelijks
via een abonnementensysteem aan de
klant geleverd (aan huis of in een cen-
traal afhaalpunt). Dit kan in de hele
Achterhoek, tot in Arnhem, Zutphen
en Winterswijk.

ZORGBOERDERIJ
Daarnaast worden tegelijkertijd de
plannen voor een zorgboerderij gerea-
liseerd. Tuintherapeut Philip Gortema-
ker zet deze zorgtak op poten. De doel-
groep waar wij ons op richten bestaat
uit mensen met een verstandelijke be-
perking, autisme, ADHD en mensen
met een 'burn-out' of langdurige psy-
chiatrie. Tussen de koeien, in de stal,
op het veld en in de tuin kunnen zij in
contact komen met de aarde, hun om-
geving en zichzelf. Philip begeleidt de
deelnemers in dit proces. Boerderij
Ruimzicht is een rustgevende en vitali-
serende dagbestedingsplaats.

CREATIE
Boerderij Ruimzicht creëert nieuwe
bedrijvigheid, nieuwe producten,
nieuwe ideeën, werkgelegenheid en
levendigheid op het platteland. Zij
creëert een plek voor iedereen.

PARTICIPATIE
Wij willen de betrokkenheid van de
consument bij de landbouw, de voed-
selproductie, ons bedrijf en onze plan-
nen vergroten. Mensen willen weten
door wie en hoe hun voedsel geteeld
wordt. Het is goed om de boer te ken-
nen en zijn verhaal horen. De klant
koopt dan een product met daarach-
ter een verhaal, een idee en een visie.
Hoe geven wij gelegenheid tot partici-
patie? U kunt komen kopen in de
boerderijwinkel. U kunt naar de open
dagen komen. Er worden excursies
verzorgd en evenementen georgani-
seerd. U kunt als vrijwilliger komen
meehelpen op het bedrijf.

INSPIRATIE
Wij willen een inspiratiebron zijn. De
natuur, de omgeving en de boerderij
nodigen hier ook toe uit. Deze inspira-
tie werkt aanstekelijk voor iedereen
die er komt: klant, recreant, partici-
pant, medewerker of hulpboer. Kom
op bezoek, meld je aan als abonnee en
krijg letterlijk en figuurlijk RUIM-
ZICHT.

ROUTEBESCHRIJVING
Vanaf Zelhem richting Halle, tegen-
over sportvelden linksaf de Bielemans-
dijk op (zandweg). Na kruising met
Wolversveenweg (vijfsprong) derde
huis rechts.
Vanaf Ruurlo richting Zelhem. Bij res-
taurant Wolversveen linksaf de Wol-
versveenweg op. Tweede weg linksaf
de Bielemansdijk op, derde huis
rechts.
Vanaf Varsseveld richting Halle. Van
Halle richting Zelhem. Tweede harde
weg rechtsaf (Kuiperstraat). Tweede
weg linksaf (Wolversveenweg). Eerste
weg rechtsaf (Bielemansdijk), derde
huis rechts.

OPENINGSTIJDEN BOERDERIJWINKEL
Vr en za 10.00 tot 12.00 uur en 14.00
tot 16.00 uur. Vanaf juni ook op di, wo
en do.

BOERDERIJ RUIMZICHT
Biologisch dynamisch landbouw-
bedrijf met boerderijwinkel, melkvee,
tuinderij en zorgboerderij
Bielemansdijk 11 a, 7025 CN Halle
Tel. (0314) 38 00 16
Fax. (0314) 38 04 48
E-mail info@boerderijruimzicht.nl
www.boerderijruimzicht.nl

Frank Schotman Nederlands Kampioen
beloften Mountainbike
Een week na zijn overwinning in
Havelte heeft RTV-er Frank Schot-
man (rijdend voor het Binnen-
vaart-Merida MTB team) uit Steen-
deren het Nederlands Kampioen-
schap Mountainbike voor Beloften
op zijn naam weten te schrijven.
Schotman won in de boeiende wed-
strijd in een sprint van oud RTV-er
en teamgenoot Hans Becking uit
Gorssel.

Al in de eerste ronde van de wedstrijd
reed Schotman samen met eerstejaars
belofte Hans Becking weg van de ove
rige deelnemers. De achtervolging
werd ingezet door Ruud Rentmeester,
Mark Nellen en Sijtse Kamphuis. Het
drietal wist de voorsprong echter niet
meer dicht te rijden.

Schotman en Becking bleven de hele
wedstrijd bij elkaar en uiteindelijk
moest een spint de beslissing brengen.
Schotman toonde zich oppermachtig
en won de wedstrijd en Hans Becking
moest genoegen nemen met een zeer
verdienstelijke tweede plaats. Derde
werd Ruud Rentmeester uit Goes.
Thijs van Amerongen reed op zaterdag
7 mei de Omloop Alblasserwaard. In

deze beloftenwedstrijd (tot 23 jaar)
reed hij als eerstejaars belofte naar en
nette 10e plaats.

Ook werd er op deze dag de Ronde van
Overijssel verreden. Aan deze wed-
strijd over dik 200 kilometer deden
verschillende prof-ploegen mee zoals
die van Rabobank en Shimano. Er
stonden voor het team van Achter-
hoek2000 ook een paar RTV-ers aan
het vertrek, Bart Besemer en Jan Wee
vers. De wedstrijd werd door de regen
en kou een ware slijtageslag.

Van de 200 gestarte renners behaalden
maar 49 de eindstreep. Helaas hebben
de renners van Achterhoek2000 de
wedstrijd na 120 kilometer ook voortij-
dig moeten verlaten. Ze hebben echter
wel veel ervaring opgedaan door tussen
de beroepsrenners te mogen rijden.

Op zondag 8 mei werd de Ronde van
Didam verreden. Bij de junioren be-
haalde Rens te Stroet een mooie 7e
plek. Bij de Elite/beloften stonden ook
verschillende RTV-ers aan het vertrek
Hier behaalde Bart Besemer uit Leu-
venheim een mooie 17e plek. Jan Wee-
vers uit Hengelo werd hier 19e.



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

Workshop omsteltijdverkorting
bij Mevo

Voorafgaand aan de workshop kregen de deelnemers in groepjes een rondleiding door de fabriek. Hoofd Bedrijfsbureau Jan Cobussen
(links) verantwoordelijk voor de omsteltijdverkorting bij Mevo geeft tekst en uitleg.

"Bedrijven in de metaalsector kunnen zonder noemenswaardige in-
vesteringen hun omsteltijd binnen honderd dagen met 75 procent
reduceren." Dit zei organisatieadviseur Mike Kiens van PKM vorige
week tijdens een workshop die het adviesbureau gaf bij Mevo in
Ruurlo. Tien bedrijven uit de regio deden mee aan de workshop die
werd georganiseerd onder de vlag van de Metaalunie.

Metaalbedrijven doen er op dit mo-
ment alles aan om hun arbeidspro-
ductiviteit te verbeteren en de kosten
te reduceren. Omsteltijdverkorting is
dan ook erg actueel. De reden dat de
workshop bij Mevo Precision Techno-
logy werd gehouden, is dat het bedrijf
uit Ruurlo voorop loopt op dit gebied.

"Ons eerste contact dateert van zo'n
twee jaar geleden", zegt Mike Kiens
van adviesbureau PKM.

"Door een video te maken van het pro-
ductieproces hebben we in beeld ge-
bracht wat er verbeterd kan worden.

En in combinatie met het onderzoek
dat daaraan vooraf ging, zijn ze daar
bij Mevo mee aan de slag gegaan."

In het kader van de omsteltijdverkor-
ting heeft PKM een SMED kernmetho-
diek verder ontwikkeld voor het mid-
den- en kleinbedrijf.

"Door middel van simulatiespellen la-
ten wij de deelnemers ervaren hoe ze
de omsteltijd kunnen reduceren.

Daarbij gaan we terug naar de kern en
maken we een onderscheid tussen de
voorbereiding, het om- en instellen en
de nazorg.

In de praktijk blijkt dat de tijdwinst
met name in voorbereiding valt te ha-
len door bijvoorbeeld het gereedschap
een vaste plaats te geven en op tijd
klaar te leggen."

EYE-OPENER
Het was de eerste keer dat PKM een
workshop over omsteltijdverkorting
voor meerdere metaalbedrijven hield
onder de vlag van de Metaalunie. Vol-
gens Toine Straatman, regiosecretaris
Gelderland en Flevopolder van de Me
taalunie was het een nuttige work-
shop. "Door middel van simulaties
werd op een simpele manier duidelijk
waar de tijdwinst kan worden be-
haald. Het was een echte eye-opener",
blikt hij terug. "We zijn dan ook van
plan om vaker van dit soort work-
shops te houden."

Ook directeur August Koster van Mevo
Precision Technology spreekt van een
geslaagde middag en hoopt dat meer
bedrijven uit de regio bij elkaar in de
keuken gaan kijken.

"Wij zijn voor meer openheid en sa-
menwerking. Tegen de lage lonen lan-
den kunnen we niet op. We hebben el-
kaar nodig en moeten ervoor zorgen
dat we slimmer en beter produceren
dan anderen landen", aldus August
Koster.

Populariteit DJUMBO stijgt!
De organisatie van de.Achterhoekse Paardedagen
moet in volle galop programmering jeugdmiddag aanpassen

De populariteit van de meiden-
band DJUMBO die op zaterdag 14
mei optreedt tijdens de Jippi Hippi
Jeugdmiddag op het terrein van de
Achterhoekse Paardedagen in Zel-
hem stijgt ongekend.

TV-opnames voor DJUMBO'S nieuwe
CD "JUMP" hebben er zelfs voor ge
zorgd dat DJUMBO niet op tijd aanwe
zig kan zijn voor haar optreden om
16.00 uur. De organisatie van de jeugd-

middag heeft het huidige programma
daarom omgegooid, zodat DJUMBO
haar fans niet teleur hoeft te stellen.
De meiden zullen nu optreden om
18.00 uur. Tevens zijn hierdoor de aan-
vangstijden van de optredens van DJ
Maarten, Bert & Ernie, Ronald Mac Do-
nald en Sponge Bob gewijzigd.

De Jippi Hippi Jeugdmiddag begint
om 13.30 uur. Op www.jippihippi.nl
staat het volledige programma.

Anne Brouwer exposeert
selectie schilderijen
Anne Brouwer exposeert vanaf
2e Pinksterdag een selectie van
haar schilderijen. De expositie
wordt gehouden bij Beeldhou-
watelier Baak te Baak en duurt
t/m zondag 19 juni a.s.

Anne Brouwer is een verwoed
kunstenaar. Haar 'hoofdactivi-
teiten' zijn schilderen en beeld-
houwen. Anne begon precies 25
jaar geleden met schilderen en
onderscheidde zich al snel door
de manier waarop zij op zeer ex-
pressieve wijze mens en emotie
vertolkte.
Ze volgde diverse opleidingen,
nam deel aan exposities en kreeg
kunstopdrachten, onder andere
voor het Open-Leercentrum van
het R.O.C. Apeldoorn.

Anne Brouwer is in staat met haar
schilderijen creaties te maken die
vaak de juiste toon treffen. De ex-
positie van Anne Brouwer loopt
van 2e Pinksterdag t/m 19 juni a.s.
bij Beeldhouwatelier Baak.

Daar kunt u overigens t/m 15 mei
a.s. ook nog terecht voor prachtig
werk van de in april overleden
kunstenaar Anton Heyboer.

Beeldhouwatelier Baak, Wich-
mondseweg 17a, Baak, tel. (0575)
44 26 01. Open: woensdag t/m
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
www.beeldhouwatelierbaak.nl

Rectificatie, door een misverstand is vorige week de verkeerde foto geplaatst

Onderscheiding voor
W.J.R. van Lynden

W.J.R. van Lynden
(61) uit Laag-Keppel
werd ridder in de
Orde van Oranje-
Nassau voor een
reeks van activitei-
ten.

Zo is hij sinds 1991
bestuurslid van de
Nederlandse Stich-
ting Blinden en
Slechtzienden in
Utrecht en sinds
1996 voorzitter van
het bestuur van de
Stichting Keppelse
Molens.
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Jkwekerij.
DE WITTE BRINK
Keljenborgseweg 2 7021 KI» Zelhem Tel. 0314-641647

AANBIEDING
9 MEI T/M 14 MEI

Volop perkgoed
Dikke Geraniums (staande)
normaal € l ,50 nu 5 voor € 5/

* Chrysanten stekken

WAARDEBON

Potgrond
3 halen = 2 betalen

Geldig 9 t/m 14 mei 2005

AVANTI

Beter in prijs en advies

Stationsstraat 7 • 7021 CJ
Zelhem

Tel. 0314626717

www.zelhem.vakantiexperts.nl

^f T 7 Handelsweg 11 Zelhem £fe

\ k^J Tel. 0314-622839 W*

WILLEMSEN F«.03,4^3244
AUTOSCHADE & TRucKSTYUNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de reeio

Pinkster-
wandeltocht

Op 2e Pinksterdag (maandag 16 mei)
kunt u bij wandelsportvereniging 'de
Ploeg' deel-nemen aan een recreatieve
wandeltocht. De start is bij camping
'de Pluimerskamp' en u kunt kiezen
uit zes verschillende wandelaf-
standen.
Tussen 8.30 en 10.00 uur kunt u op de
langere afstanden starten. Routes van
40, 30 en 20 kilometer zijn uitgezet
door de prachtige omgeving van
Zelhem. Ook de kortere routes,
geschikt voor het hele gezin, 15, 10 of
5 km. Leiden u door de omgeving van
Zelhem. Voor deze afstanden kunt u
tussen 10.00 en 12.30 uur starten.
Halverwege de tochten is een gelegen-
heid om te rusten en desgewenst kunt
u bij de finish een herinnering aan de
tocht ontvangen.

Fietstoertocht
Rondje

Achterhoek
Evenals de afgelopen jaren, organ-
iseert Toerclub Zelhem ook dit jaar
weer haar 'Rondje Achterhoek' op de
weg. Vanaf de startlocatie aan de
Halseweg, de kantine van korfbalv-
ereniging S.E.V., kunnen de deel-
nemers op zondag 22 mei deelnemen
aan 4 verschillende routes met ver-
schillende lengtes.
De volledig vernieuwde kortste afstand
van 30 km. leidt de deelnemers via de
Heidehoek, het buitengebied van
IJzevoorde, en de Slangenburg naar
het gebied tussen Varsseveld en
Sinderen, alwaar halverwege de tocht
een koffiestop kan worden gehouden.
Vervolgens voert de route u o.a. over
het fietspad langs de Slingebeek weer
terug naar Zelhem.

De 50 kilometerrijders hebben de
koffiestop op dezelfde locatie als de 30-
kilometerrijders, maar rijden voor de
rustpauze via Heelweg, langs De
Radstake en de Keurhorst door het
buitengebied van Varsseveld. Dwars
door het Idinkbos wordt dan de rust-
plaats bereikt. Na de pauze voert de
route door het prachtige buitengebied
van Westendorp, waarna via
Slangenburg en IJzevoorde weer richt-
ing Zelhem wordt gekoerst.. De fietsers
op de 30 en 50 kilometerroute ontvan-
gen een gedetailleerde routebeschrijv-
ing op papier.

De routes voor de deelnemers aan de
80 en 120 kilometer worden naast een
routebe-schrijving ook nog eens
aangegeven door middel van pijlen. De
vorig jaar vernieuwde 80 kilometer-
route blijft dit jaar ongewijzigd. De
deelnemers worden via de landelijke
omgeving van Westendorp en
Sinderen richting Aalten geleid, waar-
na in het buitengebied van
Winterswijk de rustplaats wordt
bereikt. Via Miste en Corle en vervol-
gens de omgeving van Lievelde en
Zieuwent keren zij terug in Zelhem. De
deelnemers aan de langste afstand
gaan daarnaast ook nog richting
Eibergen, Borculo en vervolgens via
landelijke wegen terug naar Zelhem.
Het laatste gedeelte van deze route is
dit jaar vernieuwd, waardoor de route
nog fraaier is geworden en lange saaie
stukken zijn komen te vervallen.
Voor de 30 kilometer rit kunt u starten
tussen 10.00 en 13.00 uur. De start voor
de 50 kilometer route moet tussen
10.00 en 12.00 uur liggen. Voor de 80
kilometer rit dient u tussen 8.00 en
10.00 uur te starten en de 120 kilome-
ter rijders dienen tussen 7.00 en 9.00
uur te starten. De eindcontrole sluit
om 16.00 uur.

De deelnamekosten zijn conform de
eisen van de Nederlandse Toerfiets
Unie. Nadere informatie is te verkrij-
gen via dhr. J. Nimberg, tel. 0314-
622391.

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie

* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

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

Zaterdag
14 mei 2005

Zondag
15 mei 2005

Maandag
16 mei 2005

Dinsdag
17 mei 2005

Woensdag
18 mei 2005

Donderdag
19 mei 2005

Vrijdag
20 mei 2005

Zaterdag
21 mei 2005

Zondag
22 mei 2005

13.00-16.00 uur

1' Pinksterdag

2" Pinksterdag

10.00-15.00 uur
20.45-22.45 uur

7.00-9.00 uur
10.00-12.00 uur
14.00-16.00 uur
20.45-22.45 uur

10.00-15.00 uur
18.15-19.15 uur
20.45-22.45 uur

10.00-15.00 uur

13.00-16.00 uur

10.00-15.00 uur

TOEGANGSPRIJZEN:
kinderen 3 t/m 15 jaar
volwassenen
65+
vakantie kaart
daluurzwemmen

Recreatief zwemmen (alle leeftijden)

Gehele dag gesloten

Gehele dag gesloten

Natte speeltuin (alle leeftijden)
Sfeer zwemmen (boven 16 jaar)

Vroege vogels (allle leeftijden)
Daluur zwemmen (alle leeftijden)
Daluur zwemmen (alle leeftijden)
Sfeer zwemmen (boven 16 jaar)

Flippo duiken (Metal Tazos) (afe leeftijden)
Daluur zwemmen (alle teeffijden)
Sfeer zwemmen (boven 16 jaar)

Natte speeltuin (alle leeftijden)

Recreatief zwemmen (alle leeftijden)

Recreatief zwemmen (alle leeftijden)

€1,90
€2,30
€1,90
€6,00
€1,40

LET OP:
voor kinderen van 3 t/m 15 jaar bieden wij de mogelijkheid aan om een
vakantiekaart te kopen voor € 6,00. Deze kaart is de gehele vakantie
geldig (14 mei t/m 22 mei 2005).

Zwembad

tl *
Zelhem
Tel. 0314-622140

Expositie 'Kat en Muziek'
Ta Dame Bastet'

Gedurende de zomermaanden, van 22 mei t/m 11 september, is in Katelier-
Galerie-Beeldentuin 'La Dame Bastet' de tentoonstelling op het thema 'Kat en
Muziek' te bezichtigen en als het goed is, af en toe ook te beluisteren. Het wordt
een bonte mengeling van 'kleurrijke' klanken en 'klankrijke' kleuren. 13
gastkunstenaars hebben gehoor gegeven aan het verzoek speciaal voor deze
expositie een muzikale ingang in hun werk te zoeken. De tentoonstelling is op
zaterdag en zondag van 14.00-17.30 geopend en kan ook op afspraak bezocht
worden. In verband met de overweldigende drukte gedurende de zwarte cross in
het Halse bos, is de galerie op 16 en 17 juli gesloten.

Het thema muziek wordt belicht in alle
mogelijke nuanceringen. In schilderijen,
aqua-rellen, grafiek, sculpturen in brons,
hardsteen, keramiek en gecombineerde
materialen. Het thema is volledig vrij
door de kunstenaars in te vullen, zodat er
een fantasievolle, verrassende en humor-
volle tentoonstelling zal ontstaan.
Meta Dame, galeriehoudster, heeft uit
Peru een aantal bijzondere muziekinstru-
menten meegebracht, die zij in hun
waarde heeft gelaten en dus bespeelbaar.
Zij heeft er wel een 'eigen gezicht' aan

gegeven, zodat het toch Kat-instrumenten
zijn geworden. Speeldoosjes en keramis-
che fluitjes maken ook deel uit van de col-
lectie. Verder toont zij haar reguliere col-
lectie, waaronder sculpturen, siera-den,
geur- en olielampjes.
De 13 gastkunstenaars zijn Marije
Bouman, Marthie van Bakkum, Fatima-
Zohra Buurman, Marijke Drost, Patries
van Eisen, Greetje de Korne-Faber.
Carolien Klein Goldewijk, Ineke
Mengelder, Ansèl Sandberg en Anne
Versteijne (schilderijen, gouaches,

grafiek, tekeningen) en Leni van den Band, Greet
van Dijk, Marijke Drost en Silene van Waveren
(sculpturen van brons, steen en keramiek).
Op zondagmiddag 3 juli geeft de groep 'Still
Alive' een 'pet-concert' in La Dame Bastet. Een
petconcert is een concert waarbij de
entreegelden niet bij de ingang geheven wor-
den, maar in de 'kat z'n pet' kunnen worden
gedeponeerd.
Op de internetsite www.damebastet.com kunt u
nadere informatie over de activiteiten lezen. Via
het emailadres meta@damebastet.com kunt u
contact opnemen met de galerie.
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Kroonprins Willem Alexander opent
RWZI Varsseveld

Kroonprins Willem Alexander heeft op dinsdag 3 mei in Varsseveld de eerste rioolwaterzuive-ringsinstallatie in ons land
geopend die met membranen huishoudelijk afvalwater zuivert. Het afvalwater wordt met de membranen aanmerkelijk
schoner. Op basis van de resultaten met de relatief kleine zuivering in Varsseveld zullen naar verwachting ook grotere zuiv-
eringsinstallaties in Nederland worden uitgerust met membranen. Alle waterschappen in Nederland, de STOWA en ook de
Europese Gemeenschap ondersteunen het project en kijken uit naar de resultaten. Kinderen uit Varsseveld en Ulft en het
kinderen-voor-kinderen-koor werkten aan de opening mee.

Varsseveld
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Varsseveld
is één van de veertien zuiveringsinstal-
laties in het beheersgebied van
Waterschap Rijn en IJssel. Deze zuivering is
de eerste in Nederland die huishoudelijk
afvalwater met membranen zuivert. Het
gaat om een nieuwe ontwikkeling in de
afValwaterwereld, die betere resultaten
oplevert en minder ruimte nodig heeft.
Net als in een conventionele zuiveringsin-
stallatie, wordt in een membraanbioreac-
tor het vuil in het afvalwater afgebroken
door bacteriën. De zuiverende bacteriën
moeten in de zuiveringsinstallatie aan-
wezig blijven. Normaliter worden die bac-
teriën in grote bezinktanks van het
gezuiverde water gescheiden. De membra-
nen op Varsseveld zorgen ervoor dat de
bacteriën beter van het gezuiverde water
worden gescheiden. Membranen zijn kun-
ststofrietjes met minuscuul kleine gaatjes
waar het gezuiverde water doorheen wordt
gezogen. Bacteriën kunnen daar niet
doorheen en blijven achter om hun zuiv-
erende werk voort te zetten. Het water

wordt op deze manier heel schoon. Vaste
deeltjes zitten er niet meer in en erg
weinig fosfaat en' stikstof. Het door de
installatie gezuiverde water wordt geloosd
op de Boven Slinge, die als ecologische
verbindingszone fungeert en dus baat
heeft bij schoon water.
De realisatie van het project werd mede
mo-gelijk gemaakt met financiële steun
van de STOWA (via het innovatiefonds van
alle Ne-derlandse waterschappen) en subsi-
die van de Europese gemeenschap via LIFE.
Aanvoer van afvalwater
Het afvalwater dat via gemalen en perslei-
dingen de installatie Varsseveld bin-
nenkomt, is afkomstig van de kernen
Varsseveld, Mariënvelde, Halle en
Westendorp. Het is afvalwater uit huizen
en bedrijven, maar ook regenwater dat via
straatputten in het riool belandt.
Maximaal kan een hoeveelheid afvalwater
die 25.000 mensen produceren, verwerkt
worden.
Openingshandeling
Op de foto legt Kroonprins Willem-
Alexander samen met Krista Coenradi het

laatste puzzelstukje waarna de rioolwater-
zuiveringsinstallatie officieel geopend is.
Een toast op de opening met dhr.
Kemperman, mevr. De Vries, kroonprins
Willem-Alexander, mevr. Van Haaren, dhr.
Van Brink en het kinderkoor is daarna op
z'n plaats.
Open dagen
Met ruim 1.100 bezoekers waren de open
dagen op zaterdag 30 april en zondag l
mei een groot succes. Doel van de open
dagen was om belangstellenden kennis te
laten nemen van de baanbrekende tech-
niek van de membraanbioreactor. Naast de
rondleidingen beleefden de jonge bezoek-
ers veel plezier aan de poppenkast, de ver-
halenverteller en diverse waterworkshops.
Het was erg leuk dat vele bezoekers de
open dagen per fiets bezochten.
Groepsrondleidingen
Belangstellenden die graag willen worden
rondgeleid in de RWZI Varsseveld kunnen
zich aanmelden voor groepsrondleiding
op www.mbrvarsseveld.nl.

Creativiteitsmarkt
en veiling

in Slangenburg
Op zaterdag 28 mei a.s. wordt er tussen 11.00 uur
en 16.00 uur een creativiteitsmarkt met veiling
gehouden bij de Slangenburgse Kerk in de
Slangenburg. Er vindt een verkoop plaats van
kunst-, handvaardigheids- en natuurproducten.
Verder worden er boeken en cd's verkocht. Er wor-
den enkele goederen geveild. De kinderen kun-
nen geschminkt worden en er is een lucht-
springkussen. Met het Rad van Fortuin zijn leuke
prijsjes te winnen. U kunt genieten van koffie,
thee, frisdranken, wafels, enz. De opbrengst is
bestemd voor het opknappen van de in-richting
van de kerk.

Bollen voor ballen
Zaterdag 14 mei houdt volleybalvereniging
Verhoeve/Focus haar jaarlijkse huis-aan-huis
verkoop van krentenbollen in de dorpen van de
voormalige gemeente Hummelo & Keppel. Leden
komen vanaf 9.30 uur bij de bewoners van
Hummelo, Keppel en Drempt langs met vers,
door de bakker gebakken, krentenbollen. De
bollen kosten n 3,- per 6 stuks. Door een zakje
krentenbollen te kopen steunt u de volleybalv-
ereniging. Van de opbrengst worden nieuwe wed-
strijdballen en andere materialen bekostigd.

Waterleven
Op woensdagmiddag 18 mei verzorgt het IVN de
happening 'Waterleven', een activiteit voor
(klein)kinderen van 6 tot 12 jaar met hun
(groot)ouders.
De laarzen moeten aan en ook een schepnet mee
is handig, want er moet onderzocht worden wat
er allemaal in het water leeft. Er zijn IVN-gidsen
aanwezig om samen met de kinderen te bekijken
wat de vangst is. De tocht start om 14.00 uur op
de parkeerplaats achter het Ulenhof College aan
de Bizetlaan bij park 'Overstegen' en het duurt ca
2 uur.
Voor nadere informatie kunt u bellen met mevr.
Genie Til, tel. 0314-625536 of Fenny Lam-mers,
tel. 0314-345028.

De Zonnebloem
organiseert

Wandeldriedaagse
Roll-over Bronckhorst

Onder het motto 'Roll-over Bronckhorst
organiseert stichting 'de Zonnebloem' een
wandel-driedaagse voor wandelaars met rol-
stoel of scootmobiel. Er zijn prachtige routes
uitgezet door verrassende gebieden in de
gemeente Bronckhorst. Daarbij kan gekozen
worden uit twee afstanden, te weten 7 en 13
kilometer.

De wandeldriedaagse wordt gehouden op don-
derdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 mei. De
eerste dag ligt de startstreep bij de sporthal in
Steenderen en kunt u om 18.30 uur starten. Op
vrijdag is de start om 18.30 uur bij het gemeen-
tekantoor in Hengelo (G) en op zaterdag is kasteel
Vorden het startpunt. Dan is de start om 13.00
uur.
Natuurlijk heeft de Zonnebloem voor alle
voorzieningen gezorgd. Verder zal er muziek aan-
wezig zijn en krijgen de deelnemers een medaille.
De deelnameprijs bedraagt Q 2,50 per dag of n 5,-
- voor drie dagen. U kunt zich via de plaatselijke
afdeling van de Zonne-bloem aanmelden of via de
e-mail opj.vms@planet.nl. Ook bij de start kunt u
zich aanmelden.
Nadere informatie kunt u krijgen bij dhr. Jan
Visser, tel. 0575-451830 of bij dhr. Jan Kuiperij, tel
0314-340607.
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Bestrijd maar vooral voorkom
TEKEN EN VLOOIEN!

Nu met deze bon 10% korting op deze artikelen
www.dierenspeciaalzaak.com
www. vijverpomp. n l
www.hondenbrillen.nl
www.canto.nl
www.hondenkleding.nl

Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE
WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

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

Seniorenmiddag
Donderdag 19 mei is er weer een
gezellige seniorenmiddag voor alle
ouderen van Zelhem. Op het pro-
gramma staat dit keer een bingo. De
bijeenkomst begint om 14.30 uur in
de recreatiezaal van zorgcentrum 'de
Zonnekamp' en duurt tot ongeveer
16.30 uur.

Zomer-
tentoonstelling

NPB-gebouw
Al vele jaren organiseert de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Zelhem een zomertentoonstelling in
haar gebouw aan de Piersonstraat.
Tijdens de Pinksterbijeenkomst is de
nieuwe tentoonstelling voor het eerst
te bekijken en dan kan ook tevens de
gereno-veerde kerkzaal bekeken wor-
den. Vanaf 10.00 uur kunt u de dienst
bijwonen waarin mevr. J.M. van
Kampen voorgaat. De dienst zal op
een speciale wijze vocaal en muzikaal
omlijst worden. U kunt ook na de
dienst, die om 11.00 uur afgelopen is,
binnenkomen voor een kop koffie, de

tentoonstelling en de kerkzaal en een
wandeling maken door de kruidentu-
in 't Zunnehöfken, waar mensen aan-
wezig zijn om u te vertellen over de
kruiden en bijbelse planten die er
groeien.
De zomertentoonstelling is ook steeds
te bezichtigen tijdens de open dagen
van de kruidentuin.

Zomeravond-
bridge

in Hummelo
In de periode van 12 mei t/m 25
augustus kunt u elke donderda-
gavond bridgen in de zaal van
café/restaurant 't Hart van Hummelo,
Dorpsstraat l te Hummelo. Wie ten
miste vijf avonden meespeelt,
eventueel met ver-schillende part-
ners, doet mee in het eind-klassement
over de hele zomercompetitie. De
drve wordt door de ervaren wedstri-
jdleider Ton Lucassen geleid.
U kunt zich tot 19:45 uur aanmelden
aan de zaal of ruim van te voren via e-
mail (zomer-driveshummelo@hot-
mail.com) of telefoon (06-17574880).

De nieuwe Suzuki Intruder M800

Ervaar de kracht bij
Mof oPorf Zelhem

MotoPort heeft voor alle liefhebbers

een prachtige motoruitdaging. Over-

meester nu de Suzuki Intruder M800

en krijg bij aanschaf het MotoPort

Cruiserpakket. bestaande uit een DiFi

Vintage AX jack, Biker Basics broek

en stoere Helly Freeway 2 zonnebril,

helemaal gratis. Ben je nog niet over-

tuigd? Maak dan kennis met de kracht

van deze nieuwe Suzuki tijdens het

Suzuki weekend op vrijdag 13 en

>, zaterdag 14 mei.

Graag tot ziens!

Complete keus

Gedegen kwaliteit

Betrouwbaar advies

Vakkundige service

We ve got more in store

otoport,

DUBBEL VOORDEEL BIJ AANKOOP VAN KOZIJNEN TIJDENS

HUNTINK OPEN KOZIJNDAG
Tweede Pinksterdog open
van 12.00-16.00 uur

Kunststof kozijnen zijn op zich al erg voordelig. Ze

gaan levenslang mee en zijn onderhoudsarm.

Dankzij de eigen productie van j

HUNTINK ZELHEM passen ze
EXTRA VERRASSING BIJ AANKOOP VAN KOZIJNEN!

bovendien perfect bij uw woning of kantoorpand,

zowel qua formaat als qua uitstraling. Klassiek,

modern, gekleurd, hout-look... de mogelijkheden

zijn eindeloos. Na een rondleiding in onze uitgebrei-

de showroom kunt u zich laten inspireren en staan

onze vakmensen u te woord. Kom op Tweede

PinksJerdag - 16 mei - tijdens de Open Kozijndag

naar onze showroom en laat u verrassen met dubbel

voordeel bij aankoop van uw Huntink kozijnen!

O
Gilden weg 20 ZELHEM • Tel.(0314)622308 * www.huntinkkozijnen.ni

HUNTINK ZELHEM
< k u n s t s t o f k o z i j n e n >

geen aanbetaling

duurzaam bouwen

10 jaar garantie

100% eigen productie

< H u n t i n k Z e l h e m , o n t d e k ' t v o o r d e e l van e i g e n f a b r i c a a t .

ACHTERHOEKSE PAARDEDAGEN 2005
Zelhem 14, 15 en 16 mei (Pinksteren)

• Samengestelde menwedstrijden voor 2- en 4-spannen
(NK 2-spannen) • Springrubrieken 1.30-1.35-1.40-1.50 m Nationaal

• Dressuur Amev-Hippo ZZ-I en ZZ-z • springen voor pony's
Roelofsen Raalte Trophy en Hartog Luzerne

• VDBoogerd Trophy Junioren en Young Riders en
Observatiewedstrijd pony's (A en B kader) • Pikeur Trophy

• Breedtesport Dressuur en Springen (B t/m ZZ) • Endurance

Alle dagen: paardrijden voor kinderen (Belgisch trekpaard), Clown Flapje,
gezellig promodorp met clinics, diverse attracties voor kinderen en
Jack Russelraces.

Vrijdagavond van 21.00 tot 01.00 uur Benefietsbal met Jovink en de
Voederbietels, Cristaldream, Retteketet Showband en
Speciale gast: Bennie Jolink

Zaterdag: Jippi Hippi Jeugdmiddag met o.a. Djumbo, Feest DJ Maarten,
clown Ronald McDonald, Spongebob en Bert en Ernie maar ook
TrekkerTrekwedstrijden.
Vanaf 21.00 uur Hippybal "Beethoven"

Zondag: Grote Feesttent "Bakkerij Manschot"
Vanaf 21.00 uur Hippybal "Perfect Showband'

Maandag: Uitreiking van diverse prijzen, o.a.
het Nederlands Kampioenschap voor 2-spannen.
In de consumptietent live muziek "Haze" en
dweilorkest "Niet zoegen maor Bloazen"

Dus kom naar de AchterhoekSG Paardedagen in Zelhem

Hef evenement bij uitstek geschikt voor de hele familie
Kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50 ; Pass-Partout € 25,-

Avondprogramma's € 10,-

Kinderen t/m 3 jaar gratis - Parkeren gratis
www.achterhoeksepaardedagen.nl



Yvette Draisma leeft al twaalf jaar met een donorlever

Dankzij die ene donor ben ik er nu nog
Orgaandonatie is een belangrijk onderwerp dat ie-
dereen aangaat. Want er is nog steeds een groot
tekort aan donoren. Mede daardoor sterven er
jaarlijks enkele honderden patiënten die op een
transplantatie wachten. Voor Yvette Draisma was
een donorlever van levensbelang.

"Levercirrose...op mijn negen-
tiende jaar! Volgens de ver-
pleegkundige was dat meer
iets voor een oudere vrouw, of

iemand die dertig jaar gedron-
ken heeft. Het was een volsla-
gen raadsel hoe ik daar aan
kwam", vertelt Yvette Draisma,

nu 39 jaar en trotse moeder
van een jongen van acht en
een meisje van vijf jaar. Yvette
kreeg medicijnen waardoor ze
zich iets beter voelde, maar uit-
eindelijk kwam ze op de wacht-
lijst voor transplantatie. "Ik
bleef er laconiek onder. 'Eigen-
lijk heb ik zo'n lever helemaal
niet nodig', zei ik stoer. Maar ik
werd zo ziek en mijn leven viel
zo stil, dat ik de kans met beide
handen aangreep toen na twee
jaar wachten een lever voor mij
beschikbaar kwam,"

"Ik leef niet in
geleende tijd"
De nieuwe lever voelde met-
een goed. Na een half jaar
stond ze zelfs al weer op de
tennisbaan en op de ski's.
Yvette: "En ik kreeg twee su-
pergezonde kinderen! Ik loop
niet rond met het idee dat ik
leef in geleende tijd. Die trans-
plantatie hoort bij mijn leven
en ik leef het zonder reserves,
je kunt aan niets zien dat hier
'een getransplanteerde' rond-
loopt. Ik geniet intens van

het leven en probeer uit te
dragen hoe belangrijk het is
dat mensen donor zijn, want

dankzij die ene donor ben ik
er nu nog!"

De man van Annalies Ottolini is donor geweest

Uiteindelijk heb ik
zijn hart gevolgd

Als u uw besluit over donatie niet laat registreren,
wordt de vraag 'wel of niet doneren?' aan uw na-
bestaanden voorgelegd. Annalies Ottolini (46)
werd geconfronteerd met deze moeilijke, emotio-
nele vraag.

weer geslingerd en heb nog
wel hevig zitten twijfelen,
maar veel tijd was er niet. Ons
leven samen ging door me
heen. Op zijn bekende laco-
nieke manier had Ad wel eens
geroepen: 'Je mag alles van
me verdelen als ik dood ben.'
Hij was geliefd hier in Noord-
Holland. Hij organiseerde
popavonden en maakte men-
sen enthousiast voor muziek

"Het is nu drie jaar geleden.
Zo kroop hij 's ochtends nog
even tegen me aan en zo
was ik hem kwijt", vertelt An-
nalies Ottolini. Ondanks de
snelle komst van twee am-
bulances en vier broeders.
In het Alkmaarse ziekenhuis
constateerde de neuroloog
dat haar toen 40-jarige man
Ad Ottolini aan een hersen-
bloeding was overleden. Ka-
pot van verdriet moest ze ook
nog een verbijsterende vraag
beantwoorden. Of de artsen
bij Ad organen mochten uit-
nemen, voor mensen die op
transplantatie wachtten?
"Nou, daar sta je dan...",
vat Annalies Ottolini haar ge-
voelens samen. Ze vroeg om
bedenktijd. "Ik werd heen en

prettige keuzes niet uit de
weg moet gaan en met el-
kaar moet bespreken. Mijn
zoon, die er nog niet over
kan praten, heb ik een brief
geschreven met daarin mijn
donorbesluit. Die bewaart
hij voorlopig ongeopend.
En verder heb ik mijn beslis-
sing laten registreren in het
Donorregister. Ik zeg altijd:
praat erover met elkaar, laat
weten wat je wilt. Dat kan je
geliefden een traumatische
ervaring besparen..."

Word donor
Als u donor wilt worden, hoeft u alleen deze keuze te laten
vastleggen in het centrale Donorregister. Dit doet u met een
donorformulier. U kunt daarop aangeven welke weefsels en
organen u eventueel niet wilt doneren. U kunt ook laten
registreren dat uw nabestaanden of één bepaald iemand
voor u de keuze moet maken.

Donorformulieren kunt u aanvragen via:
• de antwoordcoupon
• www.donorvoorlichting.nl
• de informatielijn 0900 - 821 21 66 (€0,10 per minuut)
U kunt het formulier ook ophalen bij postkantoor, biblio-
theek, gemeente, huisarts of apotheek.

Wat u moet weten over donorregistratie:
• U kunt uw registratie altijd veranderen door opnieuw

een donorformulier in te vullen. Zo vaak u wilt.
• U hoeft geen pasje bij u te dragen.
• U kunt ook aangeven dat u géén donor wilt zijn.

Als orgaandonor kan uW
moeder Levens redden

U mag nei zeggen, want er is helaas
geen beslissing gereg\sireerd.

investeren
in gezondheid

DONOR WORDEN OF NIET
BESLUIT HET ZELF

BEL VOOR MEER INFORMATIE EN EEN DONORFORMULIER

0900 821 21 66 <c 0,10 P/mm)
OF KIJK OP WWW.DONORVOORLICHTING.NL

met zijn recensies in de krant.
Iets moois aan anderen door-
geven, dat was Ad. En dat was
meteen het antwoord!"

Toonbaar
Na de donoroperatie kwam
Ad naar huis, waar hij een
paar dagen in de achterka-
mer opgebaard heeft gele-
gen. "Hij zag er normaal uit,
behalve dan die typisch witte
kleur van een overledene. Het
is echt absoluut onzin dat een
orgaandonor er niet toonbaar
uitziet." Na een laatste groet
en de begrafenis werd het stil.

"Praat er met
elkaar over"

c Haar trots op Ad houdt Anna-
0" ües op de been. Hij was een

' rocker in hart en nieren. En
J daar heeft hij letterlijk nog vijf
~ anderen het leven mee kun-
| nen redden. "Ik heb ervan
Jl geleerd dat je ook de minder

Donorwijzer
Twijfelt u of u donor wilt worden of niet? Of hebt u daar nooit echt over nagedacht?

Ca dan naar www.dononvijzer.nl en doe de test. Dan weet u meer over orgaan- en
weefseldonatie en welke donorkeuze het beste bij u past.

Ja, ik neem een beslissing over orgaan- en weefseldonatie.

l l Ik wil mijn besluit laten registreren. Stuurt u mij donorformulier(en)

(aantal invullen svp)

i i Ik ontvang graag meer informatie over:

Naam

-§1
.-!= £

IJ

man/vrouw .-<^

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum

«-8

Datum

NIGZ
investeren ,

m gezondheid

Deze antwoordkaart kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen naar NIGZ-Donorvoorlichting,
Antwoordnummer 2210, 3440 VB Woerden.
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Vader en moeder
As kind prakkezere i-j ow nog wel es wat uut
Ik wazze zo'njaor of zes, toen moeder en ik
een kere allenigin de kokken waren. Moeder
was met de was an 't opvouwen en ik zat an
toafel een betjen te niksen. Inens kreeg ik
een helder idee!
Ik zeg: "Mamma, zölle wi-j es een kere vader
en moeder spöllen?" Van schrik Het ze een
onderbokse van vader op de grond vallen.
"Och gekke jonge," zei ze. 'Wat hale i-j now
weer in ow heufd? I-j ok altied met ow gekke
fratsen."
Ze kek naor mien en liep een betjen rood an.
"Niks hem; dat geet zo maor niet. Daor mot
ik eerst met ow vader aover hebben." Ze
rapen de bokse van de rond en vouwen 'm
ieverig op. Der wier wieters niet meer aover
epraot. Allenig begrep ik niet wat vader der
met had te maken.
De volgende dag vroeg ik 't weer en weer
kreeg ik 't zelfde antwoord Maor moeder
begon zich schienbaor toch een betjen zörge
te maken , en toen vader thuus kwam van 't
land zei ze: 'Va, ik make mien een betjen
zörge aover onze Beerntman. Hie vrög mien
de leste dage toch zukke gekke dinge." "Wat
hef e dan now weer?" vroeg vader, die wist
da 'k wel vaker gekke dinge bi-j 't ende had.
"Och, now wil e graag vader en moeder met
mien spöllen. Ik wet niet wat ik daor now
weer met an mot." Vader fronsen de wenk-
brauwen. "Jao vrouw, ik wet ok niet hoe of ik
der met an mot. Ik bunne allange bli-j dat e
't mien niet vrög." Zien frons ging aover in
greul.
"Maor door kon i-j wel achter kommen. I-j
mot 'm gewoon zien zin geven. I-j bun t der
eigens bi-j en 't zal wel niet zo'n vaart lopen."
Toen ik de volgende middag uut: schole
kwam, was moeder in de kokken. Ik vroege
weer of wi-j now dan vader en moeder kon-
nen spöllen. En toen, potjandorie, zei ze:
"Now, veuruut dan maor. Laote wi-j datmoar
doen." "Dan mot i-j an taofelgaon zitten." zei
ik. " En dan pak i-j o w breiwerk."
Moeder kek mien een betjen raar an, maor
dei wat ik evraogd had. Eigens pakken ik de
olde piepe van vader en stak 'm in de mond.
Toen grep ik een krante en dei aso f ik druk
an 't laezen was. Efkes later liet ik de krante
zakken en en kek ik 'mien vrouw' an.
'Vrouw, i-j mot 's luusteren." "Jao man. Zeg 't
maor." "Kiek vrouw, binnenkort is onzen
Beernt jeurig." Ze kek mien vraogend an. "En
now heb ik mien wat bedach," ging ik
gewichtig wieter, "zölle wi-j de jonge op zien
verjeurdag een ni-je fletse geven ?"

Beernt van Trui van de Knutte

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

Participatie, Inspiratie en Creatie
op 'Boerderij Ruimzicht'

Boerderij Ruimzicht aan de Bielemansdijk 11 a in Hal Ie breidt haar
activiteiten uit met biologische tuinbouw, groentepakketten en zorg in
de vorm van dagbesteding. Naast verwerving van een inkomen is voor
de ondernemers van 'Boerderij Ruimzicht' lokale en gezonde voedsel-
productie van belang. Net zo belangrijk als natuurontwikkeling en het
terugbrengen van de sociaal maatschappelijke functie naar een
boerenbedrijf. 'Boerderij Ruimzicht' als levensvervulling.

4 mei herdenking
Het hele jaar door staat het beeld trouw op z'n plek, maar op 4 mei
en ook op de dagen erna, krijgt het beeld een extra dimensie. Deels
door de bloemen en kransen die er ter ere van de 4 mei herdenking
bij worden gelegd, maar ook het beeld zelf past geheel in de sfeer
van de herdenking.

Veehouderij
Op de biologische boerderij
van Gerjo Koskamp en Annet
Kranenburg, sinds afgelopen
zomer beter bekend onder de
naam 'Boerderij Ruimzicht',
wordt al een paar generaties
melkvee gehouden. Sinds
1998 worden de koeien op
biologische wijze gehouden
en in 2002 werd overgestapt
op het biologisch-dynamisch
(BD) gedachtegoed. Van de
melk wordt, samen met de
melk van 20 andere boeren in
de Achterhoek, kaas gemaakt.
Sinds de zomer van 2004 wor-
den onder meer melk, kaas
en vlees in de eigen boerderi-
jwinkel verkocht.
Tuinbouw
Ondanks de lagere bemesting
leveren de weilanden meer
dan genoeg voer op voor de
koeien. Hierdoor is er ruimte
ontstaan voor een tuinderij.
Inmiddels is tuinder Fred
Beijleveld een biologische
tuinderij op het bedrijf ges-
tart. Om te beginnen wordt l
ha beteeld met 50 verschil-
lende soorten groenten en
kruiden. Vanaf half mei wor-
den groentepakketten weke-
lijks via een abonnementen-
systeem aan de klant geleverd
(aan huis of op een centraal
afhaalpunt). Dit kan in de
hele Achterhoek, tot in
Arnhem, Zutphen en
Winterswijk.
Zorgboerderij
Daarnaast worden plannen
voor een zorgboerdeiïj gere-
aliseerd. Tuintherapeut
Philip Gortemaker zet deze
zorgtak op poten. De doel-
groep bestaat uit mensen met
een verstandelijke beperking,
autisme, ADHD en mensen
met een 'burn-out' of lang-
durige psychiatrie. Tussen de
koeien, in de stal, op het veld
en in de tuin kunnen zij in
contact komen met de aarde,
hun omgeving en zichzelf.

Philip begeleidt de deelne-
mers in dit proces. Boerderij
Ruimzicht is een rustgevende
en vitaliserende clagbested-
ingsplaats.
Creatie
Boerderij Ruimzicht creëert
nieuwe bedrijvigheid, nieuwe
producten, nieuwe ideeën,
werkgelegenheid en le-
vendigheid op het platteland.
Zij creëert een plek voor
iedereen.
Participatie
Boerderij Ruimzicht wil de
betrokkenheid van de con-
sument bij de landbouw, de
voedselproductie, hun bedrijf
en plannen vergroten.
Mensen willen weten door
wie en hoe hun voedsel
geteeld wordt. Het is goed om
de boer te kennen en zijn ver-
haal te horen. De klant koopt
dan een product met het ver-
haal erachter, een idee en een
visie.
U kunt op verschillende
manieren participeren. U
kunt komen kopen in de
boerderij winkel. U kunt naai-
de open dagen komen. Er
worden excursies verzorgd en
evenementen georganiseerd.
U kunt als vrijwilliger komen
meehelpen op het bedrijf.
Inspiratie
Boerderij Ruimzicht wil een
inspiratiebron zijn. De natu-
ur, de omgeving en de
boerderij nodigen hier ook
toe uit. Deze inspiratie werkt
aanstekelijk voor iedereen die
er komt: klant, recreant, par-
ticipant, medewerker of hulp-
boer. Kom op bezoek, meld je
aan als abonnee en krijg let-
terlijk en figuurlijk 'Ruim-
zicht'.
Openi ngstijden
De boerderijwinkel is op
vrijdag en zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur en 14.00 tot
16.00 uur geopend en vanaf
juni ook op dinsdag, woens-
dag en donderdag.

Op zaterdag 9 en zondag 10 juli, traditiegetrouw het weekend voor de
bouwvak, verzorgt volleybalvereniging Marvo '76 uit Mariënvelde voor de
9e keer een groots beachvolleybal-toernooi. Het kerkplein in Mariënvelde
zal bedekt worden met een dikke laag zand, waarop 5 velden aangelegd
worden. Verder zal de omgeving van het kerkplein worden ingericht als
een gezellig strandpaviljoen met een tent, een bar voor een hapje en een
drankje, muziek en een luchtkussen voor de jeugd. Het beachvolleybalto-
ernooi wordt zondags afgesloten met een optreden van de Zelhemse
dialectformatie 'Kiek uut'.

9e Marvo Beachvolleybaltoernooi

In 1996 was Marvo '76 één van de
eerste verenigingen in de regio die met
beachvolleybal begon. Het 20-jarig
jubileum was destijds reden om eens
iets 'groots' te organiseren. Na het suc-
ces van toen besloot de vereniging, na
een jaar overgeslagen te hebben, jaar-
lijks een dergelijk toernooi te organis-
eren. De afgelopen jaren steeg het aan-
tal deelnemers tot ruim 300
spelers/sters in meer dan 80 teams.
Het toernooi kent een aantal verschil-
lende categorieën. Op de zaterdagocht-
end spelen de mini's circulatievolley-
bal en de jeugd tot 18 jaar in teams van
4 spelers. Zaterdagmiddag wordt er
gestreden om de 'Marvo-Beach-Cup'. In
die klasse spelen de meer presta-
tiegerichte dames- en herenteams en
wordt er wat nauwer volgens de regels
gespeeld. Dit is bedoeld voor competi-
tiespelers uit de 2e, Ie en pro-
motieklasse, die in teams van 3 perso-
nen spelen.

De zondag staat geheel in het teken
van recreatief beachvolleybal voor
bedrijven-, vrienden- en familieteams.
Heren- en dames-teams spelen 3 tegen
3, mixedteams spelen 4 tegen 4. Nieuw
dit jaar is dat de organisatie bij wijze
van proef ook de mogelijkheid biedt in
te schrijven voor beachvoetvolleybal.
Zondags staat het plezier en de gezel-
ligheid voorop.
Teams kunnen zich tot: en met zater-
dag 18 juni inschrijven. Het inschri-
jfgeld bedraagt voor de mini's € 7,-. De
ABC-jeugdteams betalen € 1.0,-, de
Beach Cup, recreatief + beachvoetvol-
ley € 15,- en mixed recreatief teams €
20,-.
Voor nadere informatie en/of opgave
kunt u bellen of mailen met Ellen
Melchers, coördi-nator beachvolleybal-
toernooi Marvo '76, tel. 06-51752221 of
tpjeniooi@marvo76.nl. U kunt ook de
websites: www.marvo76.nl en
www.kiekuut.nl bezoeken.



*De Russische ziel in muziek en dans'
in 'Heiligenbeeldenmuseum de Kranenburg'

Op maandag 16 mei (2e piiikster-
dag) zullen Vlctor Pribylov en Nata-
lia Pribylova uit Siberië het publiek
in Russische sferen brengen.

Victor Pribylov speelt concertaccordeon
(bajan). Hij studeerde aan het Con-
servatorium van Novosibirsk en was
winnaar van vele accordeonconcoursen
in de voormalige Sowjet Unie.

Natalia Pribylova studeerde aan de
Dansakademie van Novosibirsk en
specialiseerde zich in de folkloristi-
sche dans.

Naast enkele klassieke werken (o.a.
Bach, Vivaldi, Mozart) zullen zij het
publiek laten genieten van muziek en
dans uit diverse delen van Rusland en
Siberië (o.a.Wit-Rusland, Oekraïne, Ta-
tarstan, Moldavië). Natalia draagt
daarbij prachtig gekleurde folkloristi-
sche kleding uit Rusland. Aanvang:
17.00 uur. Lokatie: Heiligenbeelden-
museum de Kranenburg, Ruurlose-
weg 101 te Vorden.

Kaarten vanaf 3 mei verkrijgbaar via:
VW-Vorden en Heiligenbeelden muse-
um de Kranenburg te Vorden.

Het DJ. Festival dat op Hemel-
vaartsdag (5 mei) op de weide bij
kasteel Vorden werd georgani-
seerd, is een schot in de roos geble-
ken. Circa 3000 bezoekers (voorna-
melijk jongelui) woonden deze
happening bij.

De organisatie was in handen van
"Club 555", een club die zich ten
doel stelt, middels dit festival, gel-
den bijeen te brengen voor het be-
kende gironummer 555. Op het
feestterrein werden daartoe specia-
le munten als betaalmiddel in om-
loop gebracht. Na aftrek van de
kosten gaat de opbrengst van de
munten naar het genoemde giro-
nummer.

Onder groot enthousiasme van de
aanwezigen brachten een aantal in
Nederland bekende DJ. een "flitsend"
programma. De deelnemende DJ. 's
zoals DJ Jean, Des Cello, The Funk, DJ
Quintin en DJ Raymond-K kregen alle
maal een uur "zendtijd" toebedeeld.

Hendy Koele die samen met Wendie
Vrieler, Hannie Hendriksen, Thomas
Kniewallner en Volkert Maarseveen,
de "Club 555" vormt, was na afloop ui-
termate verheugd over dit eerste DJ.
festival. Zegt hij: " Het heeft onze ver-
wachtingen qua belangstelling zeer
zeker overtroffen. We hadden ook ab-
soluut geen hinder van het Normaal-
optreden dat tegelijkertijd in Lochem
plaats vond. Normaal trekt een ander
soort publiek.

De waardering van de aanwezigen
hier heeft ons uitermate goed gedaan.
Ze zijn mij deze avond heel wat keren
om de nek gevlogen en dat voelde
goed.

De voetbalshow van de twee Amster-
damse jochies -(wereldkampioen
straatvoetbal) kon niet doorgaan. Een
halfuur voor de aanvang van het festi-
val kreeg ik een telefoontje vanuit Am-
sterdam. De jongens stonden in de fi-
le, zo zeiden ze.

Ik heb daar toch wel mijn bedenkin-
gen over! Gelukkig hebben we de jon-
gens niet gemist, want door het vele
publiek was er maar weinig ruimte op
de weide over," zo zegt Hendy.

Richting toekomst zegt hij: " gezien
het succes van dit eerste festival, is de
"Club 555" van mening dat dit gebeu-
ren voor herhaling vatbaar is.

Dan zullen toch meer mensen bij de
organisatie betrokken moeten worden.
Een dergelijk festival met een paar
man organiseren is bijna niet te doen.

Door al die drukte heb ik de afgelopen
drie dagen nauwelijks geslapen. Ik
ben gebroken maar desondanks blij
dat het geslaagd is", zo zegt Hendy
Koele.

Om in de toekomst ook andere dingen
te kunnen organiseren is de naam van
de "club" inmiddels gewijzigd in de
"Stichting Hendy & Co".

"De Knupduukskes"
75 jaar
De Vordense folkloristische dansgroep
"De Knupduukskes" geeft zaterdag 14
mei ter gelegenheid van haar 75 jarig
bestaan, van 15.00- 17.00 uur een re-
ceptie in het Dorpscentrum. Op deze
dag is ook de "Scheesseler Trachten-
gruppe" uit het noorden van Duits-
land aanwezig. Toen "De Knupsduuks-
kes" destijds het 60 jarig bestaan vier-
den, was deze dansgroep ook te gast in
Vorden.
Net als toen, zal de "Gruppe" komend
weekend ook enkele optredens verzor-
gen. Eveneens ter gelegenheid van het
jubileum is er 28 juni op het grasveld
bij de kerk een gezamenlijk optreden
met de muziekvereniging "Sursum
Corda" die in november aanstaande
het 75 jarig bestaan viert.

Pinksterwandeling
Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag)
houdt het IVN afd Noord - Midden
Achterhoek een familie wandeltocht
in het Groote Veld nabij Lochem.
Natuurgidsen voeren U via grillige pa-
den langs restanten van het Groote
Veld van het begin van de vorige eeuw.
Cultuurhistorie en natuurbeleving
zijn de thema's van deze wandeling.
Rond 1920 werd het gebied bebost met
lariks, douglas, fijnspar en grove den.
Deze boomsoorten zijn nog altijd vol-
op aanwezig in het Groote Veld. De be-
heerder vormt het bos langzaam om
naar een gemengd bos, waarmee de le-
venskansen worden vergroot voor an-
dere planten- en diersoorten.
De maand mei is een wandelmaand
bij uitstek. De flora is in een prachtig
stadium. De ontelbare kleuren groen
maken de natuur tot een prachtig
beeld.
De start is om 14.00 uur op de T- split-
sing van de Vordensebinneweg en de
Galgengoorweg. Inlichtingen: Wybren
Jouwsma, tel. (0573) 25 62 50

Stichting
Vlindertuin Vorden
hi de week van zondag 5 t/m zaterdag
11 juni 2005 houdt de Stichting Vlin-
dertuin Vorden de jaarlijkse vlinder-
week in haar vlindertuin aan de
Maandagweg 2, Vorden. Dat is waar de
Veengoot de weg Hengelo - Ruurlo
kruist, dus niet in het dorp Vorden.
Elke dag van 11 tot 17 uur verwachten
we daar gasten, aangetrokken door
publiciteit of doordat ze toevallig
langsfietsen of in een voorgaand jaar
ook al van de partij waren.

Ouderen, jongeren, mensen die alles
willen weten van vlinders in al hun
stadia en anderen die foto's komen
maken. De een geniet van de kleuren
van de bloemen en de ander is met
stomheid geslagen als hij vuurwant-
sen ziet. Sommigen lopen in 10 minu-
ten door de tuin, anderen kunnen
maar niet wegkomen omdat ze steeds
nieuwe dingen zien.

Wilt u ook van al dat moois genieten?
Kom dan in de vlinderweek naar de
Maandagweg. Auto's graag parkeren
langs de weg, fietsen aan de kant van
de oprijlaan.
De toegang is gratis, maar we stellen
een vrijwillige bijdrage in onze melk:
koe erg op prijs.Tijdens de vlinder-
week is een gids aanwezig aan wie u
vragen kunt stellen of ontdekkingen
kunt melden. En gaat u graag met een
opdracht op pad? Dan kan dat gere-
geld worden.
Krijgt u dorst? Dan schenken we graag
een kop koffie of thee of een glas zelf-
gemaakte limonade, tegen een kleine
vergoeding. Zoekkaarten en ander
educatief materiaal is te koop, zodat u
in uw eigen omgeving kunt doorgaan
met de kennismaking met vlinders en
andere insecten.

We zien u graag verschijnen in de vlin-
derweek van 5 t/m 11 juni 2005 of op
een andere dag want de vlindertuin is
altijd open, op de paden en zolang het
licht is. Dan is er echter meestal geen
gids aanwezig.

Misverstand
Wij kregen veel vragen waarom het Vordense vuurwerk tijdens het
Oranjefeest, niet op de kasteelweide werd gehouden. Ook bij de spon-
sors was dit niet bekend. De reden is het volgende: de landelijke regels
zijn verandert i.v.m. de vuurwerkramp in Enschede en Nieuwjaars-
brand in Volendam. De vergunningen moeten aangevraagd worden bij
de provincie, zeker enkele maanden voor de dag van uitvoering, Er
moet aan allerlei eisen worden voldaan. De nieuwe bestemming van
het gemeentehuis was hieraan niet debet.

Ook de lampions in de lampionoptocht mogen niet meer met brandende
kaarsjes gebruikt worden. Volgens de nieuwe voorschriften moeten deze ver-
vangen worden door lampjes die werken op batterijen. De Oranjevereniging
was van dit alles niet op de hoogte. Zodoende werd het vuurwerk op kleine
schaal, en als demonstratievuurwerk uitgevoerd.
Het wordt steeds moeilijker voor Oranjeverenigingen om feesten te organiseren.
Laten we hopen dat men in Vorden zich niet laat afschrikken en de schouders
eronder blijft zetten, om er volgend jaar weer een feest van te maken.

5 MEI
Het grote bevrijdingsvuurwerk voor de gehele gemeente Bronckhorst in Hen-
gelo moest ook aan vele nieuwe landelijke voorschriften voldoen, doch door
vroegtijdig vergunning aan te vragen is het gelukt om een grandioos vuurwerk
aan te bieden aan de bevolking in het kader van 70 jaar Weekblad Contact.

Logeerkoffertje te leen bij Bibliotheek
Het is binnenkort weer meivakan-
tie, dus u kunt een logeerkoffertje
lenen voor de (klem)kiiideren bij
een van de bibliotheken in de
Graafschap: Zutphen, Lochem, Vor-
den, Warnsveld, Eefde of Gorssel.

Voor iedereen die kinderen in de leef-
tijd van drie tot acht jaar te logeren
krijgt, heeft de bibliotheek een pas-
klaar aanbod: een logeerkoffertje of
rugzak vol verrassingen!

Voor grote en kleine logeerpartijen is
een logeerkoffertje/rugzak voor één
week te leen in de bibliotheek.

De koffertjes worden gevuld met
mooie prentenboeken, een leuke CD
of Cd-rom, korte voorleesverhaaltjes,
een grappige video of DVD, een boek
met rijmpjes en versjes of juist een
boek met meer informatie voor wat
oudere kinderen.

Alle media komen op een specale bi-
bliotheekpas te staan, dus u hoeft zelf
geen lid van de bibliotheek te zijn, een
identiteitsbewijs is voldoende! Een
personeelslid helpt u bij het uitzoeken
van de materialen, zodat u samen met
uw kleinkind kunt genieten van 'het
mooiste van de bieb'!

Hudson five ft Chris Zegers
en DJ Sven in City lido
De tweede zaterdag van mei staat
het City Theater te Groenlo weer in
het teken van live-acts met een
knipoog naar de 80s/90s. Op de
bühne staan DJ Michel en de band
The Hudson Five ft Chris Zegers.

The Hudson Five werd mid jaren 90
opgericht door een stel vrienden. Me-
dio 2004 werd de band getrakteerd op
de komst van een zesde bandlid; Chris
Zegers.

Chris, muzikant in hart en nieren, wil-
de wel in zijn vrije tijd blijven musice-
ren en omdat de vibe en het repertoire
van The Hudson Five hem enorm aan-
sprak, was de geboorte van The Hud-
son Five ft. Chris Zegers een feit.

Naast hun daily jobs willen de 6 Hud-
sons gewoon lekker knallen "on stage"
en doen dat het liefst met een hoop
fun en in een ontspannen rock-vibe.

Het repertoire bestaat o.a. uit covers
van U2, Red Hot Chili Peppers, Stere-
ophonics, Coldplay, Lenny Kravitz,
maar ook rock van eigen bodem.

Op Ie Pinksterdag komt Veronica-jock
DJ Sven naar City Lido voor een avond
onvervalste 80s en 90s. We kennen
Sven natuurlijk allemaal van zijn we
reldwijde hit 'Holiday Rap', maar dj
Sven heeft na die tijd zeker niet stilge-
zeten. Zo was hij te horen bij BNN op 3
FM met het programma Sven en Dave
en tourde hij door Nederland met de
Veronica Drive In Show... Sven kreeg
hierdoor de smaak goed te pakken en
gaat weer optreden door het land Hij
voorziet de feesten met zijn mixen van
het onvervalste disco-gevoel.

En dit is precies waar Sven ook voor
zorgt op Radio Veronica, en wel op
zaterdagavond van 20.00 tot 23.00 uur,
met zijn programma Disco Inferno!

Programma Seniorensoos
25 mei a.s. om 1430 uur in het Sint
Ludgerusgebouw in Vierakker zal
Sjaak Tabor van de politie ons over
zijn werk als wijkagent vertellen,
ons tips geven en ons op een heel
gezellige manier bezig houden
met zijn ervaringen. Komt dus al-
lemaal.

Hebt u zich trouwens al opgegeven
voor het jaarlijkse 'middagje uit' op
23 juni a.s.?

Zo niet, geeft u zich dan alsnog massaal
op, met uw buren, familie, vrienden
en bekenden, op 25 mei of telefonisch
bij mevrouw Fien Eulink. Tot 25 mei.

Voorjaarsconcert 'Concordia'
De Vordense muziekvereniging
"Concordia" geeft zaterdagavond
21 mei in het Dorpscentrum een
voorjaarsconcert.

Het harmonieorkest onder leiding van
Hugo Klein Severt heeft in korte tijd
een zeer gevarieerd programma inge-
studeerd, waarbij werken van verschil-
lende componisten (o.a. Jacob de
Haan, Rogier van Otterloo en Jan van

der Roost de revue zullen passeren.
Het programma bevat filmmuziek,
een blues, liedjes van Elton John maar
ook een suite in drie delen.
Verder is er een optreden van de
drumband onder leiding van Mike de
Geest. De band heeft behalve een
mars, speciaal voor deze avond twee
concertwerken ingestudeerd. Het con-
cert begint om 20.00 uur. De zaal is
om 19.30 uur open.



Voetbal

VORDEN - GENDRINGEN 1-1
Het was een meer spannende dan
fraaie wedstrijd met uiteindelijke een
broederlijke puntendeling. Vorden
was in de eerste helft de betere ploeg,
maar mocht uiteindelijk haar handen
dichtknijpen met een gelijkspel. Gen-
dringen was in de tweede helft een
half uur de betere ploeg, maar doel-
man Mark Borgonjen verhinderde dat
Gendringen het overwicht uit kon
drukken in doelpunten. Overigens
Vorden had met iets meer geluk met
een royale voorsprong de rust kunnen
in gaan. De kansen tellen echter niet,
maar de doelpunten. Tweede Pink-
sterdag wordt het ongemeen span-
nend, want zowel Gendringen,
WG'25 als Vorden hebben nog kans
op het kampioenschap. Beide ploegen
gingen voorzichtig van start met de
nadruk op de verdediging. Gendrin-
gen was overigens wat sterker op het
middenveld, maar de Vordense achter-
hoede gaf geen kansen weg. Wel wa-
ren de indraaiende corners van" Gen-
dringen gevaarlijk. In de 35e minuut
kreeg Ronald Visser, die overigens
weer ouderwets op dreef was, een
pracht kans om de al verslagen doel-
man te passeren, maar zijn inzet ver-
dween in het zijnet. Enkele minuten
later was Vorden opnieuw dicht bij
een score, maar ook Jorrit Schotsman
deponeerde het leder in het zijnet.
Gendringen kon zich geen echte kan-
sen creëren, maar bij de corners moest
Vorden alle zeilen bijzetten.
In de tweede helft zette Gendringen
meer druk naar voren en kwam Vor-
den niet echt meer aan voetballen toe.
Toch was de eerste kans voor Vorden.
Hugo van Ditshuizen werd in de diep-
te aangespeeld en was net iets eerder
bij de bal dan de keeper, maar zijn
punter verdween rakelings naast het
doel. Ook het Vordense doel werd on-
der vuur genomen en Mark Borgonjen
had een aantal fraaie reddingen. In de
65e minuut werd de verdediging van
Vorden middels een counter uit el-
kaar gespeeld en moest uiteindelijk
ook doelman Borgonjen capituleren
0-1. Trainer Jan Ligtenberg nam direct
maatregelen en bracht twee extra spit-
sen en zag vervolgens verdediger Rene
Neyenhuis met een blessure uitvallen.
Dat was kennelijk te veel van het goe-
de, want het samenspel bij Vorden was
volkomen zoek. Het werd flipperkas-
ten voetbal met gevaarlijke counters
van Gendringen. Vorden probeerde te
forceren, maar er was geen doorko-
men aan, want Gendringen had zich
massaal op de zestienmeter ingegra-
ven. Dat de wedstrijd eerst afgelopen
is na het laatste fluitsignaal bleek ook
dit keer weer, want diep in blessure
tijd poeierde Bas Brunsveld een vrije
trap van grote afstand in de touwen,
waarmee Vorden nog in de race is voor
het kampioenschap, maar daarbij wel
afhankelijk is van Gendringen.

UITSLAGEN
Zaterdag 7 mei: Vorden Al - Holten Al
5-0, Oeken Bl-Vorden BI 7-2, Kon. UD
Cl-Vorden Cl 1-9, Vorden C2-SHE C1D
4-13, Lochem SP D2-Vorden D1D 2-10,
OBW D3-Vorden D2 5-0, Vorden D3-
GSV '38 D2 6-5, WHCZ E2-Vorden El 0-
4, Baakse Boys El-Vorden E2 12-1,
Brummen E3-Vorden E3 2-0, Vorden
E5-DW E9 6-7, Vorden Fl-Keijenburg.
Boy Fl 5-0, Vorden F2-WHCZ F3 5-0,
VIOD F5-Vorden F3 3-1, VIOD F7-Vor-
den F4 3-2, Vorden F5-Be Quick Z. F3 1-
3, Vorden F6-DZC '68 Zondag 8 mei:
Vorden 1-Gendringen l 1-1, Vorden 2-
Longa '30 3 7-6, Keijenburgse Boys 3-
Vorden 3 4-2, Vorden 5-Be Quick Z. 6 2-
4, Brununen 6-Vorden 6 2-6

PROGRAMMA
Donderdagavond 12 mei: de Hoven 2-
Vorden 5.
Zaterdag 14 mei: Schalkhaar A2-Vor-
den Al, Vorden Bl-AZC B2, Vorden Cl-
Eefde SP Cl, Witkampers C2-Vorden
C2, Vorden DlD-Warnsveldse Boy Dl,
Steenderen D2-Vorden D3, Vorden D2-
Zelos D2, Zelos E2-Vorden El, Be Quick
Z. E2-Vorden E2, Vorden E3-Zeddam
El, Wolfersveen E3-Vorden E5, Vorden
E4-Kilder El, Vorden Fl-DW F2, Vor-
den F2-Be Quick Z. Fl, Be Quick Z. F2-
Vorden F3, Wolfersveen E3-Vorden E5,
Vorden F4-Ratti Fl, Zelos FSVorden F5,
Vorden F6-Pax F4.
Maandag 16 mei: Silvoldel-Vorden 1.

Voetbalvereniging Vorden
krijgt scorebord aangeboden

W i e l e r s p b r t

Voorafgaande aan de competitie wedstrijd van Vorden l tegen
Gendringen kreeg de voetbalvereniging een nieuw scorebord
aangeboden. Twee sponsors hebben dit mooie bord mogelijk
gemaakt, JVM en garage Groot Jebbink. Bij de overhandiging
van de afstandsbediening voor het bord waren aanwezig Lies-
beth en Jan Groot Jebbink en Dennis en Sander Jansen. Namens
de vereniging boden voorzitter Herman Vrielink en bestuurslid
Stef Kruip een bos bloemen aan.

Ratti
RATTI DAMES
Ratti -Victoria Boys
De dames begonnen vandaag vol goe-
de moed aan de wedstrijd. Het was Vic-
toria Boys die de eerste helft de kansen
creëerden.De Ratti dames waren over-
al net een stapje te laat waardoor Vic-
toria Boys veel vrije schietkansen
kreeg. Twee van deze afstandschoten
belande dan ook daadwerkelijk in het
net zodat de dames de eerste helft met
2-0 achterstonden.

In de rust was een donderspeech van
Antoon Peters nodig om de boel weer
op scherp te zetten.Er werden wat wis-
sels toegepast waardoor er weer wat
vers bloed in het veld stond. Dit wierp
meteen zijn vruchten af want de da-
mes kregen wat meer grip op de wed-
strijd en gaven zich nog niet gewon-
nen. Het harde werken werd beloond
met een schitterende goal. Een vrije
trap genomen door Rianne Meijerink
belande uitstekend in het net. 2-1. De
dames geloofden er weer in en gingen
voor de gelijkmaker.

Na een diepte pass die eigenlij k weinig
kans van slagen had dwongen de da-
mes toch nog een ingooi af. Een een -
tweetje van Gerrie Brummelman en
Marielle Peters werd door laatstge
noemde zeer fraai over de keepster
heen geschoten.2-2. Het feestje mocht
niet lang duren want Victoria Boys
scoorde kort daarna in de korte hoek
de 2-3.

Dit doelpunt betekende een mentale
tegenslag waardoor al snel de 2-4 volg-
de. De goede inzet mocht helaas niet
worden beloond met een punt waar-
door de dames de wedstrijd afsloten
met lege handen. De laatste wedstrijd
van het seizoen staat alweer op het
programma; uit tegen Jonge Kracht.

PROGRAMMA SV RATTI 14 MEI
THUIS: Ratti E2-Gazelle Nieuwland E5,
Ratti BlD-Warnsveldse Boys B3
UTT: AZSV 10-Ratti 4, Warnsveldse Boys
C3-Ratti Cl, VIOD D6-Ratti Dl, Zelos
E3-Ratti El, Vorden F4-Ratti Fl

Sociï nieuws
SHE-Sociï gaat de geschiedenis in als
een zware nederlaag voor de voetbal-
bond in een wedstrijd waar het gaat
om het kampioenschap een scheids-
rechter te laten fluiten die zijn broer

als grensrechter ziet vlaggen en een
speler die ome scheids moet zeggen
bij de thuisclub en ondanks tweemaal
midden in de week protest van Sociï-
zijde niet nodig te vinden de man in
het zwart te ruilen vooreen ander is
vragen om problemen. In doelpunten
uitgedrukt ook van reactie van rappor-
teurs en SHE supporters een vette 10-0
nederlaag na de bond toe. Een groot
compliment na het keurig gedrag van
de supporters van Sociï die in grote ge
tale aanwezig waren om hun ploeg
aan te moedigen.

De wedstrijd kon voor Sociï niet slech-
ter beginnen na twee min was het Ro-
land Wolbrink die zich al moest laten
vervangen en niet veel later ging Ro-
bert Kornegoor per brancard van het
veld zodat binnen de tien min er al
twee wissels waren gebruikt.

Na 30 min liep de spits van SHE veel te
hard door op doelman Spiegelberg
maar dit werd met een standje afge-
daan ruststand 0-0.

hi de tweede helft werd Sociï iets ster-
ker en dat resulteerde in een hoek-
schop van Martijn Peters die werd ver-
lengd en door Jan Willem Krijt inge-
schoten en een ieder was verbaasd de
scheids keurde hem niet af 0-1.

Vanaf de aftrap een hele duidelijke
buitenspel voor iedereen behalve de
scheids die vervolgens nodig vond de
bal op de stip te leggen na een actie
van Krijt waar verder niemand een
overtreding had gezien 1-1.

Met deze uitslag kan Sociï zich klaar-
maken voor aankomende zondag de
thuiswedstrijd aanvang 14.00 uur te-
gen Gorssel en met een overwianing is
men zeker van het kampioenschap. Ie-
dereen die Sociï een warm hart toe
draag is hier natuurlijk van harte uit-
genodigd om dit spektakel mee te ma-
ken.

PROGRAMMA 14/16 MEI
Sociï Fl-Brummen F2, Sint Joris El-So-
ciï El,Brummen D2-Sociï Dl, Twello
Cl-Sociï Cl, Deventer Al-Sociï Al, Sociï
1-Gorssel l, PAX 6-Sociï 3, Voorst 6-So-
ciï 4, Sociï 5-Erica '76 7.

UITSLAGEN
Steenderen Fl-Sociï Fl 1-2, Sociï Dl-
WHCZ D4 0-5, Sociï Cl-Voorst Cl 2-5,
Sociï Al-Lochem A2 2-1, Sociï 2-Wit-
kampers 3 0-3, Sociï 4 -Rheden 4 4-4.

ONDANKS VAL 9E PLEK VOOR
MAKKINK
RTV-er Peter Makkink is het wedstrijd-
seizoen goed begonnen. Op Koningin-
nedag reed Makkink een wedstrijd in
't Harde. Halverwege de koers ont-
stond er een kopgroep van tien man
met daarin Peter Makkink. Bij het in-
gaan van de laatste ronde probeerde
hij weg te rijden uit de kopgroep,
maar hij verkeek zich op een bocht en
kwam ten val. Hierdoor werd hij terug-
gegrepen door de kopgroep. Hij kwam
uiteindelijk als 9e over de streep. Op l
mei stonden verschillende RTV-ers
aan het vertrek voor een koers in het
Gelderse Stokkum. Hier was het we
derom Peter Makkink die in de prijzen
viel. Dit keer was het een 19e plek. De
wedstrijd werd gewonnen door Joost
Ligtenberg.

RONDE VAN WICHMOND
Op zaterdag 21 mei wordt voor de 30e
keer de Rabo-ronde van Wichmond
verreden. Het parcours is anders dan
de voorgaande jaren. Een ronde heeft
nu een lengte van 2650 meter en loopt
voor een deel buiten de kern van
Wichmond. Deze parcourswijziging is
vorig jaar ingevoerd en zeer goed be
vallen bij de renners. Dit jaar worden
er wedstrijden verreden voor de Mas-
ters 40+ met de plaatselijke favorieten
Rudi Peters en Jan Pieterse. De aan-
vang is om 16.15 uur. Daarna komen
de Elite en Beloften aan de start. Zij
starten om 18.00 uur voor een wed-
strijd over 80 kilometer. Hier staan ook
verschillende *RTV-ers aan het vertrek
zoals Martijn Versteege, Bart Besemer
en natuurlijk de grote favoriet Thijs
van Amerongen. Zij zullen de strijd
aangaan met veel regionale en natio-
nale toprenners.

Voorafgaande aan deze wedstrijden
wordt er een dikkebanden race ge
houden voor de jeugd uit de regio van
8 tot en met 12 jaar. De start van deze
dikkebanden race is om 15.30 uur.
Renners die aan de dikkebanden race
willen deelnemen kunnen zich opge
ven bij de Rabobank Graafschap West
of Rudi Peters, telefoon 0575 - 441678
of 06-27147103.

PC De Graafschap
Dit weekend konden de ponyruiters
van PC De Graafschap kiezen uit twee
wedstrijden in de regio.

Op zaterdag 7 mei was er een CH in
Ruurlo, en op zondag 8 mei een SGW
(Samengestelde Wedstrijd) in Ambt-
Delden. Hoewel het weer de organisa-
toren in Ruurlo, evenals vorig jaar,
niet gezind was, ging de wedstrijd
toch door. De ruiters zelf lieten zich er
dan ook niet door weerhouden en 3
amazones wisten zich bij de dressuur
in de prijzen te rijden. Anke Woerts
met haar pony Tamara behaalde een
Ie prijs in de klasse Ll-DE met 167
punten en een 2e prijs, eveneens in de
ze klasse, met 174 punten. Carlijn
Kingma haalde in de klasse MI-DE een
2e prijs met haar pony Knurp, met 161
punten, waar Marit Kouwenhoven een
4e prijs behaalde in dezelfde ring met
157 punten. Bovendien wist Marit in
de 2e proef een 2e prijs te halen met
161 punten.

Op zondag 8 mei werd er een Samen-
gestelde Wedstrijd (SGW) verreden in
Ambt-Delden. Een SGW bestaat uit
een dressuurproef, een springpar-
cours en tot slot de cross. Annemieke
Mulderije en Sebastiaan Hamer lever-
den hier een uitstekende prestatie. An-
nemieke startte in de klasse L-DE-sa-
mengesteld met haar pony Cardman
en begon met een dressuurproef van
156 punten. Het springen leverde haar
4 strafpunten op maar in de cross
bleef ze foutloos.

Uiteindelijk leverde haar dit een 5e
prijs op. Sebastiaan Hamer startte met
zijn pony Yvonne in de klasse B-AB-sa-
mengesteld. Hij wist op alle drie de on-
derdelen zo goed te presteren dat hij
uiteindelijk de Ie prijs mee naar huis
mocht nemen.

Sauerlandtoer
'De Graafschaplijders'
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprij ders" organiseert in het
Pinkster weekend een driedaagse mo-
tortoertocht naar Sauerland. Het ver-
trek is zaterdag 14 mei tussen 9.00 tot
11.30 uur vanaf het clubhuis aan de Ei-
kenlaan. Op deze eerste dag staat er
een tocht op het programma met een ,
lengte van circa 300 kilometer naar de
Duitse plaats Wasserfall. Hier zal wor-
den gekampeerd. Voor de zaterdag - en
zondagavond staat een gezellig sa-
menzijn op het programma. Zondag
15 mei wordt er bovendien een toer-
tocht in Sauerland zelf gehouden. De
terugweg op Tweede Pinksterdag
(maandag 16 mei) wordt via een ande ^_
re route gereden. De organisatie stelt
een beker beschikbaar voor de club
met het grootst aantal deelnemers.
Voor nadere informatie kan men bel-
len (0545) 27 38 10 of email TDMar-
tij n@hotmail.com

Duivensport

WEDVLUCHT P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Chimay over een
afstand van circa 265 kilometer. De
uitslagen: HA. Eykelkamp l, 2, 9, 11,
15, 20; M.M. Tiemessen 3; Comb. A en
A Winkels 4, 5,10,17,18; C. Bruinsma
6, 7; Jitske Winkels 8, 16, 19; HJ. Stok-
kink 12,13; DJ. Gotink 14.

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 2 mei:
Groep A:
1 Mw. Warringa/Mw. Rossel 69,8%
2 Dhr. Meijers/Mw. Meijers 56,9%
3 Mw. v. Burk/Mw. Hendriks 55,9%

Groep B:
1 Dhr. Wullink/Mw. Wullink 64,6%
2 Mw. de Bruin/Mw. Lamers 60,0%
3 Mw. v. Alphen/Dhr, d. Ambtman 37,5%

Woensdag 4 mei:
Groep A:
1 Mw. N. Hendriks/L, v. Gastel 64,93%
2 Mw. L. Lamers/Dhr. H.J. Kip 57,97%
3 Dhr. J. v.d. Veen/Dhr. J. Post 56,25%

Groep B:
1 Mw. Ambtman/Dhr. Sprey 60,94%
2 Mw. R. Thalen/E. Thalen 59,38%
3 Mw. M.H. Scholten/R. Waenink 56,25%

Ten n i s

ZONDAG HEREN l SPEELT GELIJK
IN BELANGRIJK PROMOTIEDUEL
Afgelopen zondag hebben de spelers
van het herenteam een belangrijk ge
lijkspel geboekt tegen de directe con-
currentie uit Varsseveld. Varsseveld
staat op de 2e plaats in een poule
waarin het sterkste team, Columbae,
van promotie onthouden wordt, om-
dat het team teveel dispensatiespelers
heeft. Dit houdt in dat de nummer 2
en 3 promoveren. Momenteel deelt
Vorden die derde plaats met Duiven.
Maar zowel Duiven als Varsseveld
moeten nog tegen Columbae, dat alle
wedstrijden nog met 6-0 gewonnen
heeft. De partijen werden afgelopen
zondag een paar keer onderbroken
wegens het slechte weer, maar geluk-
kig bleven de echt lange stortbuien
uit. Vorden begon wat twijfelachtig in
de eerste 2 enkels en deze werden dan
ook nipt verloren. De daaropvolgende
enkels werden gewonnen, maar het
had na 4 enkels ook 1-3 kunnen staan.
Het duo Rob Ilbrink en Ben Wunde
rink stond in de dubbel voor een zwa-
re klus. Hun tegenstanders waren na-
melijk nog ongeslagen in deze compe
titie en hadden alle 3 de voorgaande
wedstrijden overtuigend gewonnen.
In een spannende 3-setter wist het duo
toch aan het langste eind te trekken,
waardoor een 3-3 gelijkspel als eind-
stand veiliggesteld kon worden.
Het is nu aan Vorden om zo weinig
mogelijk punten te verspelen in de res-
terende wedstrijden. Het meest lastig
zal het duel met Duiven worden, maar
hopelijk weet Vorden dan te profite-
ren van het thuisvoordeel.



Meer tuin in een handomdraai
7 praktische tuintips

1Ĵ Snoeien en planten

't Is weer tijd om te snoeien!
Maart is traditioneel de maand
om de schaar in de rozen te
zetten. En in alle heesters die na
21 juni bloeien. Heesters die eerder
in het jaar bloeien kunnen direct
na de bloei worden gesnoeid,
groenblijvende planten pas in mei:
Het voorjaar is ook het ideale

moment om te planten. De beste
tijd om rozen in de grond te zetten is
vanaf eind maart en voor groenblij-
vende planten is dat vanaf half april.

Planten die in de pot zijn gekweekt
kunnen het hele jaar de grond in,
tenzij het vriest of de grond nog
bevroren is.

Voed de grond

Planten halen hun voedingsstoffen uit
de grond. Daarom is het belangrijk
ervoor te zorgen dat er voldoende
voeding in de grond zit. Vooral in het
voorjaar hebben planten veel voeding
nodig, omdat de groei en bloei dan
weer begint. Dit is dan ook de tijd om te
mesten. Organisch materiaal (bijv. van
de composthoop) is een goede basis,
in combinatie met meststoffen die een
langdurige werking hebben. Denk

daarbij aan beendermeel, vismeel,
bloedmeel en gedroogde koemest-
korrels. Op de verpakking staan altijd
eenvoudige en duidelijke instructies
voor de toepassing. Voor planten
die van zure grond houden, zoals
heide, rododendrons en azalea's, is
er speciale mest verkrijgbaar,
Tip: kalk en mest mogen niet tegelijk
worden gegeven, omdat ze de nuttige
werking van elkaar opheffen.

Mooi gras

Nu de temperatuur boven de zes
graden komt, begint het gras weer flink
te groeien. Dat betekent maaien! Het
beste kan dat als de grasmat niet te
drassig is. Hark voor het maaien eerst
de troep weg die zich in de winter op
het gras heeft verzameld. De eerste
maand kunt u het gras het beste niet te
kort maaien, zo'n zes centimeter. Na
de eerste maand kan speelgras op
ongeveer drie centimeter hoogte
worden gemaaid en fijn siergras op
twee centimeter. Als het echt heet is, is
het beter als het gras langer blijft, om
verbranden te voorkomen.

Het voorjaar is ook de tijd om het gras
te verticuteren. Dat houdt in dat u
de laag afgestorven plantenresten en
mos tussen het gras als het ware weg-

komt. Er zijn speciale apparaten te
huur. Wanneer deze laag is
verwijderd kan de grond beter
ademen en voeding opnemen. Strooi
speciale gazonmest of geef eerst
organische mest en na zes weken
kunstmest. Het strooien van kunstmest
kan daarna om de vier weken.

Tip: nieuw gras
Als u een nieuw gazon wilt, kunt u
gras zaaien. In maart en april komt
het graszaad snel uit, zodat er
minder kans is op onkruid. Het zaad
is in veel varianten te krijgen, zodat
u het kunt afstemmen op uw
eigen wensen. Het duurt langer
voor u resultaat heeft, maar het
gazon is meestal sterker dan
wanneer u graszoden legt.

Vijvertips

Wacht nog even met de grote
schoonmaak van de vijver. Pas in
april komt alles wat nog in winterrust
is, tot leven. Wel kunt u afgestorven
planten weghalen en de plantranden
van de vijver fatsoeneren.

Vanaf eind april of begin mei kunt
u nieuwe planten in de vijver zetten
of bestaande planten verplanten.
Het vijverwater kan in deze periode
groen worden. Dat is niet erg. Algen
komen namelijk het eerst tot leven
en gaan zich massaal vermenigvul-
digen. Als de gewone vijverplanten
weer gaan groeien - dat gebeurt
vanaf een graad of 12 - komt het
water vanzelf weer in balans. .

Heeft u vissen in de vijver? In
de maanden april en mei ziet
u ze weer actief worden. Dit is
dan ook de tijd om ze voorzichtig
bij te voeren met eiwitrijk voedsel.
Pas wel op dat u ze niet meer
geeft dan ze in één keer op
kunnen.

Hulp in de tuin

De lente is bij uitstek de periode
om weer eens iets nieuws met de
tuin te doen. En misschien is het een
goed idee daar een hovenier bij te
halen. Hij is de expert als het gaat om
aanleg en onderhoud van tuinen.

De hovenier kan tuinen ontwerpen,
maar ook aanleggen. Denk daarbij bij-
voorbeeld aan leuke paadjes, terras-
sen en gazons, maar ook romantische
prieeltjes en vijvers. Heeft u eenmaal
uw droomtuin, dan kan een hovenier
helpen met het onderhoud: snoeien,
bemesten, onkruid weghalen, ziektes
en plagen bestrijden. Dat kan een
paar keer per jaar, maar u kunt ook het
hele onderhoud overlaten aan de
hovenier; dan hoeft u alleen nog maar
te genieten van de tuin!

Wilt u meer informatie, bel dan
het Hovenier Informatiecentrum in
Houten, 030-6595670.

Nesteltijd

Veel vogels zijn rond deze tijd op zoek
naar een nestje. Nestkastjes zijn heel
geschikt, maar als ze de hele winter in
de schuur hebben gelegen, kunnen ze
vol bacteriën en schimmels zitten.
Goed schoonmaken en zelfs ontsmet-
ten is dan ook geen overbodige luxe.

Hang het kastje stevig op met de
opening op het oosten of zuidoosten,
vanwege de zon. Mezen hebben flink
wat ruimte nodig om voedsel te
zoeken. Er mag daarom maar één
mezenkastje per vierhonderd vierkante
meter tuin. Anders wordt het vechten!

Welke tuin past bij u?

Zo veel zinnen, zo veel tuinen. De tuin vertegenwoordigt, meer dan ooit,
de persoonlijkheid van zijn eigenaar. Maar het is niet altijd eenvoudig om je
wensen om te zetten in de juiste bloemen en planten. Daarom een paar tips.

Een tuin om in te leven
Wilt u buiten vooral een gezellige
leef plek, waar kinderen naar hartelust
kunnen ravotten en u eindeloos bezoek
kunt ontvangen? Dan is de gezellige
leeftuin iets voor u. Gemakkelijk te
onderhouden, vrolijk en kleurrijk. De
bonte bloemen en planten die erin
staan, kunnen tegen een stootje.

Aanraders onder de vaste planten zijn
de bontbladige hosta, tuingeranium,
margrieten, vrouwenmantel (Alchemilla
mollis), Coreopsis of puntwederik
(Lysimachia punctatd) en akelei

(Aquilegia). Leuk in combinatie met
heesters, waarbij u kunt kiezen uit
Kerria, Forsythia, brem (Cytisus), Pieris,
Ribes, of rododendron, die in veel
bloemkleuren te koop is. Van de
klimplanten zijn vooral geschikt de bos-
rank (grootbloemige clematis 'Rouge
Card/naO, clematis 'The President'
(paarsblauw) en clematis 'Nelly Moser'
(roze met wit gestreept). Ook hagen
passen goed in een leeftuin, zoals
de liguster (Ligustrum), veldesdoorn
(Acercampestre'), haagbeuk (Carpinus
betulus) of een van de vele soorten
haagconiferen.

Romantiek in de tuin
Houdt u meer van klassieke schoon-
heid, symmetrie en harmonie, dan voelt
u wellicht iets voor de romantische
ontdekkingstuin. De tuin heeft een
bijna klassieke basis met symmetrische
plantvakken met buxushagen. Grote
btoemvormen worden afgewisseld met
fljnbloemige soorten, en frisse groen-
tinten gecombineerd met romantische
bloemkleuren. Ontdek de romantiek In
de tuin met vaste planten als Zeeuws
knoopje (Astrantld), tranend hartje
(Dcenfro), ktokjesbbem (Componu/o),
floxen (Ph/ox), Astilbe en varens.

Van de heesters passen vooral
de stermagnolia (Magnolia stellatd),
blauwe regen (Wistertö), sering (Syr/nga)
en kornoelje (Cornus kousa) goed
in deze tuin, Bomen mogen niet
ontbreken, als u er de ruimte voor heeft.
Denk aan een Japanse notenboom
(Ginkgo btiobd), schljnbeuk (Nothofagus
antarcticd) of lariks (Larix kaempferi).

Heeft u andere Ideeën en wilt u
advies, ga dan naar het tuincentrum.
Daar helpen ze u graag met het maken
van uw eigen ideale tuin.

op www.tuinweb.nl
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BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

EEN BADKAMER MOET SFEERVOL ZIJN EN PRAKTISCH. ZODAT HIJ PAST BIJ

UW STIJL VAN WERKEN, WONEN EN ONTSPANNEN. IN ONZE SHOWROOM

ONTWERPEN ONZE ADVISEURS SAMEN MET U DE PERFECTE INRICHTING

VOOR UW BADKAMER. DAT WE OOK ALLE WERKZAAMHEDEN VAKKUNDIG,

MET EIGEN MENSEN VOOR U UITVOEREN SPREEKT VANZELF.

Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl

GOOSSENS
Uw adres voor o.a.:

Vijverfolie (vanaf € 1,8O pm2)
Pompen

Sproei-installaties
(gratis advies voor aanleg in uw tuin)

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

voor goed schilderwerk:
onderhoud nieuwbouw
isolatiebeglazing

VOOR DE DOE HET ZELVER:

GLAS VERF BEHANG EN MEER

antoon snelder
schildersbedrijf

Antoon Snelder BV
Zomerweg 37c Drempt
Tel. 0313-4721 07

Chevrolet introduceert de nieuwe Matiz

Vanaf € 7.495,-

The urban purpose car. Een dynamisch uiterlijk en compact van formaat. De nieuwe Matiz is gemaakt voor jou. Dankzij de kleine draaicirkel stuur je

'm met gemak de kleinste plekjes en straatjes in. En met vijf deuren en een verrassend ruim interieur neem je ook nog eens al je vriendinnen mee.

De nieuwe Matiz is de ideale stadsauto, standaard uitgerust met dubbele airbags en ABS. Vanaf € 7.495,-. Chevrolet. Four wheels and a heart

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

Uw adres voor o.a.:

Grind
Stenen

Tuinornamenten
(wordt gratis thuis bezorgd)

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Qld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Weekblad Contact

blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met

verschillende edities in de

gemeente Bronckhorst

Verse
asperges

Aspergeboerderij
„De Boskamp"
Fam. Halfman
Hengeloseweg 15
7251 PB Vorden

Tel. (0575) 55 24 80

DE RADSTAKE
14 mei

THE PROPHET
X-CESS

21 mei
DJ VOODOO

Let op 4 juni

Radstake Ouderavond

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
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Prachtig bevlijdingsvuurwerk en lampionoptocht
in het hart van gemeente Bronckhorst

Organisator en sponsor LG. Weevers

Marktvereniging was het zwart van de
mensen. Onder de toeschouwers be-
vond zich onder meer het voltallige
college van B en W van de gemeente
Bronckhorst.

Voordat het vuurwerk werd ontsto-
ken, hield waarnemend burgemeester
Henk van der Wende een toespraak.
Hij vond dat het in Bronckhorst een
feestelijke dag is geweest. Ieder dorp
had er een eigen invulling aan gege-
ven en dat moet ook zo blijven. "Nu
wordt het gezamenlijk afgesloten in
het hart van Bronckhorst", liet hij we

show. Ademloos keek het publiek naar
boven waar de een naar de ander vuur-
pijl uiteenspatte. Een fontein van ster-
retjes in allerlei kleuren daalde neer
op de grote groene grasmat. Het was
een mooi schouwspel met een afwisse
ling van sier-en knalvuurwerk.

Licht in de duisternis ontstond, toen
de naam 70 JAAR CONTACT in beeld
werd gebracht. Een prachtige finale
volgde met flitsende lichtbundels en
veel geknal. Toen de laatste knal over
de Hietmaat galmde was het even heel
stil. De stilte verdween al snel door een

Een fantastisch vuurwerk kregen de inwoners van de gemeente Bronck-
horst te zien op het evenemententerrein de Hietmaat in Hengelo. Het
vuurwerk ter gelegenheid van de viering van 60 jaar bevrijding, werd
aangeboden door Weekblad/Drukkerij Weevers uit Vorden. Het vuur-
werk op 5 mei trok duizenden belangstellenden.

Voorafgaand aan het spectaculaire
vuurwerk was er een lampionoptocht.
In de Schoolstraat werden op drie
plekken lampionnen uitgedeeld aan
leerlingen van de basisscholen en kin-
deren van peuterspeelzalen van de ge
meente Bronckhorst. De lampionnen
werden gratis aangeboden door het
Hengelose metaalbedrijf Goma.

Na het uitdelen vertrok de lange stoet
van honderden kinderen naar het

feestterrein. De optocht werd muzi-
kaal begeleid door Schutterij EMM
Hengelo, de Koninklijke Harmonie
Concordia en leden van de oranjever-
enigingen. Het was een prachtig ge
zicht, toen de lange stoet met de ver-
lichte lampionnen het terrein op
kwam. Het terrein op de Hietmaat was
afgezet met dranghekken waar al rij-
en mensen zich hadden verzameld.
Maar ook voor en naast het gezamen-
lijke clubhuis van Concordia en de

ten. "Het is het tweede initiatief van
een gezamenlijke activiteit. Het eerste
was een concert en dat was goed ge
slaagd". De burgemeester had bij zijn
rondgang in de gemeente, een grote
deelname van de jeugd gezien bij acti-
viteiten in de dorpen. "Het is heel
goed dat jonge mensen meedoen zo-
wel op 4 mei als vandaag. Dat geeft
hoop voor de toekomst. De jeugd praat
liever over vrijheid en dat mag ook",
aldus Van der Wende die vervolgens
een gedicht voorlas over mensenrech-
ten en vrijheid. "Ik wil, voordat het
vuurwerk begint, een compliment
geven aan Drukkerij en Uitgever
Weevers van het Contact die het vuur-
werk aanbiedt. Graag een applaus
voor dit mooie gebaar".

De mensenmassa op de Hietmaat en
de directe omgeving werden getrak-
teerd op een daverende vuurwerk-

daverend applaus van de toeschou-
wers.

Het vuurwerk werd verzorgd door
Katan Vuurwerk uit Ulft. Laurens
Arentz van het vuurwerkbedrijf had
na afloop een tevreden gevoel. "Alles is
prima verlopen. Een mooie accommo-
datie en prima afgezet met dranghek-
ken". Het Ulftse bedrijf verzorgt jaar-
lijks zo'n tweehonderd keer in Neder-
land vuurwerk. Vooral bij kermissen,
jubilea, 5 mei en Koninginnedag. In
Hengelo waren ze de eerste keer. iVan-
daag zijn we ook nog op vier andere
plaatsen bezigi, zegt Arentz die het
vuurwerkbedrijf in 1994 heeft opge
richt.

Het geluid tijdens het bevrijdings-
vuurwerk op de Hietmaat werd ver-
zorgd door Radio-TV Rutjes uit Steen-
deren.
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Langs deze weg willen
wij iedereen hartelijk
bedanken die met ons

heeft samengewerkt om
de lampionoptocht en het
bevrijdingsvuurwerk tot

een succes te maken.

Directie Drukkerij Weevers,

uitgever weekblad Contact

drukker i j We e ver s

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Achterkamp^^ bedrijfsopleidingen
Opleidingen, trainingen en advies

brandweer en bedrijfshulpverlening

Controle blusmiddelen
Wist u dat bezitters van blussers jaarlijks verplicht zijn deze te laten controleren?
Op de volgende data kunt u daarvoor weer bij ons terecht:

vrijdag 10 juni 2005
en

vrijdag 4 november 2005

ISO 9001:2000

Q ®
SRTCI

M
QyMJTYMASTERS

Locatie:
Oefencentrum "De Maalderij", Zutphen-Emmerikseweg 103, 7223 DB Baak

De standaardcontrole kost €12,50 excl. BTW per blusser, uitgezonderd groot onderhoud (5 en 10 jaar).
U kunt betalen per pin. Wilt u uw blusser laten controleren op genoemde data dan verzoeken wij u vriendelijk dit
vooraf, bij voorkeur per fax, 0575-452094, aan ons door te geven. Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen op telefoonnummer 0575-452990. Mits vooraf aangemeld kunnen de blussers die 's morgens voor
9.00 uur gebracht zijn dezelfde dag weer worden afgehaald. De controle wordt uitgevoerd in samenwerking met
een erkend bedrijf.

wvvw.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie

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

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

e'ê uut
Ne helen toestand en Gerrie is
helemaols in de wolken. Oranje
feest en muziek en optocht. Ne
hoop vrijwilligers die zik in 't
zweet warkt umme alles gladjes
te laoten verlopen. De oranje
krante secuur leazen wat er te
done is. Gert kik zik dat an en
zeg d'r 't ziene van." Al dat gedram
oaver vrogger wat scheet iej d'r
mee op? En al zo vake kreeg iej
van oew vader oew grootva de
zelfde verhalen. En elk dorp of ge-
hucht hef wel zien eigen held en
ergens een afgestoft oorlogsmo-
nument." Gerrie dech dat het best
herdacht mag worden. En Gert, iej
bunt ok best naor Hengel weazen
kieken, naor al die olde leger
jeeps en ander oorlogs spul. En op
5 Mei kwammen ze in Vorden met
bussen vol de old strijders. En sa-

men al twee kear in het Hengelse
oorlogsmuzeum, samen met leu
die d'r nog neet eerder waarn
ewest. Ik gun die olde strijders
graag de ere. Die Canadezen in
hun olde tommy pak.
Sommigen de hele borste vol me-
daljes. Met meuite kregen ze dit
kear nog onderdak biej onze volk.
Het zal ok wel het laatste herden-
ken wezzen. Overal is dodenher-
denking gehollen en dit mot veu-
ral neet vergetten worden, veur
de jongeren is dat neudig want de
oorlog mag neet vergetten
worden. Maor dan Hare Majesteit
Beatrix? Al 25 jaor op d'n troon.
Dat is veur Bronckhorst better de
meuite weard. Dat is toch ne pres-
tatie. Ai no wear terugge ziet hoe
of dat gespuis in Amsterdam, 25
jaor terugge, oet allemacht pro-

bearn umme de boel in 't honderd
te jagen. Ze hadden dat ton ja vui-
le better in Vorden veur 't kasteel
kunnen doon. Dan was er gin
trammelant van gekommen. Wie
kunt allemaol nog het Wilhelmus
zo uut de blote kop met zingen.
De kinderen wordt het Wilhelmus
weinig geleerd op schole, das jam-
mer. En no, dankzij het goeie
wark van Beatrix is 25 jaor later
d'r gin mense in de politiek die
wat lelijks van onze Beatrix durft
te zeggen want dan kost het hun
stemmen. Ronduut zeggen dat ze
het koningsschap wilt afschaffen?
Dat durft gin ene partij.

En ok Willem Allexander is ne
pracht prins. En ziene vrouwe,
die mooie Argentijnse, die wint
het no al van eur schoonmoeder.

"Gerrie knikt , dit kear bunt ze 't
eens:

"En Gert wat denk iej dan van ons
eigen 'Oerend Hard' koppel? Nor-
maal hef 30 jaorig bestaon. Dat
volk kump biej mekaar in ne ME-
GA tente in Lochem. Dat iej d'r
neet met hen wilt?

Dit kear neet in 'n Toldiek. Dat is
wel jammer. Dat terrein is te
klein? Gert schud zien wieze
grieze heuft en meent dat er neet
vuile van het earste uur mear
kommen zult. Trouwens, hij ging
ton ok stiekum. Net as met kar-
naval, iej wollen dat toch ne keare
meemaken. De olde leu mochten
het neet weten. Al dat zoepen en
angaon, met emmers vol bier me
kare nat gooien. Te gek veur woor-
de. Vader Willem meenden dat ze
de naam van de boem deur de
strond haalden. De boern kregen
de naam biej 't grote publiek van
onbenullig. Van grof te kear gaon,
vleuken en angaon. Domme
schreeuwers. Later kwammen
daor die weg blokkades achteran.
Boern op de snelweg met ne hele
sliert grote trekkers. Dat is allicht
no anders in die grote tente in
Lochem. Dat feest en herdenken
van 30 jaor Normaal. Trouwens
wat denk iej van de naam Super
Boern veur de voetballers DE
GRAAFSCHAP? Hovulle boern zol-
len daor echt in mee spullen?

In elk geval kriegt ze mooi ne
hoop sponsor geld as voetbal club.
Gerrie dech, t' maakt niks oet of ze
met schreeuwt biej Normaal of
biej de Super Boern. At ze maor
brekken en angaon kunt. Ze mot
er niks van hebben. Dat is niks
raar veur onze vrouwleu in
Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

Fietspuzzeltocht
op 16 mei voor
het hele gezin
Toerclub de Keiaossers uit
Keijenborg organiseert op 16
mei, 2e pinksterdag, een
fietspuzzeltocht. Er zijn rou-
tes uitgezet van 23, 30, 45. 80
en 110 kilometer. De start is
bij cafÈ Winkelman in de
Keijenborg. Men kan starten
tussen 10.00 en 14.00 uur.

Fiets mee en maak er een gezel-
lige pinksterdag van. De routes
worden aangegeven met pijlen.
De puzzeltocht gaat door het
mooie landschap naar Linde. De
korte routes gaan hierna over
rustige wegen en paden rich-
ting landgoed it Zelle en via
Varssel, naar de controle in de
Veldhoek.

De 45 kilometer route leidt u
eerst nog langs de tuinen van
de Wiersse, waarna het via Bar-
chem naar Ruurlo gaat. Door de
mooie bossen gaat het naar de
Veldhoek en over 't Zand terug.

Voor meer informatie: telefoon:
(0575)461015.

ALZHEIMER

MAG GEEN

NATIONALE

RAMP
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Alzheimer
Nedecland

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL



Pi n kste r voordeel
Vers stokbrood
Wit.
Per stuk ca. 400 gram

Tijd om te barbecuen!

Barbecue
visschotel
Pak 320 gram

99

Barbecueschotel
Bestaande uit 2 gemarineerde barbecue schouderkarbonades,
gegrilde kipdrumsticks, hamburgers
a la minute en een portie saté.
Prijs per 750 gram
ELDERS 5.98

34
•
49

Rem ia Sauzen
A la carte
Diverse smaken.
Bakje 265/280 ml. 0.99

• SBP
C

Vis Marine
Gerookte Moorse

zalm
Pakje 100 gram

PLUS
Garnalen-, krab
of zalmsalade
Bakje 150 gram

Grote
Galia meloen
Per stuk

Mona
Gezinspudding

Diverse smaken.
Maakt ieder dessert tot

een waar feest.
Beker 450/500ml.

PLÜS
Kersen vlaai
met slagroom
en korstbodem*
Voor 10-12 personen

Lange varkenshaas
Kilo "

* Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl
19/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdaa 8.00-20.00

Opgeteld de beste!
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