
Dinsdag 17 mei 2005
67e jaargang no. 12

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOHD - VIERAKKER - LINDE - MEDUER - WILDENBORCH - DELDEN

Nieuw pand Smederij Oldenhave in gebruik genomen
"Een pand met een monumentale uitstraling1.99

Vonden is een schitterende gemeente voor het maken van een fietstocht
of wandeling. Veel natuurschoon en fraaie kastelen en panden. Inmid-
dels is er een prachtig nieuw pand bijgekomen, op een plek waar je dat
niet direct verwacht. Een pand aan het Werkveld, beslist de moeite
waard er eens langs te wandelen of te fietsen. Op die plek heeft Sme-
derij Oldenhave sedert afgelopen weekend officieel haar domein. Aan
de voorkant een entree gelijk een oud pakhuis waar de goederen via
een katrol (symbolisch) naar boven kunnen worden getakeld. Een aan-
zien dat je doet denken aan oude monumentale "koopmanspanden"
aan bijvoorbeeld de Amsterdamse grachten. Het geheel is verfraaid
door ankers die aan de muren zijn bevestigd. Aan de zijkant prijkt in
gouden letters de naam "Smederij Oldenhave".

De familie Oldenhave, Willem Olden-
have en echtgenote Wilma, hun zoon
Erik en dochter Elke, allemaal werk-
zaam in het familiebedrijf, is bijzon-
der trots op hetgeen sinds tweede
helft 2004 tot stand is gekomen. Eige-
naar Willem Oldenhave: "Het pand
geeft een dermate uitstraling dat je
kunt zien dat ons bedrijf in de monu-
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verschijnt

mentenzorg actief is. Je kunt het ge
heel het beste omschrijven als een ge-
bouw met nieuwe stenen en staal, in
oude stijl gebouwd. Toen wij destijds
besloten om de smederij vanuit de
Spiekerweg in Delden naar het indus-
trieterrein te verplaatsen, heb ik met-
een gekozen voor de bouw van een
pand met deze uitstraling. We hebben
een architect een ontwerp naar ons
idee laten maken. Vervolgens hebben
wij alles zelf ter hand genomen.

Prijstechnisch is het niet tegen geval-
len. Door veel dingen zelf te doen, heb-
ben we veel geld kunnen besparen. De
ramen, het hang- en sluitwerk, wind-
véren, ankers, lampen en dergelijke
hebben we allemaal zelf gemaakt. Dat
scheelt natuurlijk nogal wat in de
prijs. En als ik nu zie hoe onze plan-
nen en ideeën werkelijkheid zijn ge-
worden, kan ik alleen maar dik tevre-
den zijn. Ik geniet elke dag met volle
teugen dat ik hier mag werken", zo
zegtjde 52-jarige Willem Oldenhave
die dagelijks wordt geassisteerd door
inmiddels mede-eigenaar zoon Erik
(25). Echtgenote Wilma (47) verzorgt
de financiële administratie, terwijl
dochter Elke (27) eveneens een aantal
administratieve taken voor haar reke-
ning neemt. Verder wordt de familie
geassisteerd door een zevental profes-
sioneel ingestelde medewerkers.

TORENTJE VAN BALKENENDE
Smederij Oldenhave heeft in de loop

der jaren heel wat monumentale
smeedopdrachten mogen uitvoeren.
In de showroom, kantoor en kantine
hangen diverse foto' s van panden die
door het bedrijf in de loop der jaren
zijn gerestaureerd. Zoals bijvoorbeeld
het Kurhaus in Scheveningen, waar
een nieuwe entreehal bij de ingang
van de grote balzaal is geplaatst. Bij
"Huis Landfort" in Mechelen is het
afgelopen jaar een fraaie gietijzeren
brug gerestaureerd en weer terug
geplaatst op de oorspronkelijke plek.
Er is daar tevens een van gietijzeren
gemaakte bloemenkas geplaatst

Prachtige hekken en lantaarns bij
"Huis de Voorst". De lampen die er een
stukje geschiedenis bij hebben gekre-
gen, staan weer prachtig te stralen op
de oorspronkelijke plaats. Dichter bij
huis heeft Smederij Oldenhave han-
glampen gemaakt voor het terras aan
de straatzijde van hotel Bakker. Verder
een "Jugendstil" hekwerk in Wagenin-
gen, een stijl met geschiedenis. "We
hebben ons daar qua smeedwerk lek-
ker kunnen uitleven", zo zegt Willem
Oldenhave. En wat te denken van de
restauratie van het beroemde "toren-
tje" in Den Haag, waar nu Jan Peter
Balkenende zetelt.

In het internationaal bekende Duitse
vakblad "Hephaistos" is een heel ar-
tikel aan dat torentje en het bedrijf
Oldenhave gewijd met als kop boven
het artikel "Een Gitter für den Minis-
terprasidenten". Verder schrijft het
blad dat het Vordense smederijbedrij f
"Eine der modernsten in Europa ist".

"Dat klopt, ons moderne bedrijf loopt
in Europa op milieugebied voorop", zo
zegt Willem Oldenhave. Op het mo-
ment dat hij deze woorden uitspreekt
lopen enkele ambtenaren van de ge-
meente Bronckhorst met mappen vol
papieren de deur uit. Zij hebben de
nieuwe smederij met argus-ogen
gecontroleerd op milieu en bouw.
"Alles goedgekeurd, precies volgens de
regels", aldus het resultaat van de in-

spectie. "Ik had ook niet anders ver-
wacht", zo zegt Willem Oldenhave
zelfbewust. Het totale pand aan het
Werkveld heeft een oppervlakte van
900m2. Zestien stalen ramen aan de
oost gevel, daarachter kantoor, show-
room, kantine en een werkruimte van
28x16 m2.

NOSTALGISCH
Elektrisch bediende kraanbanen,
rookgasafzuiging, moderne verwar-
ming met zgn. stralingsplaten. Verder
in het gebouw een smederij zoals die
er een halve eeuw geleden uitzag. Een
nostalgische smederij in een modern
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pand. Aan de muren van de smederij
zijn "oren" bevestigd, waaraan vroeger
de paarden werden vastgemaakt.
Bordjes aan de muu • met opschriften
als "Hoefsmid met Rijksdiploma",
"Erkend waterfitter", Diploma Land-
bouwwerktuigen" en meer van dat
soort teksten. Naast de smederij "oude
stijl" de afdeling koperslager.

Vrijwel tegelijk met de ingebruikname
van de nieuwe smederij herdenkt het
bedrijf ook haar 50 jarig bestaan. Het
bedrijf is in 1955 opgericht door Jan
Oldenhave, de vader van Willem. Paar-
den beslaan, landbouwwerktuigen
repareren en de smederij. Willem
Oldenhave stapte op 20 jarige leeftijd
in het bedrijf van zijn vader. Nadat

Onder toeziend oog van de genodigden werd door het personeel de aambeeld polka ten
gehore gebracht, waarna de opening een feit was.

Willem Oldenhave: "Wij zijn in Neder-
land sterk op het gebied van kopersla-
ger en koperdrijver. Richting toekomst
is de orderportefeuille goed gevuld.
"Natuurlijk is het wel merkbaar dat
onze opdrachtgevers minder subsidies
krijgen voor het restaureren van hun
vaak monumentale panden. Volgens
mij is dat slechts tijdelijk. Het kan nu
wel wat minder zijn, waardoor op-
drachten kunnen terug lopen maar
straks moeten we weer volop aan de
bak, want dan is er achterstand aan
onderhoud ontstaan en dat kan
natuurlijk ook weer niet. Dat begrijpt
iedereen", aldus Willem Oldenhave.

Oldenhave senior was overleden heb-
ben Willem en zijn broer Gerrit in eer-
ste instantie het bedrijf overgenomen.
Vanaf 1984 heeft Willem, de smederij
alleen voortgezet. Inmiddels is zoon
Erik in de voetsporen van zijn vader
getreden. "Onze zoon wordt straks
een waardig opvolger" zo zeggen Wil-
ma en Willem als uit één mond, waar-
bij vader Willem opmerkt "Ik ben nog
lang niet van plan om te stoppen hoor,
werken in dit bedrijf is nog veel te
mooi" En, zo vult echtgenote Wilma
aan: "mijn Willem heeft nog zoveel
liefde voor het vak, die gaat nog wel
een aantal jaren door"!
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Weekenddiensten
Hervonnde kerk Vorden
Zondag 22 mei 10.00 uur ds. A. Koe» uit Arnhem

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 mei 10.00 uur dhr. J.F. van Ballegooien

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 mei ds. D. Westerneng 19.00 uur ds. D. Wes-
terneng

RK. kerk Vorden
Zondag 22 mei 10.00 uur Eucharistieviering H. Vormsel

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 mei 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 22 mei 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. herenkoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Huisartsenpos t Het Spittaal te Z utphen,
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf 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 muis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
21-22 mei W.A. Houtman, Vorden, tel (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

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

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
Hengelo Gld, Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
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 (Gkl)/Lichtenvoorde
Tel.(0314)626140
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 Ie, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-930 uur.

Pedicure
Mevr. Kamphorst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Moktónk-
Kasteel, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roelofe (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 Jebbink 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.bibliotheekvordeanl; geopend dinsdag
1330-20.00 uur, woensdag 1330-17.30 uur, donderdag
1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur en 1330-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor
Kerkstraat l, teL 55 32 22. Met ingang van l april
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 930
uur t/m 1730 uur. Zaterdag van 930 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis *De Brombergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag; vrijdag en
zateidag 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
«Noaberfaulp' TeL (0575) 54 33 66.

Klachten en ïnformatieburo 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-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.wdzgnouderenvordenjnl
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 (MLB.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwe
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraagformulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 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;
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,
overlast, m ilieuschades 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: Dussetóorp 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.
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• 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.

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

0 Denk ook eens aan onze
huidverzorgingsproducten
Ook leuk als origineel ca-
deautje! Op afspraak kunt u
alles gratis uit proberen. Ik
ben erg benieuwd naar uw
mening. Nieske 06 - 54 32 66
69 Herbalife.

• 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.

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

% De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1 e
en 3e zaterdag van de maand
meubel verkoop van 9 tot
12 uur aan de Schuttestraat
20 te Vorden.

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

• Film 'De Oosterse Bruid'
(zie artikel), dinsdag 24 mei
in de kerk aan de Zutphense-
weg 13. Aanvang 20.00 uur.
Toegang vrij. Info 55 10 60.

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

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

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

• Yoga weekend in Uffelte
Breng kracht in uw leven.
E-mail: dhanwantari@planet.nl
Website: www.dhanwantari.nl
Tel. (0573) 44 11 38.

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

Ervaren kinderoppas
(jonge vrouw, 22 jaar) met di-
ploma in kinderopvang zoekt
werk. Tel. (0575)551832.

• Te koop z.g.a.n. 2 pers.
bed 180 x 2.20 kersen met
zwart, 2 verstelb. Lattenb. + 2
schone matrassen (achterw.
bed ontbreekt) € 250,- tel.
(0575) 46 36 00 na 18.00 uur.

Fruitige voorjaarsweken

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
RuurlO'Tel. (0573)47 1653

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus broden € 4,OO

Weekendaanbiedingen

Harde
meergranenbroodjes
5 halen = 4 betalen

Bananensoezen € 1,00

0 Voor de zomer weer
strak in je vel? Met Shape-
Works lukt dat wel! Miranda
Sheridan, tel. (0314) 6411 317
06-12516968.

• Wederom gratis vetme-
ting bij Super de Boer in Vor-
den: vrijdag 20 mei 10.00-
11.30 uur. Miranda Sheridan,
tel. (0314)64 11 31.

• Te koop mooie Aprilia
scooter SR 2000 z.g.o.h.
kleur geel/zwart € 950,- tel.
(0575) 46 36 00 na 18.00 uur.

• Te koop g.o.h. mooie
Suedwind caravan incl.
voortent € 2000,- tel. (0575)
463600 na 18.00 uur.

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

• Wie wil ons 1x per week
helpen met werkzaamhe-
den rond het huis en in onze
bostuin (in het buitengebied)?
Verdere informatie bij Jan en
Joke van Kranenburg, tel. 55
31 51 (graag na 19.00 uur) of
per mail aan info@vankra-
nenburg.nl.

• Zaterdag 21 mei Wereld-
winkeldag in Vorden! Met
hapjes en drankjes, proeven,
chocolade, aanbiedingen en
nog veel meer. Iedereen wel-
kom!

• Te koop: trampoline door-
snee 3 mtr. prijs € 100.-1 jaar
gebruikt (0575) 55 13 21 .

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc

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

Tel. (0575) 46 77 06

www.contact.nl
voor het allerlaatste
plaatselijke nieuws

Dagmenu's
18 t/m 24 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 18 mei
prei-mosterdsoep/ sucadelapjes met jus van tomaat/ui,
aardappelpurree en groente,

Donderdag 19 mei
Varkensmedaillons met champignonsaus, frieten en rauw-
kostsalade/griesmeel met bessensap.

Vrijdag 2O mei
runderbouillon met flensjes/kipfiletmet garnalensaus met
rijst en groente.

Maandag 23 mei
gesloten.

Dinsdag 24 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 wagen

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

aven langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
SmakeljJk eten'l Blstro De Rotonde team



Wij gaan trouwen

Mono Roelvmk
&

Sanne Krist

Geven elkaar op vrijdag 20 mei 2005
om 14.00 uur het ja-woord in Kasteel Vorden

Ons adres is:
Hoetinkhof 171
7251 WH Vorden

Op donderdag 26 mei 2005 gaan

Jan Krijt
&

Henny Tennissen

trouwen om 15.00 uur in de NH Kerk te Wich-
mond.

U bent van harte welkom op onze receptie van
16.30 tot 18.30 uur in restaurant 'de Usselhoeve',
Eekstraat 15 te Doesburg.

Vogelzang 4
7234 SZ Wichmond

Decorslgn websolutions & computers

DECORS/GW
websolutions S, computers

7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van

Hendrik Jan Beeftink

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar
voor de steun en troost welke ons dit heeft
gegeven.

C.J. Beeftink-Hiddink
Rita Beeftink
Jan & Truus Smallegoor
Gerrie & Menno Arnoldus
en kleinkinderen

Vorden, mei 2005

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

: CITY THEATER :; CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN

BAKRIO BflSSO :: TEMPLE BAR :• CLASSIC CAFÉ

21 MEI
JOHAN GIELEN

28 MEI
MILO.NL B-DAY

r AK l T MET O.A MARC ACARDIPAN

4 JUNI
PAVO

Dankbetuiging

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Janna Groot Wassink-Hakken

betuigen wij u onze oprechte dank

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, mei 2005

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

:: WWW.CITYLIDO.NL ::

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

BEAT KI DS

VERKOOP

KLEDING
roos patr. + stof
maat 92 t/m 140

MEI
13.00-17.00 uur
Stationsstraat 18

RUURLO

PRAKTIJK VOOR CHINESE GENEESKUNDE

Shiatsu is een vorm van manuele therapie die bestaat uit
het geven van druk(met behulp van de duimen, vingers
en handpalmen). In tegenstelling tot andere massage-
vormen hoeft het lichaam bij shiatsu niet ontbloot

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals
• voorjaarsmoeheid
• hoofdpijnen/migraine
• burn-out
• rugpijn
• spierpijn
•stress
• slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al
snel kunt merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering
verbetert of omdat slaap en concentratiestoornissen
verdwijnen. Shiatsu heeft een ontspannende werking
en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Aangesloten bij beroepsvereniging de Zhong.

Wilt u meer informatie of een behandeling
op afspraak:

SHIATSUTH ERAPEUT
JET SCHOLTZ-HARTMAH
Ruurloseweg 95, Vorden
Telefoon (O575) 55 66 OO

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

donderdag
19 mei

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink

Steenaeren
A. Ruiterkamp
Almen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

120.0OO 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
D* Macht van h«t Kl.ln.

"Asperges met ham, kaas

en... schnitzel!"

Bij uw Keurslager is het asperge-seizoen al losgebarsten.
Met ons Lente Koninkje: varkensschnitzel belegd met

gandaham, kaas én natuurlijk asperges. Hiermee heeft
collega-Keurslager Lochtman de Specialprijs gewonnen.

Proef het en u weet waarom.

Keurslagerkoopje
Pepersteaks 4 stuks €
Wee/raanb/èctfngf

Kip-kerriesalade 100 gram €
19

Special

Lente koninkje

Weekaanbieding

Aspergeschotel

4 Kippenpoten

100 gram €

500 gram €

5?°
13
1?°
7f5

3.225

8 V7eeswarentr/b

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

98

Klvlogman, keurslager
A Zutphenseweg 16, Vorden

iMi (0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://wvvwvlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

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.

VOORJAARSCONCERT
MUZIEKVERENIGING

Concordia
zaterdag 21 mei

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

Dorpscentrum Vorden - aanvang 20.00 uur
toegang gratis

www.epilepsie.nl

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info(o)oldelettink.nl

WEEKMENU:
bij ons opeten € 7,so • afhalen € 6,00

van di. 17 mei t/m vr. 20 mei

Chinese tomatensoep
Rijst
Kip in kerriesaus
Rauwkost

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



Alle klanten van Welkoop Vorden
maakten in het weekend van moeder-
dag kans op een moederdagontbijt.

Op de vrijdag en zaterdag konden de
kassabonnen met naam en adres wor-
den ingeleverd. Mevrouw Ruiterkamp

van de Mispelkampdijk in Vorden was
de gelukkige winnares. Het ontbijt
werd verzorgd door Bistro De Rotonde.

Kranenburgs Belang presenteert
binnenkort concept dorpsplan

Zoals de vlag er thans voorstaat hoopt "Kranenburgs Belang" eind juni,
begin juli het concept "Dorpsplan" aan de inwoners van de Kranen-
burg te kunnen presenteren. Dit is het resultaat van de bijeenkomst die
vorige week in het pannenkoekenrestaurant "Kranenburg" plaats vond
en waarvoor allerlei personen en instellingen waren uitgenodigd,
die elk op hun eigen specifiek terrein tekst, uitleg en adviezen konden
geven. "Kranenburgs Belang" heeft de inwoners een poos geleden ge-
vraagd om aan te geven welke wensen er zoal in het buurtschap leven
en welke de hoogste prioriteit hebben.

Daar heeft de vereniging veel reacties
op gekregen in de vorm van, het ont-
breken van openbaar vervoer, ver-
keersremmende maatregelen op de
Ruurloseweg aanbrengen, oversteek-
voorziening aanleggen voor de school-
kinderen die het zwembad bezoeken,
uitbreiding voorzieningenniveau, uit-
breiding woningbouw, afbreken van
het bouwvallig koetshuis etcetera.
Frits Heidema (voorzitter "Kranen-
burgs Belang"): "Je kunt natuurlijk
wel veel wensen hebben en die in een
dorpsplan gaan vermelden, maar het
is natuurlijk wel belangrijk te weten
waar je aan moet voldoen, welke pa-
den er bewandeld moeten worden.
Welke procedures moeten er opge-

start worden, waar moet je adviezen
inwinnen e.d."
Uitleg en visies kwamen er tijdens de
ze bijeenkomst van de zijde van bij-
voorbeeld "Pro Wonen", Veilig Ver-
keer, WV, Zorginstellingen, school
Kraanvogel, landgoedeigenaren On-
stein en Medler, Vrienden van de Kerk
Kranenburg, politie, voetbalclub Ratti.
De gemeente Bronckhorst werd verte-
genwoordigd door de beide wethou-
ders André Baars en Peter Glasbergen.
Het geheel stond onder leiding van de
"Vereniging Kleine Kernen Gelder-
land", de vereniging die de helpende
hand zal bieden bij het opstellen en
uitwerken van het dorpsplan.
Frits Heidema: "Wij zijn als "Kranen-

burgs Belang" deze avond van alle
kanten rijkelijk gezegend met veel
tips. We hebben veel "munitie" ont-
vangen om met het concept dorps-
plan aan de slag te gaan. We zullen
een concept gaan maken met plannen
voor de korte termijn (vanaf heden tot
over circa 2 jaren), middellange ter-
mijn (ca. 5 jaren) en een planning voor
de langere termijn (circa 10 jaren). Dus
in het concept uitgebreid aandacht
voor prioriteiten op het gebied van wo-
ningbouw, leefbaarheid, recreatie/ toe-
risme, verkeer, voorzieningen, econo-
mische bedrijvigheid en dergelijke",
aldus de voorzitter van "Kranenburgs
Belang". Tijdens deze bijeenkomst was
ook de directie van de ECR (European
Care Residences) aanwezig. Deze ECR
(een organisatie dat wonen voor oude-
ren met zorg en service voorzieningen
exploiteert en beheert) is voornemens
om het voormalige klooster tot een
zorghotel om te bouwen en tevens
achter het zorghotel een nieuw appar-
tementencomplex te bouwen. De ECR
directie deed de toezegging dat de Kra-
nenburgse bevolking t.z.t. regelmatig
over de voortgang van het project
geïnformeerd zal worden.

Open dagen Zorgvilla Huize Dahme trekt veel publiek

Zorgvilla Huize Dahme in Lochem had tijdens de open dagen over be-
langstelling niet te klagen. Vanuit het hele land kwamen belangstellen-
den kijken om te zien wat een particuliere woonzorgvoorziening nu
werkelijk inhoudt. Ook mensen uit de buurt waren gekomen om te zien
welke metamorfose het pand heeft ondergaan. Onder de vele belang-
stellenden waren er een aantal, die voor in de nabije toekomst op zoek
zijn naar een particuliere woonzorgvoorziening. De bezoekers waren
onder de indruk van wat Huize Dahme en haar team voor ogen heeft.

Huize Dahme, een gemeentelijk mo-
nument uit 1910, is grondig gerestau-

reerd en volledig aangepast aan deze
tijd. De elf luxe een- en tweepersoons-

appartementen verschillen allemaal
wat betreft stijl, ligging, grootte en af-
werking. Maar de basisvoorzieningen
zijn voor alle appartementen, 24 uur
per dag, hetzelfde.
Wie de monumentale villa betreedt,
krijgt al direct een goed beeld van wat
deze voorziening voor ogen staat. Een
kleinschalige opzet, volop persoonlij-
ke aandacht en zorg, een ambiance
met allure en een royaal servicepakket
maken Huize Dahme tot een gewilde
huisvesting voor bewoners die altijd
volop in het leven hebben gestaan en
dat vooral ook willen blijven doen.
Volgens Afke en Peter Jansen, de jeug-
dige initiatiefnemers van Huize Dah-
me die tevens de dagelijkse leiding in
handen hebben, biedt de Zorgvilla
nog veel meer dan allen zorg op maat.
Inmiddels hebben de eerste vijf bewo-
ners hun intrek genomen en hebben
hun appartement naar eigen smaak
ingericht. De bewoners genieten al vol-
op van de prachtige omgeving, het
heerlijke eten dat dagelijks vers wordt
bereid en van de geurige bloemen die
Huize Dahme sieren. Zorgvilla Huize
Dahme is gevestigd aan de Nieuweweg
5 in Lochem. Tel. (0573) 45 84 20
E-mail: www.huizedahme.nl

Stratendarts bij
"D'n Olde Kriet" in Wichmond
Op donderdag 19 mei wordt bij ca-
fé-büjart "D'n Olde Kriet" in Wich-
mond een begin gemaakt met het
eerste "Wichmondse stratendart-
toernooi". De afgelopen weken
konden de teams, bestaande uit
drie spelers uit één straat zich voor
dit toernooi opgeven.

Het resultaat is dat veertien verschil-
lende straten met één of meer teams
aan het toernooi zullen deelnemen
dat van 19 t/m 27 mei gehouden zal
worden. Van de drie spelers dient er
minimaal één van het vrouwelijk ge
slacht te zijn. Om een eerlijke compe-
titie te creëren, zullen de dames tegen
elkaar en de heren tegen elkaar gooi-
en (501- 0). En als stimulans voor de
teamgeest zullen de teams gedrieën
ook nog eens tegen elkaar gooien

(1001- 0). Al met al zal iedere speler in
de pouleronde vier wedstrijden spe-
len.

Tijdens de wedstrijden in de poulefase
is het voor de spelers zaak om binnen
18 minuten zoveel mogelijk legs, of in
ieder geval één meer dan de tegen-
stander, binnen te halen. Naast deze
uitzonderlijke regel geldt ook dat de
dames in de partijen tegen elkaar op
alle mogelijke manieren uit mogen
gooien, de heren gooien dubbel- uit.

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom om of een kijkje te nemen, of wel-
licht om bekenden te ondersteunen.
Het toernooi wordt over drie speelda-
gen gespeeld. Op 19 en 20 mei wordt
de poulefase afgewerkt. De finaleron-
des worden op 27 mei gespeeld.

Swingnight in "de Herberg"
Zaterdag 21 mei a.s. wordt er een
Swingnight gehouden in "de Her-
berg" te Vorden.

Dance-classics uit de 70's, 80's en 90's
worden afgewisseld met swingende
muziek van nu. Dansen, swingen of

helemaal uit je dak gaan op. hits van
Boney M, Tina Turner, Pointer Sisters,
Simple Minds, Queen, Golden Earring,
Rolling Stones.

Voor aanvangstijd zie de advertentie
elders in deze krant.

Basisschool Het Hoge doet
mee met project op landgoed
De basisschool Het Hoge zal op 24,
25 en 30 mei deelnemen aan het
project 'Van luchtkasteel tot das-
senburcht" op landgoed Vorden.
Met dit project zullen de leerlingen
het kasteel en het landgoed in al
zijn facetten beleven.

Nadat de leerlingen in de klas van al-
les te weten zijn gekomen over vijvers,
poorten, moestuinen, ijskelders e.d.,
krijgen ze nu een "buitenles". Zo gaan
de kinderen bijvoorbeeld op zoek naar
een schat, ontdekken via een speur-
tocht de bijzondere natuur- en cul-

tuur op het landgoed. Zoeken dierspo-
ren, doen wateronderzoek. De klein-
sten helpen mee het verjaardagsfeest
voor te bereiden van Erik de Eek-
hoorn. Elke activiteit staat in het te-
ken van verwondering en beleving.

Voor dit project zullen meer dan 60
landgoederen in Nederland hun poor-
ten voor het basisonderwijs openen.
Het project is een initiatief van een
groot aantal partijen. Geldersch Land-
schap en Geldersche kastelen partici-
peren met tien locaties waaronder b.v.
huis Verwolde en landgoed Vorden.

Expositie Marie-Thérèse Haccou-Kleijberg
in Vordense bibliotheek
Marie-Thérèse Haccou-Klijberg ex-
poseert (keramiek) vanaf 17 mei
t/m 24 juni in de plaatselijke bibli-
otheek. De kunstenares die in Vor-
den een eigen atelier heeft, stu-
deerde in de negentiger jaren
(1996-1999) aan de Vrije Academie
voor Beeldende Kunsten in Den
Haag.

"Klei is moeder aarde, de natuur, haar
vormen en haar kleuren zijn mijn in-
spiratiebron, ik wil dan ook met mijn
werk dicht bij die natuurlijke oor-
sprong blijven", zo zegt ze.

Haar grootste interesse is het "potvor-
men" zoals het maken van vazen,

schalen en potten met of zonder dek-
sel. Haar projecten worden met de
hand opgebouwd en afgewerkt.

Ze omschrijft de porvormen die ze
maakt van een "vormelijke eenvoud",
vaak primitief en robuust, organisch
en harmonieus "stil". De glazuur van
haar werk bestaat veelal uit aardetin-
ten en metaaloxides in uiteenlopende
kleurnuances. Marie-Thérèse Haccou-
Kleijberg, die de afgelopen jaren diver-
se keren heeft geëxposeerd, werkt niet
met mallen.

"Ieder stuk is uniek", zo zegt ze. De ex-
positie is gedurende de openingstij-
den van de bibliotheek te bezichtigen.

Nieuwe deelnemers Wim Kuijpertoernooi
Tijdens het internationale Wim
Kuijper voetbaltoernooi voor D pu-
pillen dat in het weekend van za-
terdag 20 augustus en zondag 21
augustus op het sportcomplex van
"Vorden" wordt gespeeld krijgt het
publiek vier nieuwe teams voorge-
schoteld.

Direct na afloop van het toernooi in
2004, werd door de toernooicommis-
sie al besloten om in verband met het
komend lustrumtoernooi (15e editie)
te proberen ook teams uit andere we-
relddelen te kunnen presenteren. Zo
zullen de teams van Werder Bremen,
Dynamo Kiev, Middlesbrough en Wil-
lem ü dit jaar niet aanwezig zijn.

Dat betekent onder meer dat dit nu
Üverpool deelneemt en voor her eerst
het D- team van F.C. Twente, in feite is
dat een combinatieteam van F.C.
Twente en Heracles. Beide clubs heb-
ben wat de jeugd betreft een samen-
werkingsovereenkomst. Wie de ande-
re twee nieuwe ploegen zijn is op dit
moment nog niet bekend.
De organisatie is nog in onderhande-
ling met clubs uit Servië/Montenegro
en Denemarken. Voorts is men bezig
het D-team van Japan naar Vorden te
halen. Verder zullen traditiegetrouw
de D- teams van PSV, Ajax en Feyen-
oord en niet te vergeten de organise
rende vereniging "Vorden" van de par-
tij zijn!



Wilt u weer aan het werk?
Zit u in de WAO of bent u WW-er u,*,»?

Houd moed, er zijn mogelijkheden om

terug te keren op de arbeidsmarkt.

Neem nu die stap en bel:

Jansen & De Vries

Zegendijk 3a

Zieuwent

Tel. (0544) 353335

Sovital Vterse Aardbeien Witte
vlaai

—qn Bollen
^^^^^^y^j
OiNU€

75
Mein € 6 voor

De enige echte
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

1
75

De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

Met: Peter l
Charlène
Stef Ekkel
Peter Beense
ZAAL OPEN 19:00-23:00
V.VERKOOP C 10,00

AAN DE ZAAL C 12,50

Le Magasin, Vorden. De specialist in Pda's en navigatie.

Onderstaand een greep uit onze aanbiedingen:

Mio 268 Benelux, voor 399,-- euro
Mio 269 West-Europa, voor 599,— euro

Navman iCN 510, voor 519,-- euro
TomTom GO 300, voor 499,-- euro

ACER n30 + GPS + Destinator 3 Benelux, Voor slechts 380,- euro
Asus MyPal A 730 W, voor 489,- euro

ACER n35 met ingebouwde GPS antenne, voor 299,— euro
Mio 168 + TomTom 3 Benelux + 256 MB SD + Hoofdwegen Europa, voor 476,» euro

Dit is uiteraard slechts een greep uit onze vele aanbiedingen en navigatiemogelijkheden.
Wij leveren Navigatiesystemen van Mio, Navman, Garmin en TomTom.

Pda's van Acer, Asus, HP Ipaq, Mio, PalmOne, Pocket Loox En Qtek (I-Mate/MDA )
Smartphones van Mio, PalmOne en Qtek.

En diverse accessoires en GPS ontvangers, vanaf heden ook een TMC/RDS GPS.

Indien u als autodealer, garagebedrijf of computershop interesse heeft om dealer te worden
mail ons dan vla dealer@lemagasin.nl

U kunt ons op werkdagen bereiken van 13.00 uur tot 18.00 uur op 0575-527949
Emailen via info@lemagasin.nl

Bezoek en demonstraties alleen op afspraak.

Meer info zie www.lemagasin.nl

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

d rukke r i j

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

CERTIFICAATHOUDER

ISO «001

IDAG2O
YORIN

ZATERDAG 21MB
LENTEFESTIVAL
3 BANDS OP 2 PODIA:

GEZELLIGE LENTETENT MET BBO 8, O3CKTAILBA

»* LADY 8, THE VAGtBAND

" TICKET*O
met kans op vrijkaart "h

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

interieuradviseur

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

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur-

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

In oiura tvfnftwfi
• DMC-borduurparons
• Borduurpakkotten

Grot» cd foctfo haak- mn

Br»/- mn haakgarens
VHfpafcJretten
"D* WftoEngaf"

SpuiteriJ
Vos Vorden

voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg 11"
7251JG Vorden

Tel, 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com



Zaterdag 21 mei: Univé World on Wheéls competitie

Erik Hulzebosch: "Ik rij graag in Vorden,
prachtig parcours en een perfecte organisatie"!

Muziekvereniging Concordia
zoekt leden/leerlingen

V.l.n.r. Arjan Smit, Arjan Mombarg en Erik Hulzebosch

Erik Hulzebosch 'teamchef' van de Nefit skeeler- en schaatsploeg, ver-
toefde de afgelopen week in Spanje om daar even met zijn gezin uit te
blazen van een loodzwaar sportseizoen, dat vorig jaar april begon met
skeeleren en dat eind maart jongstleden eindigde met schaatsen. Alle
aanleiding voor deze populaire sportman om zich nader te beraden
over zijn sportieve toekomst. Vanuit zijn Spaanse vakantieadres vertel-
de hij ("bmun wodden als een bosneger, wodden wie hier met beur")
net terug van een paar kilometer hardlopen:" Volgende maand word ik
35, hoewel ik nog circa 4 tot 5 jaar op niveau wil sporten, moet ik toch
keuzes maken.

De heb het afgelopen jaar circa 80 wed-
strijden gereden, ik denk fifty fifty, 40
op de skeelers en 40 op de schaats en
dat vergt krachten. Om op niveau mee
te kunnen blijven doen, heb ik beslo-
ten om het accent meer op het mara-
thon schaatsen te leggen. Dat houdt
in minder skeelerwedstrijden in de zo-
mermaanden. De wedstrijd aanstaan-
de zaterdag in Vorden wordt mijn eer-
ste skeelerwedstrijd in dit seizoen.
Dan weet ik ook meteen hoe ik er con-
ditioneel voor sta. Trouwens ik vind
het hartstikke leuk om in Vorden te
rijden, prachtig circuit en altijd een
perfecte organisatie", aldus Erik Hul-
zebosch.

Wat betreft de wedstrijd op zich, is
Erik ervan overtuigd dat, wanneer er
geen gekke dingen gebeuren, zijn
ploeg de winnaar levert. Waarop is dat
optimisme gebaseerd? Erik: "We heb-
ben met Arjan Smit, Arjan Mombarg,
Sjoerd Huisman, Haico Bouma en ik
zelf, nog altijd in de breedte het sterk-
ste team van Nederland. Een ploeg die
elkaar door dik en dun steunt en een
ploeg die over klasse beschikt. Boven-
dien hebben we nog altijd de zeer ster-
ke fransman Cedric Michaud in de
ploeg die overigens zaterdag niet van
de partij is. Alle jongens van de Nefit-
ploeg hebben nog een contract dat
doorloopt tot en met de zomer van
2007. Arjan Smit is natuurlijk de favo-
riet, maar ik zou het ook best leuk vin-
den wanneer Arjan Mombarg voor ei-
gen publiek gaat winnen", zo zegt de
"chef!

Zaterdag komen ook de zusjes Gretha
Smit en Jenita Hulzebosch- Smit in Vor-
den in actie. Jenita: "De zie deze skeeler-
wedstrijd, net als Gretha, toch meer als
een training voor het komende
schaatsseizoen. Volgend jaar worden,
zoals bekend in Turijn de Olympische
Winterspelen gehouden. Ik hoop dat
ik daar op de 5 kilometer mag uitko-
men, daarover valt pas eind van het
jaar de beslissing. De skeeler niet overal.
In Vorden wil ik wel graag aan de start
komen, mooi breed circuit met ruime
bochten. Circuits met veel bochten ver-
mijd ik, kans op valpartijen en blessu-
res, te link. Voorlopig nog lekker hier
in Spanje een paar dagen vakantie
houden. Heerlijk temperatuurrje van
een graad of dertig. Of ik wel bruin
word? Welnee man, we hebben alle-
maal een wit vel, dan is bruin worden
er niet bij", zo zegt Jenita.

EVEN SCHRIKKEN
Voor de huidige Nederlandse kampi-
oen Arjan Smit, die zaterdag in Vor-
den probeert de overwinning in de
wacht te slepen, was het vorige week
nog even schrikken. Tijdens de Neder-
landse kampioenschappen op de
baan, die in Medemblik werden verre-
den, kwam de man uit Nijeveen tij-
dens de puntenkoers over 10 kilome-
ter zomaar ineens ten val. "Ik maakte
inderdaad een flinke smak. Ik weet
echt niet hoe het kwam, niemand in
de buurt, niet goed opgelet. Misschien
moe, misschien de wind want het
waaide die dag nog al. Bovendien ligt
de baan in Medemblik mij ook niet

Het resultaat een paar flinke schaaf-
wonden, toch een paar dagen last ge-
had. Op dit moment gaat het wel weer
en kan ik gewoon trainen", zo zegt Ar-
jan Smit. In een seizoen met een over-
volle agenda, is de NK op de baan voor
Arjan Smit voornamelijk een soort
training voor de wedstrijden op de
weg. "Althans zo keek ik er van tevo-
ren tegenaan. Als de wedstrijd één-
maal daar is, komt toch het eergevoel
naar boven en wil je zo goed mogelijk
presteren", zo zegt hij.

De man in vorm tijdens de NK op de
baan, was de jeugdige Jan van Loon uit
Leeuwarden. Arjan Smit ziet deze co-
ming- man ook als één van de favorie-
ten voor de wedstrijd van aanstaande
zaterdag in Vorden. Verder mannen
als Ingmar Berga, Roei van Hest en een
aantal Belgen. Voorlopig ga ik uit van
onze eigen (Nefit ploeg) kracht", aldus
Arjan Smit die tijdens de strijd in Vor-
den de nodige hulp verwacht van zijn
ploegmaten Arjan Mombarg, Sjoerd
Huisman, Erik Hulzebosch en Haico
Bouma, maar op zijn beurt best bereid
is, indien nodig, zijn teamgenoten te
steunen.

ARJAN MOMBARG BLIJ MET
CONTRACTVERLENGING
Goed nieuws voor Arjan Mombarg aan
de vooravond van zijn thuiswedstrijd
in Vorden. Onderhandelingen met
Erik Hulzebosch hebben ertoe geleid
dat Arjan een nieuw contract met
Nefit heeft getekend. Dat betekent dat
hij tot en met de zomer 2007, nog drie
seizoenen bij Neft onder contract
staat

Arjan heeft tevens voor de komende
twee schaatsseizoenen (2005/ 2006 en
2006/ 2007) een contract met Neft af-
gesloten. "De ben daar erg blij mee", al-
dus Arjan. Saillant detail: het contract
met de Nederlandse skeelerkampioen
Arjan Smit loopt eveneens tot en met
de zomer 2007.

Wat betreft de wedstrijd van aanstaan-
de zaterdag in Vorden, kan het pu-
bliek een extra gemotiveerde Arjan
Mombarg aan de start verwachten. De
dagen voor deze wedstrijd in Vorden
zijn voor Arjan Mombarg precies als
alle andere dagen: normaal doortrai-
nen. Gedurende het Pinksterweekend
waren er bovendien nog wedstrijden
in Gramsbergen en in de plaats "t
Veldt, bij Alkmaar. (De uitslagen van
deze wedstrijden konden in deze edi-
tie van Contact niet meer worden
meegenomen, red.)

Arjan Mombarg heeft bewust het Ne
derlands kampioenschap op de baan
laten schieten. "Ik vind het een rot-
baan, ik heb er nog wel samen met Ar-
jan Smit en Sjoerd Huisman een dag
getraind: Voor mij een te linke baan,
voor je het weet lig je zomaar ineens
op je snuffert", zo zegt Arjan Mom-
barg die hoopt dat hij de komende
maanden een selectie kan afdwingen
voor het EK dat de eerste week van au-
gustus in Duitsland wordt gehouden.

Back to the years '60, '70 & '80
Back to the years '60, '70 & '80 with
The Rabbits uit Apeldoorn and the
Classic Rock band TepZeppi uit
Arnhem, 28 mei in De Herberg.
Aanvang 2130 uur, einde 01.00 uur.

THE RABBITS
Ln 1972 werden de eerste geluiden ge
produceerd in de oefenruimte van een
oom van de drummer en allen afkom-
stig uit de Apeldoornse wijk Kerscho-
ten.De naam van de band luidde des-
tijds Warbull (spreek uit: warboel). Na
een paar jaar wordt de band uitge-
breid met een heuse geluidsman, Rob
Graaff. Door de omvang en complexi-
teit van Pa-apparatuur, lichtshow is
een geluids- annex lichtman onont-
beerlijk. Door het stoppen van de zan-

ger, Ed Possemis, heeft de band een tij-
delijke stop gekend. In de persoon van
"Swinging Matje Breukink", ook wel
Ferdi Ponstein genoemd, heeft de
band een nieuwe zanger. Ferdi is bo-
vendien prominent aanwezig op sax
en mondharmonica en geeft de band
en het repertoire een extra swingende
dimensie.

THE RABBITS IS:
Wichert ten Have: slag-, slide- en
akoestische gitaar; Wil Huiskamp:
drums; John Patist: basgitaar, zang;
Ferdi Ponstein: zang, altsax, tenorsax
en mondharmonica; Dolf Pijkstra:
sologitaar, zang; Ferry de Vries: key-
boards, zang; Rob Graaff: geluid, licht
& management.

TEPZEPPI CLASSIC ROCK
Opgericht in 2000 door drie muzikan-
ten die de muziek uit hun jeugd
wilden spelen. Oude stampers van
bands als Deep Purple, Led Zeppelin,
AC/DC, Rainbow, Scorpions, Van Halen
en vele anderen. Niet altijd de meest
bekende nummers maar wel stuk voor
stuk pareltjes, de krenten uit de pap.
Welke rockcoverband maakt ze nog?
TepZeppi is er klaar voor. ROCKEN!

TEPZEPPI IS:
Leoan Cleassens: drums; Rob van
Veen: all lead vocals, rhythm & steal
guitar; Henny Wissink: bass guitar
and background vocals. Kaarten zijn
te reserveren a 5 euro p.p. bij
henny@tepzeppi.com

Muziek maken is een leuke en ont-
spannende hobby. Je kunt er al
jong mee beginnen en doorgaan
tot op zeer hoge leeftijd. Muziek
maken in groepsverband of bij een
vereniging is nog leuker. Je musi-
ceert dan samen om een zo goed
mogelijk concert te geven of om
een goed resultaat te bereiken op
een concours.

Daarom zijn wij Muziekvereniging
CONCORDIA op zoek naar nieuwe le-
den en leerlingen.

Vanaf groep 4 is het mogelijk om blok-
fluit les te nemen. Deze lessen worden
gegeven in het Dorpscentrum op don-
derdag avond. Tijden in overleg. Er
wordt geoefend met behulp van een
cd en de lessen worden gegeven door
Karolien Huetink. Wil je liever trom-
melen (vanaf groep 5) dan kan dit ook
bij onze vereniging. De lessen worden
gegeven door onze drumband instruc-
teur Mike de Geest en vinden even-
eens op donderdag plaats. Heb je AMV
op school gehad en wil je een ander in-

strument leren bespelen, dan kun je
bij ons beginnen op dwarsfluit, klari-
net, saxofoon, of trompet. Deze lessen
worden gegeven door docenten van
muziekschool De Muzehof (open dag
muziekschool zaterdag 21 mei van 10
tot 13 uur). Natuurlijk kun je eerst
eens komen luisteren op onze repeti-
tie avond (donderdag) en kennis ma-
ken met ons harmonieorkest.

Opgave muziekschool leerlingen voor
l juni a.s Bespeel je reeds een instru-
ment dan kun je je natuurlijk altijd
aanmelden. Ook zijn wij op zoek naar
muzikanten die bas, saxofoon of
schuiftrombone spelen.

Op zaterdagavond 21 mei houden wij
ons voorj aarsconcert in de grote zaal
van het Dorpscentrum. Aanvang 20.00
uur. Een mooie gelegenheid om even
kennis met ons te maken.

Wilt u meer weten of heeft u vragen
bel dan met Paul Bunkers (drumband)
tel. 553688 of Karolien Huetink (har-
monie) tel. 55 34 38.

DJ Johan Gielen in City Lido
Zaterdag 21 mei a.s. betreedt DJ Jo-
han Gielen DJ boot van City lido te
Groenlo. Deze Belgische superster
toert momenteel door heel Europa
om zijn bezoekers iedere keer weer
een geweldige belevenis te laten er-
varen.

En dat is het als Johan Gielen achter
de draaitafels staat Op eerste Kerstdag
2004 stond Gielen al eens op het podi-
um van het City theater en ook toen

gingen de pannen van het dak. Het Ci-
ty theater is deze keer weer gedeco-
reerd tot imposante Dance hall. Resi-
dent is DJ Milo.nl
Verder laat in de Club de Reau Daniël
de beste Urban en Latin horen. In het
feestcafé Barrio Basso doet Mark weer
van zich spreken en herkenbare en
dansbare 70s/80s en 90s ervaar je in
The Soulkitchen gemixed door DJ
Oliver. Zie ook de advertentie elders in
Contact.

Nieuw in Vorden:

"OKIDO OUTDOOR'
Gedurende een aantal jaren was er
ui het pand Burgemeester Gallee-
straat 3 een groentewinkel geves-
tigd. Momenteel hangt er een pam-
flet aan het raam met de tekst:
"Hier komt Adventure & Travel We-
ar OKIDO OUTDOOR". Een winkel
die op dinsdag 17 mei voor het pu-
bliek wordt opengesteld en waar
allerlei artikelen die met buiten-
sport hebben te maken, verkrijg-
baar zijn. Bijvoorbeeld een uitge-
breide collectie wandelschoenen
van de bekende merken Meindl,
Lowa en Hanbag. Naadloze wandel-
sokken van de merken Bridgedale
enFalke.

Verder waterdichte functioneel ade-
mende kleding van de merken Ten-
son, Gaastra, Nomad en Fj allraven. Da-
meskleding met bijpassende afritsba-
re broeken van dezelfde merken. Te-

vens allerhande campingartikelen en
accessoires (gasbranders e.d.) alsmede
een collectie rugzakken. De eigenaars
Ans en Geert van Kevelaar hebben in
Didam een zelfde soort winkel. Ze zijn
daar acht jaren geleden met "OKIDO
OUTDOOR" gestart. Voorheen waren
beiden in loondienst.

Ans van Kevelaar: "Aangezien wande
len tot de favoriete bezigheden van
mijn man en mij behoren, hebben we
op gegeven moment de "stoute" schoe-
nen aangetrokken en zijn we in een
pand in Didam met genoemd assorti-
ment gestart. Via, via vernamen we
dat deze winkel aan de Burgemeester
Galleestraat te huur stond en zijn we
daar op ingesprongen", zo zegt ze.
OKIDO OUTDOOOR in Vorden is op
maandag vanaf 13.30-18.00 uur ge-
opend en alle andere dagen van de
week vanaf 9.30-18.00 uur.

Geslaagd uitstapje
naar Fruitteeltmuseum
Ongeveer 30 leden en belangstel-
lenden van De PCOB afdeling Vor-
den verzamelden zich donderdag-
morgen op het Kerkplein voor het
jaarlijkse uitstapje. Met een bus
van Gelderesch Reizenuit Groenlo
ging de tocht naar het Fruitteelt-
museum in Erichem(Betuwe).

Begunstigd door mooi weer werd het
gezelschap na aankomst onthaald op
koffie met appelflap. Daarna werd een
fim vertoond over alles wat er op het
fruitteeltbedrijf komt kijken, voordat
het fruit wordt geplukt.
Daarna was er ruim gelegenheid het
fruitteeltmuseum, ondergebracht in
een vijfroedige berg, te bezoeken. Veel
gereedschap, zoals een fruitsorteer-
machine en een veilinglokaal konden
worden bewonderd. Daarna werden

de hongerige magen gevuld tijdens
een heerlijke koffietafel. Vervolgens
werd in een overdekt treintje de omge
ving verkend, met als hoogtepunt een
rondrit door het oude Oranjestadje
Buren.

Één van de deelnemers zei: "Dit vond
ik het mooiste onderdeel van het uit-
stapje". Na een kopje koffie of thee
werd via een toeristische route de
thuisreis aanvaard. De Betuwe werd
goed verkend en via de Grebbeberg en
Wageningen en Rozendaal, werd ge-
noten van de prachtige omgeving van
de Veluwezoom. Maar eenmaal in de
uitgestrekte gemeente Bronckhorst
werd genoten van de mooie onver-
wachte Achterhoek. Tegen zessen
keerde het gezelschap na een mcoie
dag voldaan in Vorden terug.
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Ontwerp en realisatie internetsïtes

Weevers Net

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

Drukkerij
U itgeverij

Qntwerp en lay-out
Printing on detnand

Stansen/verpakkingen
!ntern«tdienst«n

Systeembeheer Weevers

SPANNEVOGEL

LAMINAATPARKET
'SENSATION'
met vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,

in 7 schitterende houtdessins

MASSIEVE, RUSTIEK
EIKEN PLANKENVLOER
4 mm velling,
in onderstaande breedtes:

13,5-15,5-17,5-19,5 cm

INBETWEENS
HUISCOLLECTIE
speciaal voor u geselecteerd

compleet gelegd/ wiet
cmd&n/lo&r, ^ t r i en /

34.95».p. m/2

c&wïpl&et gelegd/ wiet
«meten/loer, WKM^eve/
plinten/ en/ afy&olied/

89.50 p.m/2

c&mpleet
inclusief moleen/

29.95».p. m/.

\J Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

NATUURSTEEN,
SFEERMAKER VOOR
BINNEN EN BUITEN.

Boomkwekerij Visschers vof
Hesselinkdijk 2

L7255 LK Hengelo (gld.)

Tel. 0575 - 46 44 94
06 - 22 29 82 21

Uitverkoop

Buxus - Laurier

Taxus - Beuk en tuinplanten

tegen zeer scherpe prijzen

Verkoop vrijdag en zaterdag of

na telefonische afspraak

www.boomkwekerijvisschers.nl

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

TEGELHANDEL
mullcf-vordcn bv

ptavuizen • natuursteen • wandtegets
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

SOLIDE KNIKARMSCHERM MET
WIT/CRÈME GEMOFFELD FRAME
(RAL 9001) EN BUISMOTOR.
In diverse maten met doek in 15 actuele
streepdessins. Tijdelijk verlaagde prijzen
'mei BTW en GRATIS MONTAGE!

Breedte

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm

550 cm

Uitval

2OOcm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

910,-
1080,-
1155,-
1180,-
1205,-
1280,-
1310,-

Knikarmschermen nu extra
voordelig en gratis gemonte

HELMINK
meubelen

Zat. 21 mei
SWINGNIGHT
de Herberg

Vorden
Aanvang 21.30 uur

Entree € 5,-

www.swingnight.nl

VORDEN
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

ElBERGEIM
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

L M l N K A A K T H £

WWW.HELMINKMiUBELiN.NL

B l t U

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

TeL (0573) 45 28 74 b.ag. 06 53405682
www.boschker.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
«T*

'T*

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

-:•:- VIJVERS -#-
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

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

DE KLUSSENIER
NU OOK IN
Warnsveld

Voor o.a.:
Verbouwen
Tegelwerk
Onderhoud
Badkamers
Timmerwerk

KLUSSENIER
André van der Horst

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

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

www. klussenier.nl

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

muf 6 maart ledere eerste en laatste zondag
van de maand Brunch-buffet

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

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grofe groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen
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Bedrijfsbezoek college B&W 40% minder doden met valhelm

Op de foto v.ln.r.: De heren Weevers sr, Van der Kolk, Hoofd ruimtelijke en economische ontwikkeling; Van Gog, gemeentesecretaris/directeur,
Van der Wende, burgemeester, André Baars, wethouder, Weevers jr, Boers, Glasbergen en NOS, wethouders.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil nauwe contacten
onderhouden met ondernemend Bronckhorst. Daarom worden elke
twee weken één of twee bedrijfsbezoeken gepland ter kennismaking
met de bedrijven en ondernemers.

Tijdens deze bezoeken wordt men op
de hoogte gebracht van de activiteiten
van de bedrijven en de mogelijkheden
die deze bedrijven in de gemeente
Bronckhorst kunnen bieden.

De bedrijfsbezoeken worden gepland
in overleg met het Ondernemersplat-
form Bronckhorst en de Bedrijven-
kring Bronckhorst. Inmiddels hebben

zich 55 bedrijven aangemeld die het
college graag willen ontvangen. De
aanmeldingen variëren van winkels
tot grote bedrijven.

Het eerste bedrijfsbezoek heeft inmid-
dels plaats gevonden bij Drukkerij
Weevers op 3 mei jl. waarbij het voltal-
lige college aanwezig was. In een twee
uur durend bedrijfsbezoek werden

het bedrijf, de nevenvestigingen en
de producten gepresenteerd. Daarna
volgde een rondleiding door het
bedrijf. Wat vooral veel indruk maakte
was de efficiency waarbij steeds met
een korte doorlooptijd hoge kwali-
teitsproducten worden gemaakt.

Na de rondleiding was er gelegenheid
om aan te geven wat een ondernemer
in Bronckhorst bezig houdt, wat er
momenteel speelt en wat men hierbij
verwacht van de gemeente Bronck-
horst. Al met al een zeer nuttige
bijeenkomst om de gemeente en de
ondernemers in Bronckhorst dichter
bij elkaar te brengen.

Bericht van SWO
Ouderen van nu willen zo lang mo-
gelijk zelfstandig blijven, zelf bepa-
len hoe ze hun leven leiden en voor
zichzelf en elkaar zorgen. Daarbij
kunnen ze soms wel wat steun ge-
bruiken. Het is echter minstens zo
belangrijk dat ouderen niet aan de
kant blijven staan, maar deel kun-
nen nemen aan de samenleving.
Stichting Welzijn Ouderen Hum-
melo en Keppel ondersteunt hen
daarbij.

Door ouderen te stimuleren om van
het leven te maken wat ze ervan ver-
wachten en door, waar nodig, te zor-
gen voor aanvullende dienstverlening.
Zo kunnen wij behulpzaam zijn bij
het verkrijgen van een maaltijdvoor-
ziening van Tafeltje-dek-je, dagverzor-
ging, computerassistentie en houden
wij u op de hoogte van cursussen en
uitgaansmogelijkheden. Voor infor-
matie en advies, maar ook met ideeën
voor nieuwe activiteiten kunt u ons
bereiken onder telefoonnummer
(0314) 38 02 32 en via ons E-mailadres:
swohummelokeppel@tiscali.nl.

TAFELTJE-DEK-JE
Dit is een maaltijdvoorziening be
doeld voor ouderen en gehandicap-
ten, die wel zelfstandig wonen, maar
voor wie het dagelijks koken en bood-
schappen doen een probleem is. De
maaltijden kunnen 6 dagen per week
thuisbezorgd worden en worden
warm aangeleverd. Voor meer infor-
matie hierover of aanmelden kunt u
bellen met SWO.

PERSONENALARMERING:
EEN VEILIG GEVOEL
Met behulp van personenalarmering
kunnen zelfstandig wonende ouderen
vanuit het hele huis direct contact
maken met een alarmcentrale wan-

neer met spoed hulp vereist is. De ap-
paratuur wordt gekoppeld aan uw te-
lefoonaansluiting. Zelf draagt u een
zender waarmee u in geval van nood
de alarmcentrale een seintje geeft dat
er thuis iets mis gaat. De medewerker
van de alarmcentrale zorgt ervoor dat
er zo spoedig mogelijk iemand bij u
thuis is om de hulp te bieden die no-
dig is. De medewerker van de alarm-
centrale houdt met u contact tot het
moment dat de hulpverlener is gear-
riveerd. Personenalarmering kunt u
aanvragen bij Sensire: (0900) 88 56
(lokaal tarief).

EERST NAAR CIZ (VOORHEEN RIO)
Zorg nodig? Eerst naar het landelijk
bureau CIZ als u een beroep wilt doen
op de Algemene Wet Bijzondere Ziete
kosten (AWBZ). Het CIZ is een onafhan-
kelijke organisatie die beoordeelt of u
voor AWBZ-zorg in aanmerking komt.
Om dat goed te kunnen doen, kijkt
het CIZ samen met u grondig naar uw
gezondheid en uw woon- en leefsitua-
tie. Het CIZ levert geen zorg, maar
neemt alleen een indicatiebesluit, dat
aansluit bij uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie kunt u hierover
bellen met SWO.

CURSUSSEN GGNET
GGNet is een netwerk voor Geestelijke
Gezond-heidszorg en organiseert
diverse cursussen in Oost-Gelderland
en Zutphen waaronder:

OMGAAN MET DEMENTERENDEN
Dementie veroorzaakt zowel bij de
persoon zelf, als ook bij de omgeving
veel zorg, onbegrip en verdriet. Om u
te helpen in de omgang met de de-
menterenden is er een cursus voor
partners, kinderen en verzorgenden,
bestaande uit 6 twee-wekelijkse bijeen-
komsten in het voor- en najaar in Zeve

naar. Herkenning, begrip en het uit-
wisselen van de eigen ervaringen van
de deelnemers staan daarbij centraal.
Kosten € 11,-. U kunt een folder aan-
vragen bij SWO.

OMGAAN MET DEPRESSIE
Somberheid is niets bijzonders, maar
als alles kleurloos lijkt en het plezier
in veel dingen verdwijnt dan kunnen
gevoelens van waardeloosheid ont-
staan. U voelt zich steeds lustelozer,
kunt nergens meer toe komen en pie
kert veel te veel. Herkent u zichzelf in
deze omschrijving, dan is de cursus
'Omgaan met depressie', misschien
iets voor u. U leert stapsgewijs hoe u
zelf uw stemmingen kunt verbeteren.
De cursus bestaat uit 10 bijeenkom-
sten van 2 uur en zijn er telkens in het
voor- en najaar. Kosten: € 34,-.
U kunt een folder aanvragen bij SWO.
Stichting voor Mens en Samenleving
(SMS) biedt vakantieweken voor:

Mantelzorgers en verzorgenden
Als mantelzorger hebt u vaak uw han-
den vol aan het verzorgen van een
partner of vriend(in). Gedurende deze
week wordt u als mantelzorger geheel
ontlast van de zorgtaak. U kunt reke-
nen op:
• Begeleiding door ervaren vrijwilligers
• Alarmsysteem op iedere kamer
• Volpension, inclusief koffie/thee

Maaltijden met eventueel aangepaste
dieëten. Alles is geheel rolstoeltoegan-
kelijk. Een folder met meer informatie
kunt u aanvragen bij SWO.

Gasten met een lichamelijke handicap
Een lichamelijke handicap hoeft geen
belemmering te zijn om op vakantie
te gaan. Tijdens de vakantieweken van
SMS is een team van circa 15 vrijwil-
ligers voor de gasten aanwezig waar-
onder minstens l verpleegkundige.
Een folder met meer informatie kunt
u aanvragen bij SWO.

Elk jaar vallen er in Gelderland
ongeveer 1000 slachtoffers onder
bromfietsers. 30% van de ver-
wondingen en zelfs 40% van de
dodelijke verwondingen kan wor-
den voorkomen door het op de
juiste manier dragen van een goe-
de valhelm. Wat doet zo'n helm?

VERDELEN VAN DE KLAP
Als je geen helm draagt komt je hoofd
maar op hooguit een paar vierkante
centimeter met grote kracht met de
straat in aanraking. Wat de helm -en
dan vooral de helmschaal- doet, is die
plaatselijke klap verdelen over een
veel groter oppervlak, zodat de plaat-
selijke krachten een stuk minder
groot worden, en de schade veel min-
der ernstig is.

OPVANGEN VAN DE KLAP
De tweede functie is het geleidelijk op-

vangen van de klap door de zachte
binnenbekleding van de helm. Die be-
staat uit lagen schuimplastic van ver-
schillende hardheid en vormt je 'per-
soonlijke kreukelzone'.

Dat die binnenbekleding door de klap
in elkaar wordt gedrukt en zich niet
herstelt, betekent trouwens dat je na
een harde klap wel een nieuwe helm
moet kopen!

VOORKÓMEN VAN VERWONDING
Tenslotte zorgt de helm ervoor dat als
het even meezit je huid niet bescha-
digd wordt. Er is niet zoveel fantasie
voor nodig om te bedenken wat er met
je huid gebeurt als je hoofd een eind
met kracht over het wegdek schuurt.
De helm neemt dat over. Maar moetje
na zo'n schuiver die helm eens goed
bekijken en je dan voorstellen dat dat
jouw hoofd....

MIFFA, Praktijk voor Remedial Teaching
Per l januari 2005 ben ik, Ingrid
van der Winden, met mijn Praktijk
voor Remedial Teaching MIFFA van
start gegaan. Deze praktijk is ge-
vestigd op de Kerkstraat 48 te
Drempt. Hieronder staat kort be-
schreven wat Remedial Teaching is
en wat MIFFA voor U kan beteke-
nen.

WAT IS REMEDIAL TEACHING?
Het geven van Remedial Teaching is
het geven van (leer)hulp op basis van
gericht onderzoek.

WAT KAN MIFFA VOOR U BETEKENEN?
U merkt dat uw kind een zetje in de
rug nodig heeft? Of dat uw kind niet
lekker in z'n vel zit? Op school gaat
het leren niet zoals u of de school ver-
wacht? Of uw kind kan de stof wel
aan, maar is erg onzeker? Dan bent u
bij MIFFA aan het juiste adres.

WIE BEN IK?
Mijn naam is Ingrid van der Winden.

Ik heb in 1995 mijn onderwijsbevoegd-
heid gehaald. Sindsdien heb ik ge-
werkt als groepsleerkracht in het spe-
ciaal basisonderwijs en het regulier
basisonderwijs. Het werken in het
speciaal basisonderwijs wekte mijn in-
teresse in het begeleiden van kinderen
waarmee het allemaal niet vanzelf
gaat. Daarom heb ik van 1999 tot 2001
de opleiding Remedial Teacher gevolgd.

AANMELDING
Ouders/verzorgers en/of de school
kunnen, bij voorkeur na 18.00 uur,
contact opnemen om een afspraak te
maken voor een oriënterend gesprek.

INFORMATIE
Voor verdere informatie kunt U altijd
contact met mij opnemen of mijn
homepage bekijken.

MIFFA, Praktijk voor Remedial Teaching
Ingrid van der Winden
http://miffa.nl
email: rt@miffa.nl

Spreekuur CDA Bronckhorst
De CDA-fractie wil de burgers van
Bronckhorst uitnodigen om, als daar
behoefte aan is, op woensdag 18 mei
tussen 19.00 tot 20.00 uur. op het
spreekuur te komen en daar hun me-
ning kenbaar te maken over zaken die
de gemeente betreffen.

Dit kunnen onderwerpen zijn, die op
de raadsagenda staan, maar het kan

ook gaan over zaken die nog niet op de
agenda voorkomen.

Belangstellenden graag een afspraak
maken bij de fractiesecretaris, zodat
in elk geval de fractieleden aanwezig
zijn die wat meer specialistisch op het
onderwerp in kunnen gaan. Fractiese-
cretaris: Jannie Rexwinkel, tel. (0575)
46 34 76.

Geen lucht, geen leven
Onder het motto' Geen lucht, geen
leven, gaan ruim 55.000 enthousi-
aste collectanten van 23 tot 28 mei
voor het Astma Fonds op pad om
geld in te zamelen voor mensen
met astma en COPD.

COPD (chronische bronchitis en lon-
gemfyseem) is de derde doodsoorzaak
in Nederland. En het aantal kinderen
met astma neemt nog steeds toe. Mo-
menteel hebben 1.6 miljoen mensen
last van luchtwegklachten.

Het Astma Fonds financiert weten-
schappelijk onderzoek, behartigt de
belangen van mensen met astma en
COPD, stimuleert de kwaliteit van de
zorg, geeft voorlichting en biedt indi-
viduele hulp.

Leven met astma betekent voortdurend
leven met de angst om geen lucht meer
te krijgen. Een asrma-aanval kan plotse
ling opkomen. Vooral 's nachts en 's
morgens hebben mensen met astma
veel last van kortademigheid of een
drukkend gevoel op de borst.

Daarbij kunnen (werk)omstandighe
den de luchtwegklachten verergeren
en vaak aanleiding zijn tot een toena-
me van het medicijngebruik.

Het aantal mensen met COPD neemt
snel toe. Er zijn naar schatting l mil-
joen Nederlanders met COPD, waar-
van de helft het nog niet weet.

Mensen met COPD hebben continu
ademnood. COPD is, net als astma,
(nog) niet te genezen. Door tijdige be
handeling kan voorkomen worden
dat de conditie van de longen nóg ver-
der achteruit gaat.

Het Astma Fonds zet zich al sinds 1959
actief in voor mensen met astma en
COPD. Sinds die tijd is al veel bereikt,
maar er is nog veel werk te verzetten.

Zo doet het Astma Fonds onderzoek
naar de oorzaak van astmatische reac-
ties, het verbeteren van de behande
ling van kinderen met astma, voor-
lichting op scholen door middel van
Luchtbus, onderzoek naar de oorzaak
en behandeling van COPD.

Het werk van het Astma Fonds wordt
mogelijk gemaakt door giften van par-
ticulieren, het bedrijfsleven en de in-
zet van vele enthousiaste vrijwilligers.
De steun van het Nederlands publiek
is hard nodig, want het aantal mensen
met astma en COPD neemt nog steeds
fors toe.
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Bassie & Vriendjes

Bassie heeft een nieuwe show en reist weer door heel Nederland. Van Maastricht tot Texel en van Cadzand tot
Delfzijl komt hij samen met zijn vriendjes Evert, toneelmeester/aangever en Peter Grooney & Charlie, buikspre-
ker/goochelaar naar ieder theater, zaal en openluchttheater. Tijdens deze afwisselende show, met Nederlands
populairste clown in de hoofdrol, is het is weer twee uur lang ouderwets lachen geblazen voor jong en oud.

Bassie kan het namelijk in deze show
ook weer niet laten om zijn vriendjes
in de maling te nemen en katten-
kwaad uit te halen, en dus is het niet
verwonderlijk dat Bassie op zijn beurt
weer gefopt wordt door zijn vriendjes.
Hier alvast een kleine greep uit het
programma.

Bijzonder trots demonstreert Bassie
tijdens de voorstelling zijn aller
nieuwste uitvinding: 'een konijnen-
wasmachine'. Uiteraard mankeert er
toch wat aan zijn 'superuitvinding'.
'Maar wat dan? zul je vragen. Nou
kom maar kijken!

Als Bassie goochelt geeft hij daar zijn
eigen draai aan en toch sta je na af-
loop versteld van deze 'domme clown'.
Dat is eigenlijk ook wel te verwachten
want Bassie doet alles op zijn eigen
manier, dus ook 'goochelen' doet hij
helemaal anders.

Peter Grooney echter laat tijdens deze
voorstelling zien dat hij wel kan goo-
chelen, maar dan komisch, want Peter
heeft een leuke babbel als hij voor en
met het publiek goochelt.

Peter komt overigens niet alleen want
hij neemt zijn vriendje Charlie mee,

de sprekende pop, en dat Charlie een
lachwekkend brutaaltje is merkt het
publiek gauw genoeg.

Bassie's vaste toneelmeester en aange-
ver Evert zorgt als vanouds dat alles tij-
dens de show op rolletjes loopt en pro-
beert Bassie in te tomen als hij het
weer eens te dol maakt.
En daar heeft Evert dan ook zijn han-
den vol aan.

Tijdens de voorstelling wordt het hele-
maal een dolle boel als Bassie de bij-
zondere poppen in de poppenkast
moet bedienen. Bassie houdt er zo zijn
eigen interpretatie van het poppen-
kastverhaal op na en breekt, tot groot
vermaak van het publiek, letterlijk de
poppenkast tot de grond toe af.

Uiteraard zingt Bassie tijdens deze
show zijn bekende liedjes maar hij
zingt ook een aantal van zijn nieuwe
liedjes zoals o.a. 'Ik wil zo graag een
olifant' en 'De geboorte van een
clown'.

Kortom; Deze vrolijke familie variété
show 'Bassie en zijn vriendjes' staat ga-
rant voor twee uur ouderwets lachen
en schateren en is vermaak voor jong
en oud.

Naar:
En wel op:
Zij spelen dan in:
Aanvangstijd:
Kaartverkoop bij:

VORDEN
ZATERDAG 11 JUNI 2005
DORPSCENTRUM VORDEN
14.00 UUR
SPEELGOED HUISHOUD/SUETERS,
DORPSSTRAAT 15, VORDEN

OQOOOOQQOQQQQQOQQ O OO O O O QQ QOOQCOQQOOppQQQ QQQQ*

Xever de kteurptaat in voor l juni a.s. bij örukkerij Veevers, Hieuwstad 30, Postbus 22, 7250 AA Vorcten

Uit de inzendingen betonen wij de 50 rtooiste tekeningen net een vrij kaartje
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GEZONDHEIDCENTRUM IN HOOG-KEPPEL
Nieuwe bestemming voor gemeentehuis

Wat al enige maanden als gerucht circuleerde is nu definitief geworden:
Het voormalige gemeentehuis van Hummelo en Keppel aan de Van
Panhuysbrink in Hoog-Keppel krijgt een nieuwe bestemming als
Gezondheidcentrum. Een bestemming voor het gebouw dat iedere in-
woner van onze dorpen een goed gevoel zal geven want het voormalige
"huis der gemeente" krijgt daarmee opnieuw een min of meer open-
bare functie ofwel een bestemming die voor ons allemaal van belang
kan zijn. De plannen - waarvan de detaillering overigens nog punt
van overleg is - werden recent toegelicht door de inmiddels gevormde
Stichting Gezondheidcentrum Hummelo en Keppel, door de nieuwe
eigenaar van het gebouw wooncorporatie Site, door wethouder Nas van
de gemeente Bronckhorst en door toekomstige gebruikers.

EEN DROOM
WORDT WERKELIJKHEID
Het idee voor een gezondheidcentrum
is ontwikkeld door dokter Bierens in
Hoog-Keppel, voorheen huisarts te
Wehl. Bierens was en is nogal somber
over een toekomstig tekort aan huis-
artsen, over veel vrouwen in dat be-
roep die slechts parttime willen wer-
ken, over de verzakelijking van de
praktijken en het blijven behouden
van plezier in het beroep. Hij is en was
vooral bezorgd over het behoud van de
huisartsen in de dorpen.
Daartoe schreef hij, nu zo'n vier jaar
geleden, een notitie over dit onder-
werp. Toen al aannemende dat de ge
meente Hummelo en Keppel zou wor-
den opgeheven, ontvouwde hij de ge-
dachte om het gemeentehuis in de
toekomst te gaan bestemmen tot een
zorg- en dienstencentrum. Hij dacht
daarbij niet alleen aan de gezond-
heidszorg, maar ook aan zaken als
maatschappelijk werk en een zorglo-
ket voor sociale zaken.
Kortom aan de eerste lijnszorg, basis-
zorg voor lichamelijk en geestelijk
welzijn Ook zou een bankfiliaal er een
plekje kunnen krijgen en zou de
raadszaal kunnen dienen voor ont-
vangsten, condoleancebijeenkomsten,
bejaardenwerk etc.

Zijn notitie werd aan het gemeentebe-
stuur aangeboden maar er werd op
dat moment niets mee gedaan. Kenne-
lijk was het te vroeg daarvoor en bo-
vendien kwamen plannen in ontwik-
keling voor de brede school in Hum-
melo die ook plaats zou kunnen bie-
den aan een deel van de activiteiten
die de heer Bierens voor ogen stonden.
Naderhand bleek de belangstelling
daarvoor eigenlijk niet werkelijk aan-
wezig en werd de notitie van Bierens,
gericht op een gezondheidcentrum in
het leegkomende gemeentehuis, weer
actueel. De reacties op zijn ideeën wer-
den in brede kring (college, raad en be-
volking) goed ontvangen.
Het leidde tot oprichting van de Stich-
ting Gezondheidcentrum waarvan
het bestuur bestaat uit de heer Bierens
(voorzitter) en de heren notaris Van
Weeghei en Schripsema uit Humme'
lo, respectievelijk secretaris en pen-
ningmeester.

Als doelstelling werd aangegeven: het
beheren van onroerende zaken ten be-
hoeve van de eerste lijnszorg en deze
daarmee in onze gemeenschap te be-
vorderen, te faciliteren en vooral voor
de toekomst zeker te stellen.
Er werd een voorlopig koopcontract
gesloten met (toen nog) de gemeente
Hummelo en Keppel. Het totale pand
met bijbehorende grond werd door de
stichting aangekocht voor een bedrag
van € 818.000,-.

Op dat bedrag was het geheel officieel
getaxeerd, mede onder invloed van de
nadrukkelijke voorwaarde dat de be-
stemming gezondheidcentrum werd
gerealiseerd of tenminste een verge
lijkbaar maatschappelijk doel.

Lange tijd werd er van uitgegaan dat
een zorgverzekeraar de financiering
van het project op zich zou nemen,
maar op het allerlaatste moment
haakte deze af tot verbazing en schrik
van de initiatiefnemers.

Het gemeentebestuur toonde zich
coulant door de uiterste verkoopda-
tum te verschuiven van l januari naar
l april 2005 teneinde het stichtingsbe-
stuur in staat te stellen een nieuwe fi-
nancier te vinden. "Het mag duidelijk

zijn dat college en raad van Hummelo
en Keppel er veel aan gelegen was dat
de goede toekomstige bestemming
van het te verlaten huis der gemeente
ook werkelijk doorgang zou vinden",
aldus wethouder Nas, die thans, zoals
bekend, in die functie de gemeente
Bronckhorst dient.

SITE EIGENAAR,
STICHTING HOOFDHUURDER
Wooncorporatie Site te Doetinchem
kwam in beeld. Een doortastende ge-
sprekspartner, waarmee de stichting
op korte termijn snelle en duidelijke
afspraken kon maken.
Site nam met medewerking van de ge-
meente Bronckhorst de koopovereen-
komst over van de Stichting en is mits-
dien eigenaar van gebouw en bijbeho-
rende grond. Directeur Driever van Si-
te acht deze aankoop nauw verweven
met de doelstelling van de wooncorpo-
ratie. Vaak komt deze wat negatief in
beeld met investeringen als deze,
maar uiteindelijk is het doel van de in-
stelling om woonplezier voor een ie
der te scheppen. En daarbij gaat het
niet alleen om de woning op zich,
maar ook om zaken als welzijn, zorg
en veiligheid, kortom, een plezierige
woonomgeving. Het initiatief tot
stichting van een gezondheid- en zorg-
centrum sluit daar naar inzicht van Si-
te naadloos op aan en daarom is met
veel plezier tot de samenwerking met
de Stichting Gezondheidcentrum
Hummelo en Keppel besloten. De
wooncorporatie vindt het belangrijk
om op deze wijze cohesie in gemeen-
schapszin te realiseren. Site bezit in
Hummelo en Keppel 251 woningen,
i.c. 14% van de totale woningvoorraad.
De Stichting Gezondheidcentrum
wordt hoofdhuurder van het complex
en zal dit in delen onderverhuren aan
voor haar doelstelling passende gega-
digden. Inmiddels heeft de stichting
een intentieovereenkomst gesloten
met de volgende participanten:
• de twee plaatselijke huisartsen
• de apotheek van beide artsen
• de politiepost
• de wijkzorg (Sensire, het Waalse Wa-

ter).

Er vindt nog overleg plaats met enige
andere partijen, zoals een tandarts en
een fysiotherapeut.

Indelingen
Helaas kunnen we niet beschikken
over een passende plattegrond van het
gebouw, zodat we u in beschrijvende
vorm zullen trachten te informeren
over indeling van de gebruiksruimten.
De huidige participanten zullen allen
op de benedenverdieping worden ge
huisvest. Uiteraard is het de bedoeling
dat ook de bovenruimten (vroegere
raadszaal en naastgelegen wethou-
derskamer) gebruikers krijgen die pas-
sen in het concept van de eerstelijns-
zorg.
• De wijkzorg Sensire heeft inmiddels

al ruimte ingenomen in het com-
plex, te weten de voormalige con-
ciërgewoning aan de achterzijde,
toegang aan de Dubbeltiesweg. Die
ruimte is evenwel tijdelijk, want na
enige veranderingen verhuist de in-
stelling naar elders in het gebouw,
te weten de vertrekken waar de afde
ling financiën van de gemeente een
plaats had

• De politiepost voor de wijkagente
blijft op de huidige plaats, te weten
de aanbouw aan de rechterkant van
het pand

• In het gebouw zijn weliswaar enige
interne aanpassingen noodzakelijk,
maar het uiterlijk aanzien van het

voormalige gemeentehuis zal nau-
welijks wijzigen.

Zo ondergaat de entree (publiekshal)
geen verandering. De hal is van bui-
tenaf zonder belemmeringen toegan-
kelijk en dat is voor het toekomstige
gebruik erg plezierig. In de hal komt
een centrale receptie, zoals thans aan-
wezig en hier zal ook de wachtruimte
voor patiënten en een speelruimte
voor de kinderen worden ingericht
• De beide huisartsen krijgen hun ei-

gen praktijk- en wachtruimten,
maar zullen wel een gemeenschap-
pelijke apotheek hebben. De artsen
kunnen beschikken over flinke
praktijkruimten (spreek- en onder-
zoekskamers, behandelruimten en
laboratorium). Deze komen alle in
het gedeelte waar eerder de afdeling
gemeentewerken was gehuisvest. In
een van deze ruimten zal ook de dia-
betes-verpleegkundige een plaats
krijgen.

• Links van de ingang (voorheen de af-
deling burgerzaken), komt de ge
meenschappelijke apotheek van bei-
de huisartsen en ook deze voorzie
ning blijft dan gelukkig op bereikba-
re afstand.

• De resterende ruimten zullen af-
hankelijk van het toekomstige ge
bruik worden ingedeeld.

HUISARTSENPRAKTTJKEN
De nieuwe praktijkruimten worden,
zoals het er nu naar uitziet, in de eer-
ste week van juni in gebruik geno-
men. Vanaf dat tijdstip worden de
praktijkruimten van de artsen Nieu-
wenhuisen te Hummelo en Assink in
Laag-Keppel gesloten.

Beide artsen zijn zeer content met de
nieuwe praktijk-ruimten en roemen
het initiatief en de inzet van het Stich-
tingsbestuur en de reactie daarop van
het gemeentebestuur van Hummelo
en Keppel. Ze zullen in het voormalige
gemeentehuis gaan beschikken over
ruime, toekomstgerichte werkvertrek-
ken en zien de verhuizing en de inten-
sievere samenwerking van alle betrok-
kenen bij de eerstelijnszorg als een
goede ontwikkeling in de persoonlijke
zorg aan de inwoners.
In de nieuwe situatie zal er plaats zijn
voor het aantrekken van een (partti-
me) vrouwelijke collega en er zal een
eigen ruimte zijn voor artsen in oplei-
ding.

De artsen houden elk hun eigen pa-
tiëntenkring. Wat dat betreft veran-
dert er dus niets voor u als patiënt,
maar wel zult u, als dat nodig is, voort-
aan voor het spreekuur naar Hoog-
Keppel moeten gaan. Voor sommigen
dichterbij, voor anderen iets verder
van huis.
Overigens zullen de artsen hun pa-
tiënten nog nader inlichten over de
veranderingen en het tijdstip van in-
gang daarvan.
Zeer belangrijk is dat de continuïteit
van de medische zorg met dit project
is veiliggesteld maar ook dat de bereik-
baarheid van de huisarts aanzienlijk
wordt verbeterd. Nieuwe telefoonap-
paratuur zorgt voor snelle doorverbin-
dingen en dus (vooral ook bij spoed)
voor een vlot contact tussen patiënt
en arts of apotheek. Er zal, ook door
de aanstelling van een parttime colle
ga, steeds een arts aanwezig of in elk
geval direct consulteerbaar zijn. Ook
van belang is dat er aansluitend aan
het gebouw een ruime parkeervoor-
ziening is.

Het initiatief van de heer Bierens -zijn
droom werd werkelijkheid- heeft niet
alleen geleid tot een goede bestem-
ming voor het gemeentehuis, maar
bovenal voor een eerstelijns zorg en
aandacht die past in de kleinschalig-
heid van onze plattelandsgemeen-
schap. Beslist aan te merken als een ui-
termate belangrijke voorziening voor
de leefbaarheid in onze dorpen.

Ongetwijfeld onderschreven door vele
lezers wenst uw redactie het nieuwe
gezondheidscentrum en zijn uitvoe
rende participanten een gezonde toe
komst toe!

Ouderentocht
Op maandag 30 mei wordt de tradi-
tionele ouderentocht gehouden.
Via een mooie route over de Veluwe
rijden we naar restaurant Stern te
Epe waar een pauze wordt gehou-
den. De terugreis gaat via een toe
ristische route naar restaurant
"Veldhoen" te Langerak waar ons
een goede koffietafel wacht.

Aan de tocht kan worden deelgeno-
men door inwoners van Hummelo en
Keppel die de leeftijd van 65 jaar heb-
ben bereikt. Voor een echtpaar is het
voldoende als een van de partners aan
die leeftijdseis voldoet. Men vertrekt
op 30 mei om 11.00 uur vanaf het voor-
malige gemeentehuis en zijn daar om
circa 19.30 uur weer terug. De kosten

bedragen 30 Euro per persoon, bij op-
gave te voldoen. Men kan zich tot 23
mei opgeven bij een van de onder-
staande adressen:
Drempt
Mevr. M, Bremer, Hoefkensestraat 12
Dhr. G. Smeitink, Kerkplein 6
Eldrik
Mevr. G. Peters, Eldrikseweg l
Hoog Keppel
Mevr. D. v. Braak, Monumentenweg 14
Hummelo
Mevr. A Weenink, Keppelseweg 13
Mevr. B. Eggink, Keppelseweg 5
Mevr. T. Pelgrom, Keppelseweg 15
Laag Keppel
Mevr. H. Tiecken, Dorpsstraat 31
Doesburg
mevr. D. van Hagen, Zandbergstraat 75

GGD-ACTIE VOOR AZIË
BRENGT RUIM € 2500 - OP
De actie van GGD Gelre-IJssel voor
hulp aan slachtoffers van de tsuna-
mi heeft € 2.554,75 opgebracht. Het
bedrag is gestort op giro 555. Mede
werkers van de GGD kwamen begin
januari met het idee voor de actie.

Bij de GGD komen dagelijks vakantie
gangers en reizigers over de vloer om

vaccinaties te halen. Besloten werd dat
de GGD voor elk consult bij dit reizi-
gersspreekuur in januari, twee euro
over zou maken op giro 555. Ook kwa-
men daar nog wat spontane giften bij.
De actie van de GGD GelreIJssel kreeg
navolging van een aantal andere
GGD'en in Nederland. De precieze op-
brengst daarvan is nog niet bekend.

Aanmelden reünie C.B.S. Varssel
In de editie van Contact Midden
van 3 mei is in het artikel C. B. S.
Varssel bestaat 75 jaar een foutief
telefoonnummer vermeld.

Het telefoonnummer waar belangstel-
lende zich kunnen aanmelden voor de
reünie op zaterdag 28 mei moet zijn:
(0575) 46 75 38.

Het bruist van activiteiten
bij Ars Longa
Ars Longa zal vanaf l mei weer vol-
op draaien met theetuin, beelden-
tuin en zomertuin. De zomertuin
is een siertuin met veel natuurlijke
accenten, zoals de kikkerpoel,
hou tril en knotwilgen.

De tuin nodigt bijzonder uit om lek-
ker te dwalen over de graspaden en te
genieten van de verrassingen die de
tuin biedt. In de beeldentuin zijn
bronzen en stenen beelden van Hol-
landse en Belgische kunstenaars te be
wonderen en te koop. Annemarie Wil-
lemsen uit Vorden exposeert haar fi-
guratieve bronzen en stenen beelden.
Ars Longa heeft zelf een collectie bron-

zen beelden aangekocht van diverse
Belgische kunstenaars en er zijn gego-
ten natuurstenen beelden en orna-
menten van Old Cotswold stone.

Zoals elk jaar gaan ook vanaf l mei de
evenementen van start, gezellig en
kleinschalig zoals u dat gewend bent.
In mei wordt moeder extra in het zon-
netje gezet op moederdag. Zij krijgt
gratis taart in de theetuin, maar ze
moet wel de kinderen meenemen.

Dat is eigenlijk alleen maar extra leuk,
want de grote trampoline staat klaar.
En vaders, maak je geen zorgen. Op va-
derdag zijn jullie aan de beurt.

De Kunstbus
De Kunstbus reed het afgelopen
seizoen weer door Bronckhorst en
omstreken. Veel 55-plussers uit
Doesburg, Drempt en Wehl stapten
ui voor een gezellig dagje museum
of een avondje kunst en cultuur.

De Stichting Welzijn Ouderen in onze
gemeente had telkens de bussen vol
voor uitjes naar het Stedelijk Museum
te Amsterdam, de operette 'Die Fleder-
maus', in de Stadsschouwburg te Nij-
megen en als allerlaatste in februari
naar het Amphion Theater in Doetin-
chem voor de toneelvoorstelling van

'Max Havelaar1, gebaseerd op het boek
van Multatuli. Het is nog niet zeker of
er ook in het komende jaar voldoende
financiële middelen zijn om de Kunst-
bussen weer te laten rijden.

De Stichting Welzijn Ouderen zal ech-
ter alles in het werk stellen om ook in
de toekomst culturele uitstapjes moge
lijk te maken voor ouderen die op een
andere manier de theaters en musea
moeilijk kunnen bereiken.
SWO Hummelo en Keppel houdt u
op de hoogte van de nieuwe ontwikke
lingen.

Al gekeken op

www.contact.nl
voor het plaatselijke nieuws?
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De Lacetti Vegas
erlaa

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

+ Elektronische remkrachtverdeler

4 Dubbele airbags voor

4 Zij airbags

^ Ruime middenklasser

4 Stuurbekrachtiging

4 Standaard 5-deurs

4 Bumpers in carrosseriekleur

4 Hoofdsteunen voor en achter

4 In twee delen neerklapbare achterbank

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

Deze aanbieding geldt ook voor de Nubira sedan

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

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

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

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

www.auto-palace.nl

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

Deze woningen hebben tijdens de Open Huizen Dag de deuren voor u geopend
Zaterdag 28 mei a.s. van 10.00 tot 14.00 uur

Het Jebbink 26, Vorden

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

* perceel: 136 m2

* 3 slaapkamers en royale 4e werk-/

De Doeschot 14, Vorden

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

* perceel: 525 m2

* volledig thermopane beglazing en
hardhouten kozijnen

Waarlerweg 2, Vorden

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

* prachtig in het buitengebied en toch
nabij

Van Bevervoordestraat 43,
Gelselaar (bij Borculo)

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

Oude Zutphenseweg i, Vorden

1

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

* perceel: 5.860 m2

paardenstallen

Geltinkweg 25, Keijenborg

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

* perceel: 282 m2

* bouwjaar 1997

Aan- en verkoop van
onroerend goed

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

makelaars o.g. en assurantiekantoor

l VANZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31

7251 DG Vorden

Postbus 46, 7250 AA Vorden

Telefoon 0575 - 55 57 33

Galgengoorweg 15, Vorden

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

* perceel: 5.875 m2

* met zomerhuisje
* grote schuur/ garage

Kapelweg 8, Vierakker

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

* bouwjaar ca. 1900 * grote gara-
ge/schuur

NVM
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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: 28 51

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)750250.

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

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

B en w vat plannen voor komende periode samen in
Collegeprogramma 2005-2010
Groen, Open en Gemoedelijk
Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad een raadsprogramma opgesteld
met de plannen voor haar komende 'regeerperiode' van 2005-2010. Veel
nieuw Bronckhorst-beleid moet gemaakt worden. Burgemeester en
wethouders hebben de plannen van de raad uitgewerkt in een College-
programma voor 2005-2010, dat het motto 'Groen, Open en Gemoedelijk'
meekreeg. Plannen maken en ambities hebben is goed, maar de realiteit
is dat de gemeente Bronckhorst het financieel moeilijk heeft.

Dit kan betekenen dat projecten so-
berder uitgevoerd of investeringen
uitgesteld moeten worden. Echter,
net als de raad wil het college dat
Bronckhorst een krachtige en
zelfbewuste gemeente is met veel
aandacht voor het behoud van de
voordelen van de kleinschalige oude
gemeenten. Op open en gemoede-
lijke wijze communiceren met inwo-
ners, zorgen dat zij zich goed (blij-
ven) voelen in hun woonplaats en het
onderhouden, beheren en ontwikke-
len van ons groen is belangrijk. Wat
de plannen zijn van b en w voor de
komende periode? Hieronder staan
ze globaal op een rij verdeeld over
de thertia's van het motto:

Groen
• Plattelandsbeleid
Bronckhorst is vooral een groene
plattelandsgemeente. Om dit in
stand te houden ontwikkelt het col-
lege een ruimtelijke structuurvisie
voor de hele gemeente met aan-
dacht voor functieverandering
nieuwe economische dragers) in het
buitengebied, werken (bedrijventer-
rein(en)), recreëren en natuur- en
landschapsontwikkeling. Rekening
houdend met het streek- en recon-
structieplan werken burgemeester
en wethouder toe naar een platte-
landsbeleid. Het plattelandsbeleid
wordt weer vertaald naar bestem-
mingsplannen voor het buiten-
gebied. Voor het grondgebied van
Hengelo en Vorden lopen al bestem-
mingsplanherzieningen. Voor
Zelhem, Hummelo en Keppel en
Steenderen komt dit nog.

• Woonvisie
De huidige woonvisies moeten wor-
den samengevoegd, waarbij kansen
die er komen direct moeten worden
benut. Een eerste inventarisatie van
bouwlocaties (in- en uitbreiding) is
al gemaakt. Er staan afspraken met
de provincie op stapel over woning-
bouw tot 2014 (ambities, doelgroe-
pen, etc.) Uit de eerste inventarisatie
komt voor Bronckhorst een totaal
nieuwbouwwoningaantal van ruim
1700 in de periode 2005-20U,
verdeeld over huur/koop, éénge-
zins-Aneergezinswoningen, goed-
koop/middelduur/duur. Afgewacht
moet worden in hoeverre dit aantal
en de verdeling over de verschillen-
de categorieën overeenkomt met de
provinciale visie.

• Verkeer- en vervoersplan
De bestaande verkeer- en vervoers-
plannen waaronder het bevorderen
van maatregelen voor de verkeers-
veiligheid van de voormalige
gemeenten worden aan de hand van

nieuw rijks- en provinciebeleid waar
nodig (her)ontwikkeld en opgeno-
men in het verkeer- en vervoerplan
(GWP) Bronckhorst. Hierover vindt
uitgebreide inspraak plaats met
inwoners. Verder bewaakt het colle-
ge de voortgang van de procedures
(o.a. MER-procedure) voor realisatie
van de rondweg rond Hummelo en
wil zij het openbaar vervoer in
Bronckhorst stimuleren. In overleg
met provincie en vervoerder (Syntus)
wil de gemeente het openbaar ver-
voer in Bronckhorst minimaal op het
bestaande niveau houden. Daar
waar uitbreiding van diensten of
lijnen nodig en haalbaar is, zet de
gemeente zich daarvoor in.

• Economie en toerisme
Het college gaat een economisch
beleidsplan opstellen waarin indus-
triële en middenstand bedrijvigheid,
grond- en eigendommenbeleid en
toeristisch beleid aan de orde
komen. Het bevorderen van toeris-
me vindt de gemeente belangrijk,
waarbij kleinschaligheid van de
toeristische voorzieningen voorop
staat. Ook het realiseren van een
groei in de werkgelegenheid in
Bronckhorst vindt de gemeente
belangrijk. De mogelijkheden voor
het ontwikkelen van nieuwe bedrij-
venterreinen worden onderzocht.

Open
• Handhaving
Na de rampen in Enschede en
Volendam bleek dat het toezicht op
bedrijven moest verbeteren.
Gemeenten stellen hiervoor een
handhavingsbeleid op met jaarlijkse
doelen. In Bronckhorst staat 2005 en
2006 het toezicht houden op onze
fysieke leefomgeving centraal
(handhaving op het gebied van
bouw- en woningtoezicht, ruimtelij-
ke ordening, milieu, veiligheid, APV,
bijzondere wetten en openbare wer-
ken). Eind 2006 wordt dit geëvalu-
eerd, waarna overige gemeentelijke
handhavingstaken (zoals op gebied
van sociale zaken, welzijn, financiën)
in het integrale handhavingsbeleid
worden betrokken.

• Voorzieningen in kernen
Het college komt met een plan voor
de instandhouding en toegankelijk-
heid van voorzieningen in de diverse
kernen. Hiervoor is goed inzicht
nodig in vragen als wat verstaan we
onder een kern, waar moet een kern
aan voldoen etc. Leefbaarheid in de
kernen is een groot aandachtspunt.
Om een goed plan op te kunnen stel-
len, vindt de gemeente het van groot
belang hierover te communiceren
met de inwoners door te luisteren

naar wat er in de dorpen en kernen
leeft en wat men bezighoudt.
Initiatieven van dorpsvertegenwoor-
digingen worden op prijs gesteld.
Daarnaast staat de gemeente open
voor het eventueel realiseren van
multifunctionele accommodaties,
als er draagvlak is, in de kernen die
hiervoor in aanmerking komen.
Afhankelijk van kosten, het huidige
voorzieningenniveau en de meer-
waarde voor de leefbaarheid.
In Hummelo en Vorden spelen der-
gelijke projecten op dit moment al.

• Veiligheidsnota
Burgemeester en wethouders stel-
len een veiligheidsnota op. Doel is
het algemene veiligheidsgevoel van
de inwoners van Bronckhorst te ver-
beteren. Hiervoor is het belangrijk
te weten hoe het nu met ons veilig-
heidsgevoel is gesteld. Om dat te
meten wordt in 2005 een zogenaam-
de veiligheidsscan uitgevoerd. De
uitkomsten vormen de basis van het
veiligheidsplan.

• Digitale dienstverlening
De gemeente wil dat een steeds
groter deel van de dienstverlening
ook via de elektronische weg kan
verlopen, als service naar haar
inwoners. In 2007 zou al 65% van
de gemeentelijke producten en
diensten via het internet geregeld
moeten kunnen worden.

Gemoedelijk
• Subsidieregeling
De gemeente maakt een subsidie-
nota voor Bronckhorst. In de nota
staat welke doelgroepen en/of
activiteiten de gemeente subsidieert
en aan welke voorwaarden moet
worden voldaan. De subsidienota is
een 'sturingsmiddel' om bepaalde
groepen te stimuleren of activiteiten
te ondernemen en moet in 2007
gaan gelden.

• Jongeren- en ouderenbeleid
Het college ontwikkelt een op de
doelgroep gericht jongeren- en
ouderenbeleid.
Jeugd- en jongerenbeleid
Burgemeester en wethouders willen
in eerste instantie een beleid
ontwikkelen voor de groep 11 t/m
23-jarigen. Het jongerenbeleid moet
totstandkomen door (interactief) in
gesprek te gaan met de doelgroep.
Peuterspeelzaalbeleid
Het college heeft inmiddels besloten
een traject tot bestuurlijke schaal-

vergroting van de peuterspeelzalen
te ondersteunen. Daarnaast wil de
gemeente een peuterspeelzaalbe-
leid ontwikkelen.
Ouderenbeleid
Het bestaande ouderenbeleid moet
geharmoniseerd worden. Ook is on-
derzoek nodig naarde behoeften
van de doelgroep. Op dit moment
zijn de stichtingen welzijn ouderen
uit de oude gemeenten met elkaar in
gesprek om te komen tot één or-
gaan. Verder vindt een gezamenlijke
benadering plaats met de zorg gelet
op de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, die voor deze doel-
groep van grote betekenis is.

• Gezondheidsbeleid
Het college harmoniseert het
bestaande gezondheidsbeleid van
de vijf gemeenten en geeft door het
opstellen van een lokale gezond-
heidsnota invulling aan het in regio-
naal verband ontwikkelde gezond-
heidsbeleid. In de nota staan
duidelijke doelstellingen. Sport is
een belangrijk speerpunt. Een van
de doelen is een stijging van het
aantal actieve sportbeoefenaren
die aangesloten zijn bij een sport-
vereniging of sportschool.

• Welzijn en zorg
De gemeente komt met een samen-
hangend beleid voor welzijn en zorg
en richt waar mogelijk lokale loket-
ten voor wonen, welzijn en zorg in.
Een start is gemaakt met het project
'Vorden Wel thuis'. Dit project heeft
als doel dat mensen (met name
ouderen en gehandicapten) zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen wonen
in hun eigen omgeving doordat het
aanbod van diensten op het gebied
van wonen, welzijn en zorg goed op
elkaar aansluit. De gemeente heeft
het project opgepakt samen met de
zorgaanbieders Sensire en Sutfene
en woningcorporatie Prowonen. De
ervaringen die hiermee zijn opge-
daan, kunnen worden gebruikt voor
heel Bronckhorst. De gemeentelijke
taak hierin is het faciliteren en regis-
seren van verschillende activiteiten.

Raadsvergadering 26 mei
Het Collegeprogramma wordt op
26 mei a.s. in de gemeenteraad
besproken.
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Begroting Bronckhorst: structureel tekort van 3,8 miljoen euro
Periode van bezuinigen breekt aan
Normaal gesproken presenteren gemeenten aan het eind van een jaar een
begroting voor het komende jaar. Door de herindeling kwamen de voor-
malige Bronckhorst-gemeenten daar niet meer aan toe. Een klus dus voor
de nieuwe bestuurders. Voor 2005 moest in dit jaar een begroting worden
gemaakt. Dat is nu gebeurd. Het college heeft de begroting opgesteld,
maar de gemeenteraad moet deze goedkeuren en vaststellen. De begro-
tingsvergadering van de raad is op 26 mei om 19.00 uur (let op: gewijzigd
tijdstip) in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar
en u bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen.

In de begroting van 2005 zijn de
inkomsten en uitgaven van de vijf
voormalige gemeenten samenge-
voegd. Al deze getallen bij elkaar
opgeteld lieten een tekort van 3,8
miljoen euro zien. Dit heeft ver-
schillende oorzaken. De belangrijk-
ste is dat de algemene uitkering van
het rijk die alle gemeenten ontvan-
gen drastisch is verlaagd ten
opzichte van de som die de vijf
gemeenten kregen. Deze algemene
uitkering is afhankelijk van de
sociale structuur van de gemeente.
Hierbij wordt gekeken naar aantal-
len inwoners, woningen, monumen-
ten, kilometers wegen etc. Daar-
naast krijgt iedere gemeente een
vaste bijdrage. Ab boers, wethouder
Financiën en belastingen van
Bronckhorst: "Toen we nog vijf
gemeenten waren, kregen we alle
vijf deze vaste bijdrage, nu we één
gemeente zijn, krijgen we dit bedrag
maar één keer. Dat betekent circa
1,1 miljoen euro minder." Boven-
dien is de algemene uitkering ook
nog eens fors gedaald door bezui-
nigingen die het rijk op allerlei
gebieden doorvoert en waar ge-
meenten ook mee te kampen
krijgen. De vijf gemeenten wisten
dat deze bezuiniging eraan kwam,
maar ze hebben tot de herindeling
gewacht om echt met bezuinigingen
aan de slag te gaan. Bronckhorst is
overigens niet de enige gemeente
met deze problemen. Dit geldt voor
nagenoeg alle herindelingsge-
meenten hier in de buurt."

Dekking uit reserves
Het is duidelijk geworden dat
Bronckhorst op dit moment meer
geld uitgeeft dan er binnen komt.
En dat moet aangepakt worden.
Wethouder Boers: "Daarom hebben
we ombuigingsmaatregelen voor-
gesteld. Alle afdelingen hebben 3%
op hun budgetten bezuinigd. Er is
een vacaturestop ingesteld en een
investeringsstop. Hierdoor kwamen
we uit op een bezuiniging van 1,3
miljoen euro voor dit jaar en 1,5 mil-
joen in 2006. We houden daardoor in
2005 een structureel tekort van 2,4
miljoen euro over. Bronckhorst

heeft voldoende reserves. Hier
wordt het tekort van dit jaar en vol-
gend jaar uit gedekt, maar dat is
geen structurele oplossing. Het
begrotingstekort moet de komende
jaren worden opgelost. Of eigenlijk
moet onze financiële positie worden
verbeterd om ook nieuwe plannen
uit te kunnen voeren."

"Hoe we dat gaan doen? We hebben
een zogenaamde begrotingsscan uit
laten voeren. We hebben onze
inkomsten en uitgaven onder de
loep genomen. Hieruit kwam naar
voren dat Bronckhorst ten opzichte
van vergelijkbare plattelandsge-
meenten in Nederland (o.a. qua
inwonertal en oppervlakte] relatief
lage inkomsten (bijvoorbeeld uit be-
lastingen) heeft. Verder hebben we
op enkele terreinen vergeleken met
die gemeenten heel hoge uitgaven,
onder andere op het gebied van
groen, wegen, openbare orde en
veiligheid. Bronckhorst is de op drie
na grootste gemeente van Gelder-
land; na Ede en Apeldoorn. We heb-
ben veel wegen die we moeten
onderhouden, veel brandweerka-
zernes etc. Een werkgroep gaat nu
bekijken waar nog (meer) structu-
rele bezuinigingen mogelijk zijn. In
deze werkgroep komen de gemeen-
tesecretaris en zijn plaatsvervan-
ger, de wethouder Financiën en
belastingen en het hoofd van de
afdeling Financiën en belastingen.

Investeringsplannen
"Voor nu zijn de investeringsplan-
nen nauw bekeken en zijn maatre-
gelen getroffen. We hebben beoor-
deeld welke investeringen door-
gang moeten vinden, welke wen-
selijk zijn (en worden uitgevoerd
als hiervoor financiële middelen
zijn) en welke uitgesteld kunnen
worden", zo zegt Ab Boers.

Hieronder vindt u een kort overzicht
van projecten waarvoor in 2005 geld
is gereserveerd:

Noodzakelijk
Herinrichting centrum Hengelo
In 2004 is fase 1 van het Centrum-
plan Hengelo uitgevoerd. Rond de
kerk is éénrichtingsverkeer inge-
steld en de Spalstraat is heringe-
richt: de riolering is vervangen, de
weg is opnieuw beklinkerd, de par-
keergelegenheid langs de winkels
is verbeterd en nieuwe openbare
verlichting is geplaatst. De Kerk-
straat, Raadhuisstraat en Bannink-
straat moeten nog opnieuw inge-
richt worden (fase 2 en 3). Dit
gebeurt in dezelfde lijn als de Spal-
straat. De voorbereidingen staan
gepland voor 2005. Ook deze straten
krijgen (deels) nieuwe riolering,
klinkers, loopstroken en openbare

verlichting. Verder moet er vol-
doende parkeergelegenheid
komen. De uitvoering staat in het
voorjaar van 2006 op stapel. Dit is
echter afhankelijk van de voortgang
van de bouwprojecten 'Wolborgh-
Arendsen' op de hoek Raadhuis-
straat/Kerkstraat, 'Sterrenweg' op
de hoek Raadhuisstraat/Sterren-
weg en 'Banninkhof' op de Bannink-
straat.

Aanleg voetbalveld HC'03 Drempt
Voetbalvereniging Hummelo en
Keppel en sportvereniging Drempt
Vooruit zijn in 2003 gefuseerd. Er
wordt gebruik gemaakt van twee
sportcomplexen; in Hoog-Keppel
en Achter-Drempt. Het is de bedoe-
ling over te gaan tot één terrein in
Achter-Drempt. Dit moet hiervoor
worden uitgebreid. Voor de aankoop
van omliggende gronden en de
aanleg van een voetbalveld is geld
geraamd.

Rondweg Hummelo voorberei-
dingen
De gemeente Hummelo en Keppel
en de provincie Gelderland hebben
in 2004 een overeenkomst getekend
waarin de voorbereiding en reali-
satie van de rondweg is geregeld.
Afgesproken is dat in 2005 een
milieueffectrapportage (MER) wordt
opgesteld en in 2006 de tracékeuze
plaatsvindt. Voor de MER levert de
gemeente een bijdrage van
€200.000,-.

Maatregelen Dorpsstraat N 314
Hummelo
Omdat de aanleg van een rondweg
om Hummelo nog enige tijd op zich
laat wachten, is bekeken hoe de
Dorpsstraat door Hummelo (N314)
op korte termijn veiliger en leef-
baarder kan worden gemaakt. De
weg is eigendom van de provincie,
maar de gemeente levert een bij-
drage van € 50.000,-. In 2005 of
2006 worden suggestiestroken
aangelegd en trottoirs verbreed.

Opstellen GWP Bronckhorst
De bestaande verkeer- en vervoers-
plannen, waaronder het bevorderen
van maatregelen voor de verkeers-
veiligheid van de voormalige
gemeenten, worden aan de hand
van nieuw rijks- en provinciebeleid
waar nodig (her)ontwikkeld en
opgenomen in het verkeer- en
vervoerplan (GWP) Bronckhorst.
Hierover vindt uitgebreide inspraak
plaats met inwoners.

Wegen in Bronckhorst
Bronckhorst is eigenaar van een
groot aantal wegen in de gemeente.
Voor een goede verkeersveiligheid

is het van groot belang deze wegen
goed te onderhouden. De gemeente
inspecteert de wegen jaarlijks en
maakt aan de hand van de uitkom-
sten een planning voor onderhoud.
Ook voor 2005 is dit gebeurd. Er is
onderhoud nodig aan asfaltwegen
(het aanbrengen van nieuwe dek-
lagen, wegmarkeringstekens en
grasbetonstenen op smallere
rijbanen en het uitvoeren van
reparaties). Verder moet onderhoud
plaatsvinden aan verschillende
klinkerwegen (trottoirs, rijbanen en
parkeerplaatsen).

Nieuwbouw school Hummelo
Scholen De Bongerd uit Hoog-Kep-
pel en De Woordhof uit Hummelo
moeten samen gaan in een brede
school, waarin ook plaats is voor
meerdere organisaties. De brede
school moet aan de Hessenweg in
Hummelo komen. Het is de bedoe-
ling dat op korte termijn de bestem-
mingsplanprocedure start en de
architect aan de slag gaat om
schetsen voor de nieuwe school uit
te werken. Ook wordt gekeken
welke participanten naast de
scholen definitief gaan deelnemen
aan de brede school.

Nieuwbouw MFA Vorden
De gemeente gaat in principe een
tweesporenbeleid voeren bij de
realisatie van de MultiFunctionele-
Accommodatie (MFA) in het
centrum van Vorden. In 2005 moet
de nieuwbouwvan de Dorpsschool
starten. Het gebouw moet zodanig
worden, dat deze uitgebreid kan
worden tot een MFA waarin meer-
dere deelnemers, zoals de biblio-
theek, peuterspeelzaal Ot en Sien
en het loket WegWijZer moeten
kunnen komen. Voor de bouw van
de school is geld beschikbaar. Voor
de MFA nog niet. De gemeente gaat
bekijken of hiervoor via het rijk
en/of Europa subsidies te verkrijgen
zijn. Als deze op korte termijn
beschikbaar komen, is realisatie in
één keer nog mogelijk.

Wenselijk
Fietspad Olburgen - Bronckhorst
De gemeente Steenderen had als
wens een fietspad aan te leggen
over de dijk van Olburgen naar
Bronkhorst. Het Waterschap doet
op dit moment onderzoek naar de
toestand van de dijken. Dit moet
duidelijk maken of en wanneer
aanleg kan plaatsvinden.

Aanpassing sportpark Steenderen
Voor de renovatie (voetbalveld) van
Sportpark Steenderen is een
bedrag nodig van € 30.000,-.

Uitgesteld
Vervanging materieel OW
De afdeling Openbare werken van
de gemeente voert een groot aantal
werkzaamheden uit aan groen,
wegen en riool. Hiervoor is mate-
rieel nodig: gereedschappen, auto's
etc. Deze middelen moeten om de
zoveel tijd worden vervangen.
Besloten is hiermee zo zuinig
mogelijk om te springen en in 2005
in principe alleen het hoognodige
aan te schaffen.

Fietspad Wildenborschseweg
Onderzoek heeft aangetoond dat
het wenselijk is een vrijliggend
fietspad langs de Wildenborchse-
weg aan te leggen. Dit fietspad zou
van Vorden naar Lochem moeten
lopen. De gemeente heeft om die
reden aangegeven dat aanleg alleen
plaatsvindt als de gemeente
Lochem ook wil meewerken en er
subsidie beschikbaar komt.
Lochem heeft echter nog geen
besluit genomen.

Dit zijn enkele voorbeelden. Het in-
vesteringsplan is veel groter. U kunt
het plan inzien via de website van de
gemeente onder: Nieuws of onder
Plannen en projecten.

Tot slot
Een herindeling kost geld (werk-
processen moeten worden gehar-
moniseerd, nieuwe huisvesting etc).
Het rijk heeft aan Bronckhorst
hiervoor tien miljoen euro ter
beschikking gesteld. Deze bijdrage
wordt verspreid over vier jaar
(2005-2008) uitgekeerd. "Dit zijn
zogenaamde frictiekosten. Daarvan
is nu 7,8 miljoen euro gebruikt.
Onder meer voor automatiserings-,
huisvestings- en wachtgeldkosten.
Het overige bedrag is nog nodig
voor bijvoorbeeld de reorganisatie
van de buitendiensten (deze is niet
meegenomen in de reorganisatie
van het overige personeel, maar op
dit moment in volle gang), scho-
lingskosten en het beëindigen van
gemeenschappelijke regelingen",
aldus de wethouder. Over enkele
jaren moet blijken of die tien mil-
joen voldoende is geweest om de
herindelingskosten volledig te
dekken.

Spreekrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren over de begro-
tingsvoorstellen of het collegepro-
gramma, dient u dit bij voorkeur
24 uur van te voren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie(dbronckhorst.nl.
Onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.
Voor meer informatie over raads-
vergaderingen zie www.bronck-
horst.nl onder gemeente/bestuur-
lijk informatiesysteem.

Op 2 juni a.s. is een extra raads-
vergadering. Hierover vindt u
meer informatie in het Contact
van volgende week.

Verplaatsing weekmarkt Hengelo
Door de uitvoering van de bouwplan-
nen van Wolborgh-Arendsen is het
noodzakelijk de Hengelose week-
markt te verplaatsen. Op 20 mei is
de weekmarkt voor het laatst op de
huidige locatie. Als alternatieve plek
voor de weekmarkt is gekozen voor
de parkeerplaats naast het gemeen-

tehuis. Andere plaatsen bleken uit
verkeerstechnisch oogpunt, vanwege
bereikbaarheid van hulpdiensten,
verwachte inkomsten van de markt-
kooplieden en overlast voor bewoners
niet of minder geschikt. Op 27 mei is
de weekmarkt voor het eerst op de
nieuwe locatie.

Let op:
het besluit van het college om de
markt te verplaatsen is een
beslissing waartegen belanghebben-
den binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit schrif-
telijk een bezwaarschrift in kunnen
dienen bij ben w.



Sluiting KCA-depots
op de gemeente-
werkplaatsen
Vanaf 1 juni a.s. is het niet meer
mogelijk chemisch afval te brengen
naar de gemeentewerkplaatsen van
de voormalige gemeenten Hengelo
en Hummelo en Keppel.
Naast de normale KCA-inzarne-
lingsronden kunt u uw chemisch
afval tussentijds gratis brengen
naar de afvalbrengpunten in Vonden,
Steenderen of Doetinchem.
De adressen en openingstijden zijn:
• Vorden: Het Hoge 65 (oude zuive-

ring), elke 2e zaterdag van de
maand van 13.30-16.30 uur

• Steenderen: Dr. A. Ariënsstraat
33b (gemeentewerf), elke 4e
zaterdag van de maand van
13.30-16.30 uur

• Doetinchem: brengpunt Dussel-
dorp, Logistiekweg 14, elke 2e en
4e zaterdag van de maand van
9.00-12.00 uur

19 sollicitanten voor burgemeesters-
post Bronckhorst

Inzameling huishoudelijk chemisch afval

Op 28 april sloot de termijn om te
solliciteren naar de baan van burge-
meester van Bronckhorst. Het aan-
tal reacties is groot. Maar liefst
19 sollicitanten meldden zich aan,
waarvan zes vrouwen. Onder de
sollicitanten bevinden zich 11
(waarnemend/oud) burgemeesters,
2 (oud)wethouders, 1 raadslid en
1 statenlid. De overige 4 sollicitan-
ten zijn afkomstig uit diverse
disciplines, zoals bijvoorbeeld
het bedrijfsleven, onderwijs of
dienstverlening.

De jongste kandidaat is 43 jaar is
en de oudste 60. De vertrouwens-
commissie, die onder meer bestaat
uit een aantal raadsleden, is inmid-
dels begonnen met de voorberei-
dingen voor de selectie van de
kandidaten. Zij heeft als taak de
gemeenteraad te adviseren. Het
streven is om in de raadsvergade-
ring van 25 augustus a.s. een besluit
te nemen over de voordracht van
twee kandidaten aan de minister van
Binnenlandse zaken, die uiteindelijk
de nieuwe burgemeester benoemt.

Hun politieke afkomst laat het volgende overzicht zien:

WD
CDA
PvdA

8 Lokale Partij
6 D66

2 SP

: 1

: 1

: 1

Van 30 mei t/m 1 'juni 2005 wordt het
huishoudelijk chemisch afval in het
gebied Hummelo en Keppel (voor-
malige gemeente Hummelo en
Keppel) huis-aan-huis ingezameld.
Op de afvalkalender staan de pro-
ducten vermeldt die als chemisch
afval gescheiden ingeleverd kunnen
worden. Lege verpakkingen van
chemische producten, zoals lege
spuitbussen en lege verfblikken zijn
geen chemisch afval, deze kunnen
gewoon in de grijze container.
U kunt uw klein chemisch afval
aanbieden in de daarvoor bestemde
blauwe box. U mag de box niet langs
de weg zetten. Ook in het buiten-
gebied doet de chemocar elk
perceel aan.
• Op 30 mei komt de chemocar in

de bebouwde kommen van
Hoog-Keppel, Laag-Keppel,
Achter-Drempt en Voor-Drempt.

• Op 31 mei wordt in de bebouwde
kom van Hummelo, het buiten-
gebied van Voor-Drempt, het
buitengebied van Hoog-Keppel
en de buurtschap Eldrik klein
chemisch afval opgehaald.

• Op 1 juni komt de chemocar bij
alle woningen in de rest van het
buitengebied.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Bouwen
en milieu, tel. (0575)750287.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen
Aanvragen bouwvergunningen
• Drempt, Kerkstraat 4a, gedeeltelijk vergroten woning
• Drempt, Roomstraat 10, gedeeltelijk veranderen achtergevel woning
• Hummelo, De Brouwerij 31, verbouwen en uitbreiden woning
• Hummelo, Kampermanstraat 1, intern verbouwen woning
• Hummelo, Zutphenseweg 3, gedeeltelijk vergroten woning
• Rha, Prinsenmaatweg 6, vernieuwen garage / schuur
• Toldijk, Beekstraat 1, realiseren wasplaats
• Vorden, De Haar 1, realiseren aanbouw aan woning
• Vorden, 't Heegken 5, bouwen berging / opslagruimte
• Vorden, Het Leemgoor 12, gedeeltelijk vergroten garage en keuken - woonkamer
• Vorden. Ruurloseweg 71, oprichten van een jongveestal
• Zelhem, Hummeloseweg ong., naast Hummeloseweg 17, bouwen vrijstaande woning
• Zelhem, Hummeloseweg 71, gedeeltelijk vergroten woning met berging
• Zelhem, Plantsoenstraat 2, wijzigen pension in woning

Aanvraag Monumentenvergunning
• Vorden, Wildenborchseweg 20, voor de realisatie van een nieuw bestratingsplan nabij kasteel

'De Wildenborch' (rijksmonument)
Van 19 mei t/m 1 juni ligt het plan tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een ieder
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w. Bent u niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs telefoon
(0575) 75 03 53/52.

Aanvragen evenementen
Hengelo Gld., V. en A.V. PAX, in verband met
- het houden van een jeugdvoetbaltoernooi voor E- en F-teams op 21 mei 2005
- het houden van een jeugdvoetbaltoernooi voor C- en D-teams op 22 mei 2005
op sportpark 't Elderink aan de Elderinkweg 5 in Hengelo Gld.
Zelhem, 4 juni 2005, rommelmarkt, parkeerplaats achter de Korenaar
Vorden, 5 juni 2005, buitendag met diverse kraampjes en gezelligheden, bij Boerderij
Den4Akker
Steenderen, 10 juni 2005, dressuurwedstrijd, manege Het Hoogewessel
Vorden, 11 juni 2005, buurtfeest, grasveld Lindeselaak
Zelhem, 16 juni 2005, kenteken graveren en ruiten repareren Stionsplein
Steenderen/Hummelo en Keppel, 18 juni 2005, auto/fiets/wandeltocht in het kader van de
week van het platteland
Toldijk, 24 en 26 juni 2005, optreden normaal en koffieconcert normaal, Hoogstraat 15
Zelhem, 24 t/m 26 juni 2005, buurtfeest, Heidenhoekweg 9
Zelhem, 24 juni 2005, zomeravondconcert, markt Zelhem
Hengelo Gld, 25 juni 2005, buurtfeest, Middenweg middelste gedeelte
Zelhem, 25 en 26 juni 2005, buurtfeest, grasveld Koeriershoek
Vorden, 28 juni 2005, optreden Sursum Cotrda en Knupdukkskes, Voorkant NH Kerk te Vorden
Hengelo Gld., 6 juli 2005, hondendemonstratie, Zelhemseweg
Zelhem. 7 t/m 10 juli, internationaal Folkloristisch dansfestival, sporthal de Poll
Zelhem, 9 juli 2005, langste ontbij van de Achterhoek, Bergstraat
Hummelo, Keppel en Drempt, 14 augustus 2005, oldtimertoertocht met tractoren
Halle, 20 augustus 2005, pleinfeest Hofstraat
Zelhem, 20 en 21 augustus 2005, buurtfeest, Vincent van Goghstraat tussen 2 en 24
Drempt, 26 en 27 augustus 2005, feest tgv huwelijk, Binneweg 10
Steenderen, 8, 9 en 10 september 2005, kermis Steenderen, marktplein
Hengelo (Gld), 10 september 2005, buurtfeest, grasveldje gelegen naast Karspel 72

Heeft u bedenkingen tegen de mogelijke verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan
kunt u dit binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan b en w. Voor meer informatie over de
aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Verleende vergunningen, ontheffingen en
vrijstellingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 4 mei 2005:
• Wichmond, Baron van der Heidenlaan ong., plaatsen informatiebord
• Vorden, Ruurloseweg 23, vernieuwen en veranderen 2 ramen en kozijnen
Verzonden op 12 mei 2005:
• Hengelo Gld, Raadhuisstraat 25, vernieuwen berging overkapping
• Zelhem, Groen v. Prinsterstraat 44, veranderen en vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 4 mei 2005:
• Vorden, Kostedeweg 2, veranderen schuur tot wijnproeverij/ kantine, ontheffing verleend van

de volgende punten betreffende het Bouwbesluit (artikel 1.1, lid 1 en 2):
- voor de vrije doorgangshoogte (art. 4.11, lid 1);
-voor de vrije hoogte van verkeersruimte (art. 4.12, lid 6);
- voor de vrije hoogte van de verblijfsruimte (art. 4.24, lid 3 en art. 4.28, lid 3) en
ontheffing verleend van het volgende punt betreffende de Bouwverordening:
-verkennend bodemonderzoek

Verzonden op 9 mei 2005:
• Hummelo, Rozengaarderweg 13, bouwen woon/tuinkamer
• Vorden, Kamphuizerweg 5, bouwen bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 10 mei 2005:
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 16, herbouwen van een woning met bijgebouwen
Verzonden op 12 mei 2005:
• Vorden, Het Leemgoor 2, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brinkweg ongen., het bouwen van 5 woningen, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Monumentenvergunning
• Hengelo Gld., Spalstraat 36, restauratie van de R.K. Kerk H. Willibrordus
• Steenderen, J.F. Oltmanstraat 7, het wijzigen van de grote pui in de achtergevel
De vergunningen zijn respectievelijk op 26 april en 4 mei 2005 verzonden

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Schoolstraat, voor het aanleggen van een tijdelijke parkeerruimte

(geldend bestemmingsplan 'Hengelo Kom 1983')
Deze vrijstelling is verzonden op 13 mei 2005

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, voor de aanleg van een vrijliggend fietspad met tweerichtingsverkeer langs

de Doesburgseweg, globaal gelegen tussen de Prinsenmaatweg en de Olburgseweg (geldend
bestemmingsplan Steenderen 'Buitengebied 1993'; + door de gemeenteraad vastgesteld, maar
nog ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten liggend bestemmingsplan Steenderen, 'Buiten-
gebied 2004; Fietspad Doesburgseweg')

Deze vrijstelling is verzonden op 10 mei 2005
• Zelhem, nabij Nijmansedijk 9, voor het omvormen van agrarische cultuurgrond naar natuur op

de percelen, kad.bekend, gemeente Zelhem, sectie W, nummers 207 en 208 (ged.), groot
13,5 ha (geldend bestemmingsplan Zelhem 'Buitengebied, herziening 2-1988')

Deze vrijstelling is verzonden op 9 mei 2005
• Zelhem. nabij Aaltenseweg 10, voor het omvormen van agrarische cultuurgrond naar bos op

het perceel, kad. bekend, gemeente Zelhem, sectie X, nummer 329, groot 2,24 ha (geldend
bestemmingsplan Zelhem 'Buitengebied, herziening 2-1988')

Deze vrijstelling is verzonden op 12 mei 2005

Sloopvergunningen
Verzonden op 10 mei 2005:
• Vorden, Nieuwstad 7. slopen schuur
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 7, slopen dak bestaande uit asbesthoudend materiaal
Verzonden op 12 mei 2005:
• Vorden, Ruurloseweg 107, slopen melkstal, tanklokaal en ziekenboeg

(komt asbesthoudend afval vrij)
• Vierakker, Koekoekstraat 7, slopen schuur en berging (komt asbesthoudend afval vrij)
• Vorden, Wildenborchseweg 19, slopen schuur
• Vorden. Almenseweg 28, slopen stallingsruimte en berging



Openbare bekendmakingen - vervolg

Geweigerde bouwvergunning
Verzonden op 9 mei 2005:
• Hengelo Gld., Regelinklaan 7, het geheel vernieuwen en vergroten van een werktuigenberging

(past niet in het bestemmingsplan en aan het bouwplan kan geen medewerking worden ver-
leend door middel van het volgen van een vrijstellingsprocedure, omdat dit niet past binnen de
gestelde criteria (geen van de vrijstellingen)

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. 5.4.1 APV)
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 1, voor verbranding nabij de Kuilenburgerstraat
• Halle, Dorpsstraat 104, voor verbranding nabij de Aaltenseweg
• Zutphen, Rozengracht 27, voor verbranding nabij de Lankhorsterstraat in Hengelo Gld.
• Toldijk, Reigervoortseweg 16, voor verbranding nabij de Beekstraat
• Vorden, Brandenborchweg 7, voor verbranding nabij de Brandenborchweg
• Zelhem, Varsselsestraat 13, voor verbranding nabij de Varsselsestraat
• Toldijk, Hoogstraat 28, voor verbranding nabij de Hoogstraat
• Vorden, Lindeseweg 6, voor verbranding nabij de Lindeseweg
De ontheffingen zijn verzonden op 17 mei 2005.

Kapvergunningen
• Halle, Dwarsdijk 5, voor het vellen van één beuk. Herplantplicht.
• Hummelo, Keppelseweg 33, voor het vellen van één ceder. Geen herplantplicht.
• Laag-Keppel, Rijksweg 59, voor het vellen van drie esdoorns en zeven acacia's.

Geen herplantplicht.
• Vorden. Hamelandweg 13. voor het vellen van negentig larixen. Herplantplicht.
• Vorden, de Voornekamp 55, voor het vellen van één goudiep. Geen herplantplicht.
• Zelhem, Brinkweg 32, voor het vellen van diverse bomen. Geen Herplantplicht.
• Zelhem, Hummeloseweg 32a, voor het vellen van één acacia. Geen herplantplicht.
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 40, voor het vellen van één berk, één spar en één coniferen

haag. Geen herplantplicht.
Deze vergunningen zijn verzonden op 29 april 2005
• Baak. Van der Heijdenstraat 21, voor het vellen van twee coniferen en twee sparren.

Geen herplantplicht.
• Baak, Wichmondseweg 19, voor het vellen van één beuk. Herplantplicht.
• Hengelo Gld., Sterreweg 14, voor het vellen van tien esdoorns en één berk. Herplantplicht.
• Vorden, Kapelweg 10, voor het vellen van twee eiken en 1 els. Geen herplantplicht.
Deze vergunningen zijn verzonden op 10 mei 2005

Ontheffing art. 10 Wegenverkeerswet 1994
• Hengelo Gld., diverse wegen (Varsselring), Varsselweg, Vennweg, Rijnweg, Verldermansweg,

voor het houden van een internationale wegrace op 21 en 22 mei 2005

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen, ontheffingen, de weigering en vrijstellingen kunnen recht-
streeks 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, Ruimtelijke en economische ontwikkeling of Openbare werken. De onthef-
fingen 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
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, de Handelsweg, Industrieweg, Dienstenweg, Netwerkweg en Kerkhoflaan ter hoogte

van de Handelsweg zijn, vanwege skeelerwedstrijden, op 21 mei van 08.00 tot 21.00 uur of
zoveel langer of korter als wenselijk, afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein is in verband met de rommelmarkt van Scoutinggroep
Hertog van Gelre op 21 mei tussen 8.30 en 15.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is,
gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer

• Zelhem, Meindert Hobbemastraat, is in verband met een fietstocht op 22 mei tussen 13.00 en
18.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

• Wichmond, Baron van de Heydenlaan. Beeklaan, Dorpsstraat Baakseweg, Lankhorsterstraat
zijn op 21 mei 2005 in verband met de 30e wielerronde van Wichmond van 14.30 tot 20.15 uur
afgesloten voor het verkeer

• Olburgen, Olburgseweg, wordt in verband met de reconstructie van de weg afgesloten voor al
het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. De Olburgseweg wordt vanaf de
Rhabergseweg tot de Doesburgseweg in Steenderen, van 23 mei t/m 20 juni 2005 of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer van en naar
Olburgen leiden wij om via Rhaberg. Het veer van Olburgen naar Dieren is gewoon bereikbaar.
Aanwonenden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar

• Achter Drempt, Zomerweg, wordt in verband met de aanleg van een drempel op 25 mei 2005 of
zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Het verkeer
van en naar Achter-Drempt wordt omgeleid. Aanwonenden blijven tijdens de werkzaamheden
bereikbaar

• Hengelo Gld., diverse wegen in en om Hengelo zijn op 21 en 22 mei 2005 afgesloten voor het
verkeer vanwege de te houden internationale wegraces (Hamove). Ook geldt op een aantal
wegen een parkeerverbod. Een volledig overzicht kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl.

Rectificatie
• Steenderen, brug over de Grote Beek. Door een al eerder geplande activiteit wordt de brug

over de Grote Beek aan de Spaensweertweg te Steenderen niet, zoals eerder gemeld, van
17 tot 21 mei 2005 maar van 23 tot 28 mei of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten
voor alle verkeer

Bestemmingsplannen
Inspraak vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben een verzoek om vrijstelling van het

bestemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Varsselseweg 45, voor het veranderen van een boerderij in twee woningen met

garages (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1984').

Het verzoek ligt van 19 mei t/m 15 juni 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in in zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken,
tel.(0575)750370.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
kenbaar maken aan b en w.

Voorgenomen vrijstellingen
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Holterveldseweg 4, voor het tijdelijk bewonen van logiesaccommodaties

(geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1984')
• Vorden, Vennemansweg 2, voor het tijdelijk bewonen van bijgebouwen (geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied 1982' Vorden)
• Zelhem, Ruurloseweg 41. voor het tijdelijk plaatsen van een noodwoning (geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988')
• Zelhem, Ruurloseweg 39-WA3, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning (geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988')

De plannen liggen van 19 mei t/m 1 juni 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in in zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Vordensebosweg 3 voor een orangerie (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied

1982')

Het plan ligt van 19 mei t/m 15 juni 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in in zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 370.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Dreef 2, gedeeltelijk vergroten van de berging. Het betreft een vrijstelling van de

voorschriften van het bestemmingsplan 'Voor-Drempt 1995'
• Zelhem, Stephanotisweg 1, uitbreiden van de woning. Het betreft een vrijstelling van de

voorschriften van het bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002 (inclusief herziening)'
• Zelhem (Velswijk), Velswijkweg 21, uitbreiden van de woning. Het betreft een vrijstelling van

de voorschriften van het bestemmingsplan 'Velswijk'
• Zelhem, Markt 4, uitbreiden van de keuken van restaurant 'Ali Baba'. Het betreft een

vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Komplan fase II'

De bouwplannen liggen van 19 mei t/m 15 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 hiervoor een afspraak maken,
te l . (0575)750250.

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

Inspraak bestemmingsplan Buitengebied 2005 Handwijzersdijk
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Handwijzersdijk Hengelo' ligt van 19 mei
t/m 15 juni 2005 tijdens de openingstijden in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling, voor een ieder ter inzage. Indien u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid bent de stukken in in komen zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken,
tel.(0575)750370.

Dit plan heeft betrekking op de realisatie van een kleinschalig terrein met maximaal 26 zomer-
huisjes aan de Handwijzersdijk in Hengelo Gld..

Gedurende de inzagetermijn kunnen ingezetenen en in de gemeente Bronckhorst een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen hun zienswijze op dit voorontwerpbestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken. De reacties dienen te worden gericht aan b en w.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Landgoed 't Lenderinck en Buitengebied 2004,
Bakermarksedijk 15
De ontwerpbestemmingsplannen:
• 'Buitengebied Landgoed 't Lenderinck'

Dit plan heeft betrekking op de realisering van een nieuw landgoed, dat globaal begrensd
wordt door de Aaltenseweg. de Groenendaalseweg en de Weeversplasweg in Hengelo Gld.

• 'Buitengebied 2004, Bakermarksedijk 15'
Dit plan heeft betrekking op het oprichten van een praktijkruimte op het perceel
Barkermarksedijk 15 in Toldijk

liggen van 19 mei t/m 15 juni 2005 tijdens de openingstijden voor een ieder in het gemeente-
kantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, ter inzage. Indien u op genoemde
tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in in zien. kunt u hiervoor een afspraak maken,
tel.(0575)750370.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze op deze ontwerpbestemmingsplannen
schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van Bronckhorst

Vastgestelde bestemmingsplannen
De raad heeft op 28 april 2005 de volgende bestemmingsplannen vastgesteld:
• 'Buitengebied 2004 Ruurloseweg 80 en 80a (Goma bv)'

Dit plan heeft betrekking op de uitbreiding van een in plaatbewerking gespecialiseerd
metaalbedrijf op het perceel Ruurloseweg 80 en 80a in Hengelo Gld., en opname van voormalig
café 'de Zandheuvel' binnen de begrenzingen van de bestemming 'bedrijfsterrein' van het
metaalbedrijf.

• 'Buitengebied Hengelo 2004 Holterveldseweg 4'
Dit plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming 'agrarisch gebied' met de nadere
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aanduiding 'A' voor agrarische bebouwing van het perceel Holterveldseweg 4 in Hengelo Gld.
" in 'woondoeleinden met niet-agrarische bedrijfsactiviteiten'. De niet-agrarische bedrijfs-

activiteiten bestaan uit de exploitatie van twee logiesaccommodaties.
• "t Paradijs 2003'

Dit plan heeft betrekking op een gedeeltelijke herziening van een aantal oudere bestemmings-
plannen voor de ontwikkeling van woonwijken in de kern van Steenderen

• 'Olburgen 2003, Olburgseweg 9'
•~ Dit plan heeft betrekking op de omzetting van een agrarisch bouwperceel met bedrijfswoning

in de kern Olburgen naar woonbestemmingen voorin totaal zeven woningen
• 'Olburgen Zandweide 2002'

Dit plan heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaande woongebied aan de Zandweide in
de kern Olburgen, alsook de wijziging van de bestemming van een al bebouwd perceel aan
deze straat

De bestemmingsplannen liggen van 19 mei t/m 15 juni 2005 tijdens de openingstijden voor een
i.»der ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in in zien, dan kunt u
hiervoor een afspraak maken, tel. (0575 ) 75 03 70.

Bij de vaststelling van deze plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
ontwerp.

Degenen die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsook belang-
hebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen
gedurende de inzagetermijn schriftelijk bedenkingen tegen genoemde bestemmingsplannen
indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buurtschappen
De raad heeft op 28 april 2005 het bestemmingsplan 'Buurtschappen' vastgesteld.

Dit plan heeft betrekking op een integrale herziening van de bestemmingsplannen 'Halle Heide
1970', 'Halle Nijman 1970', 'Wolfersveen 1970'en 'Wittenbrink 1970'en de nadien voor deze
4 buurtschappen vastgestelde gedeeltelijke herzieningen. Het nieuwe bestemmingsplan geeft
een actueel beeld van de bestaande situatie. Van nieuwe ontwikkelingen in de zin van uitbreiding
van woningbouw is geen sprake.

Het bestemmingsplan ligt van 23 mei t/m 19 juni 2005 tijdens de openingstijden vooreen ieder
ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien
u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in in zien, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.
Die wijzigingen hebben betrekking op het terrein van de Hoop Mengvoeders BV aan de Hummelo-
«fcweg 85 in Zelhem, Agrarisch Installatiebedrijf M.A. Zweers aan de Nijmansedijk 26 in Halle en
de basisschool aan de Wolfersveenweg 3 in Zelhem.

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

Goedgekeurd bestemmingsplan Buitengebied 2004 ZE weg 73 (Toldijk)
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 27 april 2005 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2004 ZE weg 73 (Toldijk)' goedgekeurd.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming 'Agrarisch bedrijf' in
de bestemming 'Wonen (B)' op het perceel Zutphen-Emmerikseweg 73 in Toldijk.

Van 19 mei t/m 29 juni 2005 liggen het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in in zien, dan
kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

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

Bestemmingsplan Buitengebied 2003 Oude Varsselseweg 5 onherroepelijk
Het bestemmingsplan Buitengebied 2003 Oude Varsselseweg 5 is onherroepelijk geworden.

.Qit plan heeft betrekking op het verkleinen van een agrarisch bouwperceel en het opnemen van
een burgerwoning op het perceel Oude Varsselseweg 5 in Hengelo Gld. ter uitvoering van de
Regeling Beëindiging Veehouderijtakken.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in in zien, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Voorbereidingsbesluiten.
De raad heeft op 28 april 2005 besloten de volgende herzieningen van bestemmingsplannen voor
te bereiden:
• Buitengebied herziening 2-1988, Veengoot 8 in Halle.
• Buitengebied 1990 nr. 1, Kruisbergseweg 10 in Hengelo Gld.
• Buitengebied 1990. Varsselseweg 45 in Hengelo Gld.
~ Buitengebied 1982, de Horsterkamp 8 t/m 14 en Kostedeweg 10 in Vorden
• Buitengebied 1982 en Buitengebied 1989 nr. 3, Hengeloseweg 7/9-Schimmeldijk (ong) in

Vorden
De besluiten treden in werking op de dag na publicatie.

JDe besluiten rnet bijbehorende kaarten liggen tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage

in het gemeentekantoor op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in in zien, kunt u hiervoor een afspraak
maken, tel. (0575) 75 03 70.
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking kan een belanghebbende een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. Het indienen van dit bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Om dat wel in bereiken is nodig dat daarnaast ook een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt gedaan. Dat kan bij de Voorzieningenrechter van de Arrondisse-
mentsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE in Zutphen. U bent dan griffierecht
verschuldigd.

Wet milieubeheer
Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 19 mei t/m 15 juni 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Halle, Fortstraat 2a, oprichtingsvergunning voor een machinerevisie- en constructie-

werkplaats
• Halle, Halsedijk 2, uitbreidingsvergunning voor een paardenhouderij

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 16 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.

Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 19 mei t/m 29 juni 2005
tijdens de openingstijden ter inzage twee verklaringen tot acceptatie van een melding op grond
van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Vorden, Wildenborchseweg 19, voor de verbouw van de bestaande schuur voor realisatie vier

hotelkamers.
• Zelhem, Bultensweg 5-11, voor de uitbreiding van opslagruimten voor landbouwwerktuigen en

haardhout.
• Zelhem, Velswijkweg 11a, voor een personeelsruimte en een hygiënesluis in bestaand gebouw.
Deze verklaringen zijn verzonden op 17 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
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 vergunningen zijn verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. 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 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.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 19 mei t/m 29 juni 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo, Hogenkampweg 16, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

vooreen melkrundveehouderij
• Hengelo, Molenenk 5a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

metaalbewerkend bedrijf
• Hummelo, Zelhemseweg 3a, voor een oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

rundveehouderij
• Zelhem, Akkermansstraat 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een veehouderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.degenen die tegen de ontwerpbesluiten tijdig bedenkingen hebben ingebracht
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de

eerdere ontwerpbesluiten
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

bedenkingen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 30 juni 2005.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen



Openbare bekendmakingen - vervolg

bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Besluit tot aanpassing van de voorschriftenfart. 8.23 Wm en art. 3:30 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 19 mei t/m 29 juni 2005 tijdens
de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Enkweg 11, voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de eerder

verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

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

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

eerdere ontwerp-besluit
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

bedenkingen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 30 juni 2005.

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

Gemeentebegroting 2005
De gemeentebegroting voor het dienstjaar 2005 ligt vanaf heden tot aan de
begrotingsbehande-ling in het gemeentekantoor, Banninkstraat 24a ter inzage.
De gemeenteraad behandelt de begroting op 26 mei 2005. Inzage is mogelijk op werkdagen
tussen 8.30 en 15.00 uur of op afspraak. Inlichtingen bij de afdeling Financiën en belastingen,
tel. (0575) 75 04 21/26. U kunt ook een exemplaar ontvangen tegen betaling van de kosten.

Verordening
De raad heeft op 3 januari de Maatregelenverordening vastgesteld. De Wet Werk en bijstand
(WWB) kent de opdracht voor gemeenten om een verordening vast te stellen voor de verlaging
van de uitkering bij het niet nakomen van verplichtingen. Bijvoorbeeld het niet tijdig meewerken
aan verplichtingen die zijn opgelegd, tekortschietend besef van verantwoordelijkheid (b.v.
ontslag nemen zonder over een nieuwe vaste baan te beschikken), schending van de informatie-
plicht (b.v. liegen). De verordening ligt van 17 t/m 30 mei 2005 bij de afdeling Werk, inkomen en
zorg in het gemeentehuis ter inzage. Inzage is mogelijk op werkdagen tussen 8.30 en 15.00 uur
of op afspraak. Inlichtingen bij de afdeling Werk, inkomen en zorg, tel. (0575) 75 02 50. U kunt
ook een exemplaar ontvangen tegen betaling van de kosten.

'uth/er
murray mode

zutphen

Troelstralaan 39-43, Zutphen, tel. (0575) 526 080
www.duthlerzutphen.nl, info@duthlerzutphen.nl
Ziekenhuis richting de Stoven / rotonde rechts / 2e straat links
Maandagmorgen gesloten / vrijdag koopavond tot 20.30 uur

.

3 dagen lang
3 mode-impressies
per dag

Donderdag

19 mei
Vrijdag

20 mei
Zaterdag

21 mei
Showtijden:
10.00 uur
13.30 uuren
15.30 uur

d rukke r i j We e ver s

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?
VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Weevers druk

Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel.(0314)625053
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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Internationale wegraces op circuit
de Varssel-Ring in Hengelo

JAAR -LIESEN -LECÏÏRO IN BAAK

Op zaterdag 21 en zon-
dag 22 mei worden er
internationale motor-
races gehouden op het
bekende stratencircuit
de Varssel-Ring in Hen-
gelo Gld. De wegraces in
Hengelo vormen de
openingsrace van de
strijd om de 3 Landen
Cup 2005. De tweede
wedstrijd is in Oosten-
de. De slotrace wordt
verreden in Frohburg.
Het rennersveld wordt
gevormd door dertig
•̂coureurs, tien uit elk
van de drie deelnemen-
de landen. Op elk cir-
cuit komen ze twee keer
aan de start, zodat ze in
totaal zes keer mogen
aantreden.

Het streven van de Hamo-
ve om de duizenden toe-
schouwers een interes-
sant programma voor te
schotelen, lijkt ook dit
jaar weer te zijn gelukt. In
de eerste plaats kan het
publiek twee keer genie-
ten van de 3 Landen Cup.
Maar er is nog veel meer
spektakel te verwachten.
Alle andere klassen tellen
mee voor het Vacansoleil
Open Nederlands Kampi-
oenschap. Het bedrijf Va-
cansoleil heeft zich aan de
KNMV verbonden , waar-
door de serie wedstrijden

. om het Nederlands kam-
pioenschap nu het Vacan-
soleil ONK heet.

Aan de start komen, naast
de 3 Landen Cup, de 125
cc, de 250 cc, de Super-
sport, de Dutch Superbi-
kes en de zijspannen. De
klasse Dutch Superbikes
heette in voorgaande ja-
ren Superstock, maar de

. nieuwe benaming sluit
beter aan bij de naamge-
ving in het buitenland. De
3 Landen Cup, Supersport
en Dutch Superbikes rij-
den elk twee races. Dat
houdt in dat er op zondag
22 mei niet minder dan
negen wedstrijden (!) wor-

• den verreden. De klassen
125 cc en 250 cc leveren
niet alleen punten op
voor het Nederlands kam-
pioenschap maar ook
voor het Belgisch kampi-
oenschap. Dat betekent

' dat er behoorlijk wat Bel-
gische renners zullen af-
reizen naar Hengelo.
Maar er komen ook nog
rijders uit andere landen.
Vooral de 250 cc en de zij-
. spannen kennen een zeer

Tonny Wassink, garagehouder in Hengelo en penningmeester
van de Hamove, doet mee in de klasse 250 cc. Wassink (rechts)
wordt tijdens de persconferentie geïnterviewd door Diederick de
Vries.

PROGRAMMA ZONDAG 22 MEI:
0830 uur: warming-up;
1030 uur: 125 cc (14 ronden);
11.15 uur: Ie race 3 Landen Cup (12 ronden);
12.00 uur: Ie race Supersport (16 ronden);
12.45 uur: 250 cc (14 ronden);
1330 uur: Ie race Dutch Superbike (14 ronden).
14.15 uur: pauze.
14.45 uur: 2e race 3 Landen Cup (12 ronden);
1530 uur: 2e race Supersport (16 ronden);
16.15 uur: zijspan (12 ronden);
17.00 uur: 2e race Dutch Superbike.

internationaal deelne-
mersveld.
Aan de wegraces doen ook
leden mee van de Hamo-
ve. Mile Pajic (49) uit Ulft
mag de meest opvallende
deelnemer worden ge-
noemd. Hij begon zijn car-
rière in 1977. Een groot
deel van zijn tegenstan-
ders was toen nog niet ge
boren of liep nog in de lui-
ers. Pajic is in zijn lange
en succesvolle loopbaan
als coureur op vele fron-
ten actief geweest, tot aan
de Grands Prix toe. Hij is
nu eigenaar en teamma-
nager van het Pajic-Kawa-
saki Racingteam. Die dub-
belfunctie bevalt hem
goed. Pajic staat nog altijd
zijn mannetje. Bij de ope
ningsrace in Assen werd
hij vierde en vijfde. Op de
Varssel-Ring won de Ulfte-
naar al meerdere keren
maar hij verwacht in Hen-

gelo dit keer geen podi-
umplaats.
Bij de Supersport komt Pa-
jic plaatsgenoot Swen Ah-
nendorp (wordt drie da-
gen voor de race 16) tegen.
Ahnendorp rijdt op een
Honda voor het More Mo-
tors-team. Vorig jaar werd
de jeugdige coureur elfde
in Hengelo. Als beste uit-
slag heeft hij ooit in een
ONK-race een vijfde plaats
achter zijn naam staan.
Ahnendorp rekent dit jaar
op een klassering in de
top acht. Hij vindt het fijn
om in Hengelo te rijden,
omdat het de enige race is
voor eigen publiek.
In de 250 cc komen ook
twee clubleden aan de
start. Dit zijn Tonny Was-
sink (42) uit Hengelo en
Hans Smees (34) uit Harre-
veld. Wassink vervult een
dubbelrol op het circuit,
want hij is tevens pen-

ningmeester van de Ha-
move. Wassink, garage-
houder in Hengelo is een
pure liefhebber, die op
een Honda in zijn thuis-
wedstrijd ooit een keer ne-
gende werd. Wassink rijdt
in de kleuren van Perfor-
mance Racing.
Bij Smees gaat het duide-
lijk om het resultaat. Hij
komt uit voor het Friese
team van Jaap Kingma.
Smees zal alles op alles
zetten om op zijn snelle
Aprilla in zijn thuisrace
als winnaar over de finish
te komen. Vorig jaar werd
Smees tweede. Met min-
der dan de eerste plaats
zal hij zondag niet tevre-
den zijn.
De twee andere Hamove
leden, Arno Visscher (29)
uit Azewijn en André Mar-
tens (37) uit Zutphen, rij-
den bij de Dutch Superbi-
kes. Dit is de klasse waarin
met 1000 cc motoren
wordt gereden. Martens
hoopt op zijn Kawasaki
ZX-10 minimaal bij de eer-
ste vijftien te komen.
Arno Visscher rijdt op een
Suzuki GSX-R1000 voor
Race Support Achterhoek.
Visscher wil op de Varssel-
Ring strijden voor de eer-
ste plaats. In Assen bij de
eerste race werd hij twee
de en derde. Vorig jaar
stond Visscher op de Vars-
sel-Ring op het podium.
Hij werd toen derde in de
3 Landen Cup.

Op zaterdag 21 mei staat
de hele dag in het teken
van de trainingen. Er
wordt om 08.50 uur be
gonnen en het einde is
om ongeveer 18.00 uur. El-
ke klasse krijgt drie keer
de gelegenheid om te trai-
nen.
Op zondagmorgen 22 mei
krijgt elke klasse een
kwartier om zich op te
warmen voor de race. De
warming-up trainingen
worden verreden tussen
08.30 uur en 10.00 uur. De
eerste wedstrijd begint
om 10.30 uur met de 125
cc. Het einde van de dag is
ongeveer 17.30 uur.

Twee omroepers zullen
het publiek op de hoogte
houden van de ontwikke
lingen van de wedstrijden
op de Varssel-Ring. RTL 5
komt met een aantal ca-
meramensen naar Henge
lo om opnamen te maken.
De uitzending staat ge
pland op zondag 26 juni

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

MIELE STOFZUIGER
Sledestofzuiger met een zeer duurzame motor,
maximaal vermogen 1600 Watt. Uitgerust met

elektronische zuigkrachfregeling m.b.v. draaiknop,
super-air-clean-fiïtersysteem, ergonomische hand-

greep, automatisch oprolsnoer, stofstandindicator en
3-delig geïntegreerd toebehoren.

INDESIT WASAUTOMAAT
Wasautomaat met roestvrijstalen mand,
overloop beveiliging en een max. vulver-

mogen van 5 kg. Functies o. a.: extra
spoelen, Reductie centrifugetoerental en

automatische regeling van verbruik.

BESTE KOOP
CONSUMENTENGIDS

VAN: 179 -
NU VOOR:

1149.-

NOKIA
PREPAID GSM

Compacte telefoon met
een stand-by tijd van
100-400 uur en een

spreektijd van 2-4,5 uur.
Weegt slechts 86 gr. en
heeft een ingebouwde

VAN: 79r
NU VOOR:

49?

TAFELMODEL
KOELKAST

Tafelmodel koelkast
met een netto inhoud

van 148 liter.
Voorzien van glazen
legplateaus en een

eierrekje.

VAN: 249 -
VOOR:

199
NAVMAN GPS SYSTEEM

Het nieuwste verplaatsbaar GPS systeem met
touch-screen en SmartST V3. De nieuwe

NAVMAN, op enkele seconden van wagen naar
wagen te verplaatsen, leidt

U naar elke gewenste r
bestemming met precisie

via duidelijke stem
instructies en 3D kaart l ff ^T^^L^B •

weergave. l P^^^^P^^F

VOOR:

SONY DIGITALE FOTOCAMERA
Digitale fotocamera met o.a. 7.2 Megapixels, 3x
Optische Zoom, 6x Precision Digital/oom, 14x
Smart Zoom in VGA-mode,

Carl Zeiss Vario-Tessar i
lens, maakt ook korte films

( MPEG Movie VX, Hi-
Speed USB (USB 2.0) en

PictBridge (USB Direct , ̂ m _
Print). ^m*m

VANT449-
NU VOOR:

399,-

INCL. KABELS & HOUDER 7.2 MEGAPIXELS

NU VOOR*

&BBN TOTAAL AAN WUtffclU) M €5000,

liM EUESEN EUCTROMJUB

699i
Zeer complete Harddisk/DVD-recorder met als opname
mogelijkheden DVD+R, DVD+RW, weergave CD, CD-R,

CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, JPEG, MP3,
SVCD en Video-CD. Uitgevoerd met o.a. DTS, i.LINK-
aansluiting, ShowView, PDC en een "harde-schijf" met

een opslagcapaciteit 160 GB.

ELIESEN
ELECTRO

ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46
BAAK - 0575-441264

tussen 16.30 en 18.00 uur.
Het rennerskwartier is
voor en tijdens de race
toegankelijk voor het pu-
bliek. De indeling van het
rennerskwartier is iets
veranderd. De rijders
staan nu per klasse bij el-
kaar. Naast de races is er
van alles te doen. Vrijdag-
avond is er in de feesttent

een disjockey. DJ 'Ken ie
ons' zorgt voor muziek
tussen 21.00 en 01.00 uur.
Zaterdag begint om 20.00
uur de Hamove Party met
de band Real Time. Voor
de allerkleinsten is er op
beide dagen een draaimo-
len en een springkussen.
Onder begeleiding kun-
nen kinderen rijden op

een mini crossmotor. De
activiteiten voor de kinde-
ren zijn gratis. De Hamo-
ve heeft de afgelopen ja-
ren steeds gezorgd voor
een leuke opvulling van
de pauze. Dit jaar verzorgt
stuntrijder Sven Kleyn
een spectaculair optre-
den. Hij treedt op onder
de naam Wheely King.
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NOOTENBOOMsv
^^ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch Lid van
gebied is dit uw vertrouwde adres. UNETO-Vm

Rijksweg 34a, DREMPT Tel: 0313-472911 Fax:0313-472005

Hans Rijm jes

www.hansrijntjes.nl
KOOPHUIS

m a k e l a a r s

Grote Voorjaar
OPRUIMING

30 % en 40 %
Korting op alle Topmerken !

Frankenwalder - Roberto Sarto - Gardeur - Rosner -
Mcgregor - Erfo - Goldix - Rabe - Faber - etc....

B
M O O I C O L L E C T I E

SMIDSSTRAAT 16 ZELHEM

Betaalbaar en draagbaar is onze nieuwe
Zomermode !

Laat u verrassen door kleur, design en prijs
ZOals: Gaucho's /elastisch band in 8 kleuren

e 39,95
Beke Mode Collectie Smidsstraat 16 Zelhem

Heer J.L. Jansen uit
Zelhem ridder in

Orde van
Oranje Nassau

Onderscheiding uitgereikt tijdens Achter-
hoekse Paardendagen
De heer J.L. Jansen uit Zelhem kreeg 15 mei
jl. tijdens de Achterhoekse Paardendagen
uit handen van burgemeester Van der
Wende van Bronckhorst een koninklijke
onderscheiding uitgereikt (ridder in de
Orde van Oranje Nassau).
Hij kreeg de onderscheiding voor zijn be-
trokkenheid bij de Stichting Concours Hip-
pique Zelhem (penningmeester-administrateur
van 1984-2004). In 1983 heeft de stichting
nauwere banden aangehaald met de toenma-
lige 'Zelhemse Paardendagen', die werden geor-
ganiseerd door de Landelijke Rij vereniging
Zelhem en de Ponyclub Zelhem. Decorandus
Jansen was ook bestuurslid van de Ponyclub
Zelhem. Mede door zijn inspanningen zijn de
Zelhemse Paardendagen uitgegroeid tot de
huidige 'Achterhoekse Paardendagen', één van
de meest veelzijdige hippische paarden-
sportevenementen in Nederland, die door
duizenden mensen wordt bezocht. Verder is op
zijn initiatief het Regioplatform in het leven
geroepen. Dit platform is bedoeld om bedrijf-
sleven en politiek (provincie en (regio)gemeen-
ten) bij elkaar te brengen tijdens het evene-
ment. Ook besteedt hij veel aandacht aan het
educatieve aspect van de Paardendagen. Op zijn
initiatief is gestart met rondleidingen tijdens
het evenement door ervaren gidsen die het pub-
liek nader kennis laten maken met diverse
onderdelen van de hippische sport, zoals dres-
suur, springen, samengestelde wedstrijd enz.
Daarnaast is de heer Jansen vanaf 1999 tot
heden voorzitter van de VVV Zelhem. Op het
moment van zijn aantreden was de organi-satie
voorzichtig begonnen aan de eerste poging tot
regionalisering van het aantal VW's in de
Achterhoek. Hij belandde midden in een
moeizaam proces. Mede dankzij hem is de
regionalisering toch een groot succes geworden.
Binnenkort wordt de VW Achterhoek
opgericht.
Naast de werkzaamheden, die voortvloeien uit
dit voorzitterschap, neemt hij als afge-
vaardigde deel aan het werk van gemeentelijke
commissies en werkgroepen. Ook heeft veel aan
productontwikkeling gedaan. Het beste voor-
beeldhiervan is de Zeslandschappen Fietsroute
en sinds kort ook de Zesland-schappen
Wandelroute. Tot slot is hij bestuurslid van de
Stichting Nederlands Watermuseum in
Arnhem.
Het moge duidelijk zijn dat de heer Jansen zich
geruime tijd voor de samenleving heeft inges-
pannen. De aard, duur, diversiteit, maatschap-
pelijke betekenis en uitstraling van zijn
activiteiten hebben tot deze koninklijke onder-
scheiding geleid.

Bouwen: nieuw - historisch - karakteristiek
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries is een tra-

ditierijke onderneming met 125 jaar ervaring in de

bouw. Traditierijk, maar zeker niet ouderwets.

Want de kennis van generaties heeft ons een grote

voorsprong gegeven. Ervaring en vakmanschap ver-

ruimen de mogelijkheden, zonder daarbij groei

en ontwikkeling in te perken. Kennis en kunde

over zowel oude als nieuwe technieken in

nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud

sluiten soepel aan bij de specifieke wensen van

de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk.

Timmer- en aanntmertbedrijf

DE VRIES
Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Zelhemseweg 14, 1234 AB Hummelo Tel. (0314) 38 12 48 info@devrieshummelo.nl www.devrieshummelo.nl

Mi

AVANTI

Beter in prijs en advies

Stationsstraat 7 • 7021 C J •
Zelhem

Tel. 0314626717

www.zelhem.vakantiexperts.nl

organisatiebureau

'TRASINKvoF

Wij organiseren:
*tuinfeesten
*themafeesten
* bedrijfsfeesten
* buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren
wij maken er een feest van.

Hummelo, de Zuylenkamp 37,6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147
E-maiborganisatiebureau@het-rasink.nl

www.het-rasink.nl

Wil jij onze collega worden?
Wij zoeken een creatieve

en enthousiaste

VERKOOPSTER / BLOEMBINDSTER
in bezit van vakdiploma

Ben jij tussen de 18 en de 24 jaar
en op zoek naar een leuke baan

voor 25 uur?
Reageer dan snel!

Stuur je sollicitatiebrief met
cv binnen 14 dagen naar:

Bloemen - Kadoshop

HASSINk

Smidsstraat 30
7021 AC Zelhem
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DE VOORDELEN VAN
HUNTINK KUNSTSTOF

KOZIJNEN ZIJN ONTELBAAR

Kunststof kozijnen gaan levenslang mee en zijn onderhoudsarm.

Dankzij de eigen productie van HUNTINK ZELHEM passen ze

bovendien perfect bij uw woning of kantoorpand, zowel qua

formaat als qua uitstraling. Klassiek, modern, gekleurd, hout-look...

de mogelijkheden zijn eindeloos. Zonder hoogdravende prijzen. Kom

dus eens een voorproefje nemen.

De voordelen van Huntink kunststof kozijnen:
onderhoudsarm + veelzijdig + duurzaam

+ inbraakwerend + budgetvriendelijk + geen aanbetaling

+ 10 jaar garantie + 100% eigen produktie + uitstraling

+ klantvriendelijk + service + ontwerp op maat

O Gildenweg20 ZELHEM • Tel.(0314)622308

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

www.huntinkkozijnen.nl

Elke dag
verse asperges

in Drempt
Op boerderij 'de Stekhoven' worden al ruim 10
jaar witte asperges gestoken. Dit betekent voor
veel mensen in de regio dat ze niet meer de verre
reis naar het zuiden des land hoeven te maken.
Een kenner weet namelijk datje asperges vers bij
de teler moet kopen. Deze asperges zijn niet te
vergelijken met de asperges uit de supermarkt en
al helemaal niet met die uit blik. De asperge moet
zo vers mogelijk zijn en dat hebben ze bij 'de
Stekhoven' goed begrepen. Kwaliteit heeft van
begin af aan hoog in het vaandel gestaan. Elk jaar
groeit de vraag naar asperges maar ook blijkt dat
de asperge bij veel mensen nog bekend staat als
een elite groente. Ook de teelt en de verwerking
van asperges is bij veel mensen onbekend. Daarom
is de Asperge Open Dag een goed moment om
eens nader kennis te maken met 'de koningin der
groenten'. Buiten deze dag om is het mogelijk om
met groepen een excursie op aspergeboerderij 'de
Stekhoven' te organiseren.
U kunt komen kennismaken met de asperges op
de Asperge Open Dag. op zaterdag 21 mei. Fam.
Hendriksen en haar medewerkers geven op die
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur uitleg over alles
wat met asperges te maken heeft. Boerderij 'de
Stekhoven' vindt u aan de Rijksweg 37 in Drempt.
en op deze boerderij zijn dagelijks verse asperges
te koop in de periode van half april t/m 24 juni.
Tijdens de open dag kunt u zien wat er al-lemaal
moet gebeuren voordat de asperges bij u op het
bord liggen! Op de aspergevelden ziet u de
asperge-oogstmachines in bedrijf. Een unieke
hulp bij het steken van de asperges. Vervolgens
kunt u in de boerderij zien hoe de asperges
gewassen en gesorteerd worden. Naast deze
bezienswaardigheden wordt er nog wat extra's
georganiseerd. Hapjes met asperges en asperge-
soep worden bereid, zodat u ook verse Dremptse
asperges gratis kunt proeven! Een andere
lekkernij is het asperge-ijs dat IJsboerderij 'de
Steenoven' uit Hummelo voor deze happening
bereidt. Maar er is nog meer. Er wordt een door-
lopend demonstratie gegeven hoe asperges
geschild moeten worden. Er is een presentatie van
diverse witte wijnen van 'Weingut Hubertushof,
die ook gratis geproefd kunnen worden. En daar-
naast kan men ook meedoen aan een prijsvraag
en er worden video's vertoond.

Raadsleden
maken

'Rondje Bronckhorst*
De leden van de Bronckhorster gemeen-
teraad gaan op 18 juni een rondrit maken
door hun nieuwe gemeente. Vanaf het

gemeentekantoor in Hengelo (G) vertrekt
de bus om 9.00 uur om tot 17.00 uur
onderweg te zijn in het uitgebreide
gebied van Bronckhorst.

Daarbij doen ze uiteraard alle vijf voor-
malige gemeenten aan. Ze kijken bij aller-
hande instellingen en organisaties, be-
drijven en op verschillende locaties, zon-

der daarvan overigens 'bedrijfsbezoeken'
te maken.

Op die manier krijgen de raadsleden een
breder beeld van de veelzijdigheid van
Bronckhorst. Ook kijken ze naar onderw-
erpen waar ze als specialist in de fractie
vaak minder zicht op hebben.

Tuinculturele avonden op de Warande
De Russische ziel in muziek en dans

Vanaf 19.30 uur is er steeds een speciaal
programma. Op 20 mei is er een uitge-
breide rondleiding door de bostuin. Op 3
juni met een lezing in de 'groene' biblio-
theek door Trudi Woerdeman (tuinhis-
torica) over histo-rische tuinkunst, met
extra aandacht voor de tuinen in
Rusland. Op 10 juni verzorgt Ans
Mansveld (kunsthistorica) een lezing
over Landschapsschilderkunst en het
Russische landschap. Daarna volgt het
optreden van drie fantastische Russische
artiesten tot diep in de avond.
Tussendoor zijn er korte pauzes voor een
drankje.

Drie ras-artiesten brengen hun
meeslepende muziek en dans op het
toneel. Het zijn Victor Pribylov en
Natalia Pribylova uit Siberië, en Vladimir
uit Rusland.
Victor speelt virtuoos bajan/ knopac-
cordeon. Hij speelt volksmuziek uit aller-
lei delen van Rusland, waarbij Natalia
danst in prachtige kostuums. Vladimir
zingt poëtische liederen, die hij begelei-
dt op klassiek gitaar. We horen zowel
Russische volksmuziek als eigen com-
posities. De teksten en composities
maakt hij zelf.

Op de vrijdagavonden
20 mei, 3 en 10 juni
is de tuin op
'de Warande'
vanaf 19.00 uur open.

U kunt er dan
wandelen door
de bostuin of zitten
op het tuinterras
aan de vijver en
genieten van een
kopje koffie of thee
in afwachting van het
programma dat op
die avonden wordt
gepresenteerd.

We zitten in het tuinpaviljoen aan de
rand van de vijver onder het genot van
een drankje, omlijst door prachtige
muziek en dans. Een ontmoeting met de
Russische ziel! Bij slecht weer vindt het
festijn plaats in de groene bibliotheek.
De entree bedraagt € 12,50 inclusief
kopje koffie of thee. U kunt telefonisch
reserveren via tel. 0314-382440 of 364065
en op de web-site www.dewarande.nl
kunt u alle bijzon-derheden over de tuin
lezen. De Warande vindt u aan de Jan de
Jagerlaan 2 in Laag Keppel.

Streep wil racen
Zaterdag 28 mei wordt de grote zaal van cultureel centrum 'de Brink' weer omgetoverd in een bioscoop. Met
behulp van Frank Romijn's reisbioscoop wordt de film 'Streep wil racen' vertoond. Streep is een zebra die het
wel durft op te nemen tegen de racepaarden. Voor de film hebben o.a. Ron Brandsteder, Angela Schijf en
Daphne Deckers hun stem geleend, want de film wordt helemaal in het Nederlands gesproken. De
voorstelling begint om 19.00 uur en de entree bedraagt € 4,-.



BUITENPLAATS DE WIERSSE
De mooiste tuin van Nederland

Voorjaarsbloei in De Wiersse. Ingang bij
km 16,7 aan de N319 tussen Vorden en
Ruurlo in de Achterhoek.

Wie het voorjaar op zijn mooist wil
zien kan een kijkje nemen op bui-
tenplaats De Wiersse in de Gelder-
se Achterhoek. De particuliere tui-
nen aan de N319 tussen Vorden en
Ruurlo staan dan vol voorjaars-
bloeiers. Op zondag 29 mei is de
Wiersse opengesteld, wanneer de
rhododendrons op het toppunt
van hun bloei zijn. Al vanaf half
april kan men er bovendien elke
donderdagochtend terecht voor
een rondleiding met een gids.

De buitenplaats is sinds 1678 steeds in
eigendom van dezelfde families geble-
ven en die continuïteit is ook in het
beheer van de ruim zestien hectare
grote tuinen terug te vinden. Er zijn al-
lerlei verrassende doorkijkjes en intie-
me plekjes gecreëerd.

Al vanaf de lange oprijlaan zijn in het
voorjaar de vrolijke kleuren van de
rhododendrons te zien. Langs de oe-
vers van de Baakse beek die over het
landgoed stroomt, hangen groepen
zomerklokjes over de rand en op voch-
tige plaatsen komt de vrij zeldzame
kievietsbloem voor.

In de romantische 'wilde tuin' met vij-
verpartijen zorgen azalea's, daglelies
en gele lissen in mei voor een over-

vloed aan goudgele tinten. De 'lage
tuin' is beplant met groepen tulpen
met een fraaie achtergrond van ver-
geet-mij-nietjes, terwijl op de pergola
die langs de volle breedte van deze
tuin loopt, een geurende witte variant
van de blauwe regen bloeit. In de ou-
derwetse moestuin leiden pioenrozen
de aandacht af van de strakke groente
bedden die in mei nog maar net zijn
ingezaaid.

De Wiersse is 29 mei van 10.00 tot
17.00 uur toegankelijk. De toegangs-
prijs bedraagt € 5,50, kinderen tot 9
jaar gratis. Er is gratis parkeergelegen-
heid. Honden worden niet toegelaten.
Tijdens de openstelling worden er
lichte maaltijden geserveerd.

Ook in juli is De Wiersse op drie ach-
tereenvolgende zondagen geopend.
Op 10,17 en 24 juli staan dan vooral de
borders, de pergola en de moestuin
centraal. Tot slot kan men op zondag
23 oktober van de herfstkleuren ko-
men genieten.

De gegidste rondleidingen starten op
donderdag 14 april, om 10.30 uur, en
kosten € 6,50 per persoon. Het is voor
groepen mogelijk om buiten de open
dagen voor een speciale rondleiding af
te spreken, eventueel in combinatie
met een lunch of thee. Inlichtingen:
tel. (0573) 45 14 09, fax: (0575) 55 62 40
of email: wiersse@xs4all.nl (website:
www.dewiersse.nl)

(Advertorial)

B E U R S P R A A T

Uitbreiding
Europese Unie:
Hoe nu verder?
Een jaar geleden, op l mei 2004, zijn
tien nieuwe lidstaten toegetreden tot
de Europese Unie. Naast Cyprus en
Malta ging het daarbij om acht voor-
malige Oostbloklanden: Estland, Hon-
garije, Letland, Litouwen, Polen, Slove-
nië, Slowakije en Tsjechië. De bevol-
king van de Europese Unie is daarmee
in één klap toegenomen met zo'n
20%, maar economisch gezien is het
belang van de nieuwe landen veel klei-
ner. De totale omvang van de econo-
mieën van de tien nieuwe landen is
maar zo'n 5% van de omvang van de
15 oude leden (de EU-15). Ook de om-
vang van de beurzen in de nieuwe EU-
landen is relatief veel kleiner dan die
in de oude EU-landen.

Toch zijn de nieuwe EU-landen inte-
ressant voor beleggers. In de meeste
nieuwe lidstaten groeit de economie
namelijk veel harder dan in de EU-15.
Terwijl de economische groei in de
EU-15 in de periode 2001-2004 niet

meer boven 2% is uitgekomen, liep de
groei in de nieuwe lidstaten in 2004
uiteen van ruim 3% (Tsjechië) tot bijna
9% (Letland). De enige uitzondering is
het kleine Malta dat al sinds begin
2003 moeite heeft zich uit een recessie
omhoog te werken. De sterke econo-
mische prestaties van de nieuwe lid-
staten hebben zich ook vertaald in bo-
vengemiddelde beursrendementen.
Terwijl bijvoorbeeld de AEX-index in
de periode 2002-2003 bijna in waarde
halveerde is de Tsjechische beurs in
diezelfde periode juist in waarde ver-
dubbeld. Ook andere beurzen hebben
het in de aanloop naar de toetreding
tot de EU goed gedaan, met uitzonde
ring van de Poolse beurs die halverwe
ge 2004 ongeveer op hetzelfde niveau
stond als driejaar daarvoor.

De vraag is of het met de feitelijke toe
treding van de nieuwe lidstaten per l
mei 2004 nu gedaan is met de 'conver-
gentierally', of dat de vooruitzichten
voor de Oost-Europese beurzen ook de
komende tijd goed blijven. Waar-
schijnlijk zullen de nieuwe toetreders
ook in de toekomst een bovengemid-
delde economische groei laten zien,
zolang ze wat betreft economisch ont-
wikkelingsniveau nog achter lopen op
de EU-15. Dit proces zal ongetwijfeld
met horten en stoten verlopen, maar
in principe is de verwachte hogere
groei gunstig voor de beurzen van de
nieuwe toetreders. Bovendien zullen
deze landen vroeg of laat toetreden
tot de eurozone. In het geval van eer-
dere nieuwe toetreders, zoals Spanje,
Portugal en Griekenland, presteerden
de beurzen daar niet alleen goed,
maar vooral ook in de periode vooraf-
gaand aan de invoering van de euro.

Voor de nu toegetreden landen zal in-
voering van de nieuwe euro nog wel
even op zich laten wachten. De vroegst
haalbare datum is 2007, maar realisti-
scher is dat toetreding tot de eurozone
voor de meeste nieuwe EU-lidstaten
pas in 2009-2010 zal spelen. Zodra dui-
delijker is wanneer de eerste landen

daadwerkelijk zullen toetreden tot de
eurozone, zullen de beurzen in die
landen daar naar verwachting op
vooruit gaan lopen. Gezien de lange
voorbereidingstijd voor de invoering
van de euro kan dit vanaf 2006 een rol
gaan spelen. Een andere interessante
optie voor beleggers kan zijn om zich
alvast te oriënteren op een volgende
groep nieuwe toetreders tot de EU.

Tot die groep behoren in ieder geval
Bulgarije en Roemenië, die een goede
kans maken om al in 2007 lid te wor-
den. Ook Kroatië heeft zich aan de
poort gemeld, maar of deze voor-
malige Joegoslavische deelrepubliek
eveneens al in 2007 kan toetreden is
twijfelachtig. Een andere potentiële
nieuwe toetreder is Turkije.

Dit land heeft zich al in 1989 aange
meld als kandidaat-lidstaat van de EU,
maar wanneer het echt kan toetreden
is op dit moment nog onbekend.

Overigens hebben de beurzen van Roe
menië en Bulgarije de afgelopen jaren
nog beter gepresteerd dan de beurzen
van de landen die in mei 2004 zijn toe
getreden: de Roemeense BET-index is
in euro's gemeten in de periode juli
2001-juli 2004 verdrievoudigd in waar-
de, terwijl de Bulgaarse SOFIX-index in
diezelfde periode maar liefst vijf keer
meer waard is geworden.

Bron: IRIS (Institute for Research and
Investment Services), een gezamenlijke on-
derneming van de Rabobank en de Robeco
Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Politie

INBRAAK IN WONING
Woensdagmiddag 11 mei jl. werd in-
gebroken in een woning aan de Mos-

selweg. De bewoners kwamen rond gehele woning was doorzocht en
12.30 uur thuis en zagen een onbe-
kende witte auto bij de woning
staan. Opeens kwamen er twee man-
nen uit de woning, die er vandoor
gingen in de witte auto. Bleek dat de

een beeldscherm was weggenomen.

De politie is een onderzoek gestart,
een eerste buurtonderzoek heeft
niets opgeleverd.

ledere dag:

- 'Open tafel' de Wehme jeu de boule
baan de Wehme: info bij de receptie.

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

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen. Voor info/opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden, telefoon
55 34 05.

MEI
17 HSV de Snoekbaars wedstrijd Vor-

den - Hengelo.
18 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
18 Handwerkmiddag/Kraamverkoop

Welfare Rode Kruis de Wehme.
18 Vrouwenbeweging Passage reisje.
19 Bejaardenkring Dorpscentrum.
19 Klootschietgroep de Vordense Pan.
22 HSV Snoekbaars, seniorwedstrijd.
25 ANBO klootscheiten bij de Kleine

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

in de Wehme, info tel. 55 20 03.

"Brasserie Zes"
Zaterdag 21 mei wordt in een zij-
vleugel van het Eden Hotel aan het
's G raven hof in Zutphen het restau-
rant "Brasserie Zes" geopend, waar
Vordenaar Arjan Siemerink in de
keuken de scepter zwaait.

"Brasserie Zes" is een a la carte restau-
rant dat plaats biedt aan circa 50 be
zoekers. Verder beschikt men over een
terras waar 70 gasten een plaatsje kun-
nen vinden. Arjan Siemerink: "Brasse

rie Zes" beschikt over een moderne
keuken met een verfrissende kijk op
koken. Bij mooi weer kan er ook bui-
ten gekookt worden. Het ligt in de be
doeling dat wij in de weekends life
muziek brengen.

Geen bands, maar bijvoorbeeld op de
achtergrond een gitarist of een ander
soort entertainment", zo zegt hij.
"Brasserie Zes" is alle dagen van de
week vanaf 10.00 - 22.00 uur geopend.

Prijs valt bij Fit-Care Center Sourcy
Fit-Care Center Sourcy heeft Jac-
queline Knops uit Beltrum, een
zeer toegewijde sporter, gelukkig
gemaakt met een geheel verzorgd
weekend voor 2 personen in het
luxueze Mondorf Domaine Ther-
mal resort in Luxemburg. Deze
hoofdprijs is door Jacqueline ge-
wonnen door haar deelname aan
de actie 'Je Echte Leeftijd'.

JE ECHTE LEEFTIJD CAMPAGNE
'Je echte leefdtijd' is het programma
dat Life Fitness en RTL4 in samenwer-
king met verschillende fitnesscentra
in Nederland op 5 december 2004 is
gestart. Het doel was via sporten en
een gezondere leefstijl je echte leeftijd
naar beneden te brengen. Degene met
de beste prestatie uit alle deelnemers

van Nederland werd beloond met dit
superdeluxe weekend.

LEEFTIJD VERLAAGT MET 6,1 JAAR
Hoofdprijs winnares, Jacqueline
Knops, heeft gedurende dit 13 weekse
programma en middels verantwoord
bewegen, gezonder eten, drinken en
leven, haar echte leeftijd van 32.5 naar
26.4 jaar weten te verlagen! En boven-
dien aanzienlijk gewicht verloren en
een zeer goede conditie opgebouwd.

Dit resultaat heeft ze behaald door de
professionele begeleiding van Fit-Care
Center Sourcy en uiteraard haar eigen
motivatie! Fit-Care Center Sourcy feli-
citeert Jacqueline dan ook van harte
met deze wel verdiende 'Je Echte Leef-
tijd' hoofdprijs.



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

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

'je uut
IN ZELHEM OP BEZOEK
Gerrie hef afgesprokken met Hen-
drik 'wie komt biej oew buurten'. Ja
dat kriej d'r van, ai zonne caravan
ne wekke op 't arf hebt staon zon-
der ze te laoten betalen. Dan wilt de
leu graag dai een tegen bezoek
brengt. Vrouwleu bunt daor stark
in, een paar kear biej mien op de
koffie? Dan is't no mien beurte. dan
moi no bie mien kommen.

Laatst al met mekaar naor 't vuur-
wark in Vorden en dan kom iej no
gelieke in Hengel. Samen dat vuur-
werk met maken. Dat vuurwark is
vast nog better. Gert sputtert niks
tegen dit kear hij wil weilis zeen
waor at den Hendrik wont. En
Hendrik wil nog weilis verstandige
praot doon. Ne meddag op bezoek
dan is 't er mear tied van praoten.

Een probleeem umme ne vriejen
meddajg te vinden, wat hef een ie
der het toch drok. Hendrik en Riek
wont al dertig j aor an de straote in
Zelhem in een huurhuus.

Hendrik: 'Wie hadden ok best een
huus kunnen kopen dat deden de
meesten. Maor, as boekholder biej
de coöperatie kon ik nooit uutrek-
kenen dat het uut kon. Net zo iets
as grond kopen.Ik zie in Boerderij
dat grond in Flevoland no nog 40
tut 50 000 euro mot kosten. En dan

zollen die klei akkerboeren het zo
slecht hebben. Begriep iej d'r wat
van? Zo ok met gekke huuze prie
zen." Riek lacht een betjen be
schaamd: "Och Gert, iej mot weten
mien 'n Hendrik is van 't veurzichte
ge soort, natuurlijk hadde wiej ok
zelf een eigen huus kunnen hebn.

Andern die niks mear inkommen
hadden kochten wel en ze kregen
een hypotheek, die ze ondertussen
allange hebt afgelost. Salomo den
zei al in de Schrift Wie altied op de
wind let, die kump nooit tut zaai-
en'. En zo ging het ons ok. Ai bange
bunt veur risico en neet geleuft dat
een huus allenig maor duurder
wordt, dan blief iej huurder. Maor
no leas ik in de krante dat ze in Vor-
den zes van onze soart huuze wilt
afbrekken en wear niejen en mear
modernen wilt herbouwen?"

Gert hef zien mening klaor: "De wo-
ningbouw coöperaties bulkt van 't
geld, soms wilt ze verkopen, maor
dan mot ze dat geld argens anders
wear kunnen investeern. En dat
hult de overheid tegen. Ze magt in
de dorpen zo weinig woningen ne
ar zetten en daorumme brekt ze af
en bouwt dan wear niejen. Met ne
grotere W.C. en wat moderner ge
mak. Puur geld verspilling, de men-
sen die d'r no in woont heb d'r nooit
um gevraogd, soms olde leu die d'r

al 30 j aor wont. Iej zult zien dai zo
straks ne 300 Euro in de maond me
ar mot betalen." Hendrik knikt.

Gert kik is rond, ne hele straote met
allemaojs gelieke huuze an mekaar.
Ne kleinen tuin an de veurkante en
an de achterkante een tuintjen met
schuurken en... Gert zeg in stilte
tegen zik zelf, ze kriegt mien neet
naor 't dorp.

Ok al geeft ze een miljoen veur
onze olde boerderieje. Gerrie kan
drammen wat ze wil. "Maor hij zeg
niks. Iej mot een ander zien spul
nooit de grond in stampen. In de ao-
vend samen naor't vuurwark in
Hengel. Machtig wat een hoop volk.
Een woord van de burgemeister,
dank veur de gulle gever en dan
een pracht geknal en geflonker en
dudelijk oplichtend an 't slot '70
JAAR CONTACT. Dat was mooi.

In Vorden was er dit j aor kop nog
start an 't vuurwerk. Ok gin dank
aan de gulle betalers. In Hengel
hadden ze in lange jaorn gin vuur-
werk mear gehad. Ja zeien ze, in
Vorden hebt ze mear geld. Altied al
gehad, die grote kastelen en land-
goederen. Hengel was het dorp met
vuile kleine beertjes. In het nieje
Bronckhorst nebbe wie no van alles
wat.

De Baron van Bronckhorst

De Oosterse Bruid
De nieuwste film van Open Doors

De nieuwste film van Open Doors
laat het hachelijke lot zien van
christenen in het Midden-Oosten
en China. Pete de Jaeger, een jonge
Zuid-Afrikaan met christenvrien-
den in het Midden-Oosten, valt tij-
dens een zakenreis midden in een
familiedrama: zijn vriend Masoed
wordt op z'n trouwdag gearres-
teerd op de twijfelachtige beschul-
diging dat hij de profeet Moham-
med beledigd heeft. Hij ontdekt al
gauw hoe de christenen in dat land
gediscrimineerd worden.

Intussen maakt zijn vriendin Liana in
China een tv-verslag voor de BBC over
het moderne China, dat zich opent
voor de wereld. Dankzij de goede raad

van Pete laat zij zich niet inpakken
door de vriendelijke Chinese gastvrou-
wen. Zij ontdekt dat het moderne Chi-
na twee heel verschillende gezichten
heeft, en doet daar verslag van door
christenen te interviewen die gearres-
teerd zijn tijdens een samenkomst.

Deze film van Open Doors, die overal
veel bezoekers trekt, is dinsdag 24 mei
te zien in de Gereformeerde kerk of in
het Achterhuus, Zutphenseweg 13 te
Vorden. Rein en Nellemieke Lammers
zullen e.e.a. vertellen over de film en
het werk van Open Doors. Na afloop is
er de mogelijkheid vragen te stellen of
na te praten. Iedereen is van harte wel-
kom op deze avond! De aanvang is
20.00 uur.

44-jarige vader zoekt onderdak
voor 20 kinderen
Kinderen hard toe aan vakantie in een "normaar gezin
"Onze" kinderen zijn echt toe aan
een vakantie in een "gewoon" door-
snee Nederlands gezin", aldus de
44-jarige Milko van Heusden. Me-
nigeen zal bij deze opmerking zijn
wenkbrauwen optrekken, een 44-
jarige die twintig kinderen heeft?
Hoe zit dat dan? Volgens de burger-
lijke stand van de gemeente Doe-
tinchem heeft hij vier kinderen.

Met een brede glimlach op zijn ge-
zicht legt hij uit, dat hij in hetzelfde
jaar het levenslicht zag als de huidige
stichting PAX KINDERHULP. "Geduren-
de mijn hele leven heeft de stichting
kinderen naar Nederland gehaald.
Kinderen uit Berlijn, een stad die ge
roemd wordt om zijn architectuur en
geschiedenis".

De keerzijde is wel dat Berlijn veel ont-
wrichte gezinnen kent. Werkloosheid
en teruglopende sociale zekerheid ma-
ken het wonen en opgroeien in die
stad voor duizenden kinderen een
dagelijkse strijd om te overleven. Voor
deze kinderen, uit kindertehuizen en
gezinnen met problemen, verzorgt
Pax Kinderhulp al 44 jaar vakanties in
gastgezinnen.

"Het aantal kinderen dat onderge
bracht kan worden, loopt al sinds ja-
ren terug. Waren het in de topjaren
rond de tweeduizend kinderen die
naar Nederland kwamen, tegenwoor-
dig zijn dit er rond de vierhonderd"
aldus Milko. "De moeilijke financiële
situatie van de Berlijnse overheid en
het opheffen van de Muur, alsmede
het toenemende aantal tweeverdie-
ners zijn de voornaamste redenen

voor de teruggang van het gastouder-
bestand. En dat terwijl de kinderen
het nog even hard nodig hebben, en
hun aantal zeker niet afneemt!"
In onze regio komen jaarlijks meer dan
zestig kinderen voor een aantal weken
op bezoek bij gastgezinnen. Dit aantal
dreigt terug te lopen naar veertig. Voor
de komende zomervakantie is Pax
Christi Kinderhulp dringend op zoek
naar twintig gastgezinnen die in de pe-
riode van 16 juli tot en met 5 augustus
2005 bereid zijn om een Berlijns kind
een fijne vakantie aan te bieden.

In principe vragen wij van de gastge-
zinnen niet meer dan een gastvrije
plek binnen hun gezin voor een kind
uit een ontwrichte situatie. Als men-
sen geïnteresseerd zijn komen we op
bezoek, en spreken zoveel mogelijk
facetten van de actie door met de kan-
didaat gezinnen. Als beide partijen
het daarna 'zien zitten' volgen nog eni-
ge formaliteiten zoals het aanvragen
van een Verklaring Omtrent Gedrag
en het aangeven van referenties.

Pax Kinderhulp is een landelijk erken-
de organisatie en wil in het belang van
de kinderen, net als onze collega kin-
derhulporganisaties, graag erg zorg-
vuldig werken. Het netwerk van vrij-
willigers staat gedurende het verblijf
van de kinderen vierentwintig uur per
dag paraat om de gastgezinnen te on-
dersteunen".
Heeft u interesse om een Berlijns kind
een fijne vakantie te bieden, dan kunt
u bellen met Marga ten Dolle, (026)
311 88 38 of Miriam Vlake, (0314) 38 22
02. De stichting heeft ook een website:
www.paxkinderhulp.nl

'Open Tuin'
De familie Boschman, Keppelse-
weg l in Hummelo, houdt van za-
terdag 14 mei tot en met zaterdag
20 augustus "open tuin". Zij vragen
voor uw bezoek een vrije gift voor
het restauratiefonds van de Hum-
melose dorpskerk.

Na verwijdering van het gazon hebben
ze er een vakkentuin van gemaakt
met rondom borders. Daardoor is het

een aantrekkelijke tuin geworden met
zeer gevarieerde beplanting en verras-
sende hoekjes.

De tuin is elke zaterdag in genoemde
periode open van 10.00 tot 15.00 uur,
gelijk met de openstelling van de
dorpskerk.

U kunt de bezichtiging van beide ob-
jecten dus prima combineren.

Pleinmarkt te Vorden
Op zaterdag 28 mei wordt er door
de stichting veiling commissie
Vorden haar jaarlijkse plein-
markt gehouden in het centrum
van Vorden nabij de N.H. kerk.

Er is weer van alles te koop. Veel klei-
ne spullen zoals kinderspeelgoed,
leuke snuisterijen, boeken en Ip's,
potten en pannen, glaswerk, elektri-

sche apparatuur, klein meubilair,
e.d. Men begint om 9.00 uur met de
verkoop, tot 15.00 uur kan men ko-
men kijken, kiezen en kopen. Dit al-
les wordt omlijst met een heerlijk
kopje koffie in de Voorde. Kom allen
uw koopjes halen.
De opbrengst van deze markt is voor
de restauratie van de Dorpskerk in
Vorden.

Vriendendag
in Drempt
De Stichting "Vrienden van de Ou-
de Dremptse Kerk" organiseert op
zaterdag 28 mei a.s. de jaarlijkse
Vriendendag. De ontvangst van de
deelnemers is om 11.30 uur in de
kerk en om ongeveer 13.00 uur ver-
trekt men per auto naar Erve Kots
in Lievelde.

Aldaar worden rondleidingen gegeven
in de bierbrouwerij en het openlucht-
museum en na afloop daarvan is er een
gezamenlijke pannekoekenmaaltijd.
De kosten daarvan en van de rondlei-
dingen bedragen in totaal € 20,- p.p.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Men kan zich tot 14 mei a.s. aan-
melden door middel van betaling van
dit bedrag op bankrekeningnummer
3150.42.990 ten name van de stich-
ting, onder vermelding: Vriendendag.
Wilt u zich aanmelden als Vriend van
de fraaie Dremptse kerk of wilt u in-
formatie daarover of over de vrienden-
dag, dan kunt u bellen met mevr. Ger-
rie Uenk-Oosterink, tel. (0313) 47 63 49.

Parlez vous Francais?
Europa Kinderhulp is nog op zoek naar Frans sprekende gastgezinnen!

In de provincie Gelderland zijn er
te weinig gastgezinnen die tijdens
de zomervakantie kansarme kin-
deren willen opvangen. Het gaat
om jongens en meisjes uit diverse
Europese landen die nooit op va-
kantie gaan.

Door een ernstig tekort aan Frans
sprekende gastgezinnen dreigen deze
zomer weer tientallen kinderen hun
vakantie mis te lopen. Juist deze jon-
gens en meisjes hebben het nodig om
even op adem te komen in een andere
omgeving.

Bij Europa Kinderhulp kunnen we de
kinderen die uit Frankrijk komen
moeilijker plaatsen vanwege de taal.
Maar in de praktijk is dat geen pro-
bleem. De Franse kinderen pikken de
Nederlandse taal razend snel op en
Europa Kinderhulp zorgt voor een uit-
gebreid Frans woordenboek. Een
boekje met alle basis begrippen zoals
zaken rondom eten, drinken, sport en
spel, maar ook iets over ongelukjes.

En natuurlijk niet te vergeten de
werkwoorden "zijn" en "hebben" met
alle meest gebruikte vervoegingen.
Tijdens de periode dat de kinderen
er zijn, heeft ieder gezin zijn eigen
contactpersoon. De contactpersoon
spreekt de taal vloeiend.

Dus als u al een beetje Frans spreekt..!
Aarzel dan niet langer en nodig een
kind uit voor een vakantie van drie
weken bij u in huis. Het is de bedoe
ling dat vakantieouders deze kinde
ren drie weken in huis nemen en er
mee omgaan alsof het hun eigen kind
is. Alleen dat al is heel bijzonder: hui-
selijke gezelligheid, geborgenheid,
een andere omgeving en een beetje
aandacht. Met zo weinig kunnen
vakantieouders zo veel voor een kan-
sarm kind betekenen.
Naast Frans sprekende gastgezinnen,
hebben wij ook nog een tiental gast-
ouders nodig voor de Duitse en
Roemeense kinderen. Een bezoek aan
onze site: www.europakinderhulp.nl
is de moeite waard!
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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.nl
www.hondenbrillen.nl
www.canto.nl

htln| www.hondenkleding.nl
Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE

WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

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

Inloopavond voor vrouwen
Met de vakantie in zicht wordt tijdens de inloopavond van donderdag 19 mei
het seizoen afgesloten met een toepasselijk programma. Het thema is 'Alleen
naar de zon? Maar dan in gezelschap van andere alleengaanden? Dat kan'.
Dirry te Kiefte organiseert als reisleidster reizen voor alleengaanden en komt
hierover van gedachten wisselen. De inloopavond, waarbij u tussen 20.00 en
20.30 uur kunt binnenlopen, wordt wederom gehouden in Ellens Eethuisje
aan de Burg. Rijpstrastraat in Zelhem.
Alleen op vakantie een grote stap? Dankzij de goed uitgestippelde reizen
hoeft dit geen probleem te zijn. De buitenlandse reizen zijn goed en verant-
woordelijk geregeld, de begeleiding is optimaal en het plezier maak en beleef
je zelf. Waarom voor alleengaanden? Niet iedereen heeft een metgezel en
anderen willen er wel eens alleen erop uit, bijvoorbeeld door ziekte van de
partner, of andere omstandighede. Lekker om zelf even weer op adem te
komen. Dan kan een weekje vakantie uitkomst bieden. Met Dirry, een enthou-
siast vertelster, reist u een avondje mee door delen van Europa.
De inloopavond voor vrouwen is vrij toegankelijk en u hoeft geen lid te wor-
den. U kunt gezellig op een ongedwongen manier onder het genot van een
kop koffie met elkaar bijpraten en deelnemen aan het thema van die avond.
Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.

•kwekerij.
DE WITTE BRINK
Keljenborgseweg 2 7021 KP Zelhem Tel. 0314-641647

NBÏ DINGEN VA
17 MEI T/M 21 MEI

Dikke Geraniums (staande) £• 00
normaal € 1,50 PU 5 VOOf €

Afrikanen, Lobelia, Begonia's,
Vlijtige liesjes, Salvia etc, etc
normaal (per doos 24 stuks) 6,50 ^"fe 4

Deze week 2 dozen QP c ̂ ) •

Margriet op stam
Normaal € 6,95 nu 2 voor

Anjeractie
geeft cultuur kans

De jaarlijkse landelijke Anjeractie (de
60ste) voor het Prins Bernhard
Cultuurfonds vindt plaats van 29 mei t/m
4 juni.

In Gelderland gaan duizenden vrijwilligers
van verenigingen als collectant langs de
deur om een bijdrage voor de cultuur en het
natuurbehoud in Gelderland te vragen.
Mede dankzij deze giften kan het Prins
Bernhard Cultuurfonds Gelderland jaarlijks
honderden projecten ondersteunen. Van de
aanschaf van instrumenten door de plaat-
selijke harmonie tot een catalogus bij een
tentoonstelling, een theatervoorzieningen
of voor een (jubileum)concert.
In Zelhem wordt de collecte uitgevoerd door
vrijwilligers, leden en supporters, van har-
monie Pr. Juliana.
Particuliere giften vormen een belangrijk
deel van de inkomsten van het fonds.
Eenderde van de opbrengst komt recht-
streeks ten goede aan de collecterende
vereniging. De overige tweederde, aangevuld
met een bijdrage uit het activiteitenbudget
van het Landelijk Bureau komt ten goede
aan culturele initiatieven binnen
Gelderland.
In het jaar 2004 besteedde het Prins
Bernhard Cultuurfonds Gelderland €
746.114,- aan 409 culturele activiteiten in
Gelderland. Zo kreeg ook de Stichting
Internationaal Folkloristisch Dansfestival in
de afgelopen periode een subsidie. Behalve
het toekennen van garantiesubsidies reikt
het fonds tweejaarlijks een prijs uit en zet
het zelf culturele projecten in de provincie
op. De opbrengst van de Anjeractie 2004 in
Gelderland was € 177.149,-.

Voor sympathisanten die de (collecte)bus
missen. U kunt uw bijdrage voor de
Anjeractie storten op Rabobank 393851265
t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds.

DE HOGE VOORT
Q A U T O WA S C f N T R U M

O TANKSTATION

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wy beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en
de diverse acties belt u 0314-620471.

In (Tn Oelenvlog
Op vrijdagavond 27 mei biedt IVN een avondwandel-
ing aan. Tijdens deze wandeling zal het genieten van
rust en ruimte bij kasteel Keppel centraal staan. Er
zijn IVN-gidsen voor u beschikbaar. Zij zullen u tij-
dens en/of na de wandeling uitleg en informatie
geven. De wandeling van ongeveer 2 uur start om
19.30 uur op de P+R parkeerplaats bij de Gouden
Leeuw aan de Rijksweg te Laag Keppel.
Voor vragen of nadere informatie kunt u bellen met
mevr. Genie Til, tel. 0314-625536 of mevr. Fenny
Lammers, tel. 0314-345028.

Of f N DAG
Zaterdag 21 mei verloten we

3 x 2 kaarten voor de WK VOETBAL
onder de 20 jaar in Doetinchem (juni 2005)

Café de Tol en voor de kinderen
zijn leuke attracties aanwezig

Buxus voor haag
100 voor 95

Diverse vaste
planten

10 voor 50

3 halen - 2 betalen
The fairy rose

tuin roos
3 voor €5,°
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Warnsveld heeft nu een echte Vakman!

Iedereen die een klus heeft kan vanaf nu Daan Kutten uit Warnsveld
bellen. Per l mei 2005 start hij zijn eigen bedrijf onder de naam "De
Vakman Daan Rutten" . Hij heeft zich aangesloten bij De Vakman, een
landelijk netwerk van zelfstandige professionals voor de meest uiteen-
lopende klussen in en om het huis, tuin en bedrijf.

Daan is van vele markten thuis. Hij
heeft een jarenlange ervaring met
klussen op allerlei gebieden. Niet al-
leen op elektra- en telecomgebied ver-
staat hij zijn vak, maar ook op het ge-
bied van schilder-, timmer- en tegel-
werk, het inrichten van badkamers,

het plaatsen van keukens en dakra-
men, het monteren van hang- en sluit-
werk kunnen mensen bij hem terecht.
Als hobby heeft Daan het vervaardi-
gen van kinderspeelgoed.
Verder is Daan erg secuur en heeft hij
oog voor details. Met name deze ken-
merken en zijn veelzijdigheid heeft
voor de klant het voordeel, dat men
één aanspreekpunt heeft voor een vak-
kundige uitvoering van diverse klus-
werkzaamheden. Dit bevordert de
communicatie waardoor er efficiënter
gewerkt kan worden. Hoewel hij nog
maar net is begonnen, zijn de eerste
opdrachten reeds binnen. Samen met
zijn vrouw Sylvia verwacht hij een ge-
zond bedrijf neer te zetten, dat bekend
zal staan om kwaliteit en veelzijdig-
heid. Een bedrijf dat zijn afspraken na-
komt met als doel dat de klant zich ko-
ning voelt.
Al een hele tijd liep Daan met de ge-
dachte om zijn eigen bedrijf te starten.
Zijn vrouw Sylvia stond daar ronduit
achter. De rompslomp en de onbe-
kendheid erom heen, weerhielden
hen deze stap te nemen. Ze wilden het
op een professionele manier en na-
drukkelijk onderscheidend van ande-
re klusbedrijven. De hierbij vaak
schrijnende verhalen van gedupeerde
klanten zijn hem een doorn in het
oog. Daan Rutten is van mening dat
de verhouding prijs/kwaliteit nog be-
ter kan dan wat hij om zich heen ziet.
De klant en kwaliteit van het uitge-
voerde werk staan voor Daan op de
eerste plaats. Vandaar dat hij zich op
deze zaken wil concentreren. Ze zijn
zich toen gaan oriënteren en zo te-
rechtgekomen bij De Vakman BV een
krachtige landelijk opererende orga-
nisatie, die aan al haar aangesloten
leden professionele ondersteuning

biedt. Hierdoor wordt Daan veel zor-
gen en rompslomp uit handen geno-
men, waardoor hij zich als vakman
meer kan concentreren op het vakin-
houdelijke deel van de klus. Zo blijft
hij ook op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen.
De Vakman Daan Rutten is lid van
de Vereniging van Klussenbedrijven
(VLOK). Dit is een onafhankelijk insti-
tuut, dat opkomt voor de belangen
van de klant. In samenwerking met de
Vereniging eigen huis en de Consu-
mentenbond hebben zij algemene
voorwaarden opgesteld, die ervoor
zorgen dat Daan voortaan nóg meer
zekerheid kan bieden. Als Vakman be-
rekent Daan geen voorrijkosten.Hij
gaat altijd voor kwaliteit en werkt vrij-
wel uitsluitend met eerste klas materi-
alen van gerenomeerde merken. Om-
dat alle Vakmannen gezamenlijk inko-
pen komen zij in aanmerking voor ex-
tra kortingen. Zodoende ben je bij De
Vakman bijna altijd voordeliger uit.
De Vakman, is kiezen voor de zeker-
heid van kwaliteit. Zónder datje daar-
voor ook maar iets extra betaalt. Hij
maakt kwaliteit betaalbaar. Heb je een
klus te klaren en wil je een vrijblijven-
de offerte, dan ben je bij De Vakman
Daan Rutten op het goede adres.
Je kunt hem bereiken op telefoonnr.
(06) 16 93 86 65 of (0575) 57 53 44.
Voor meer informatie kun je boven-
dien terecht op www.devakman.info
of emailen kan ook naar
d.rutten@devakman.info

De Vakman Daan Rutten voor Ver-
bouw/onderhoud/renovatie; 'timmer-,
schilder- en tegelwerk; 'electra en tele-
communicatie; 'badkamers/keukens/
dakramen; *ramen/deuren/hang- en
sluitwerk.

Aankomend weekend, vrijdag 20 en zaterdag 21 mei 2005, vindt het
Lentefeest bij Jeugdsoos Flophouse in Toldiek weer plaats. Yorin FM,
'Lady en de Vage Band', 'Kiek Doar es' en 'Ticket to go' zullen aan-
wezig zijn.

Vrijdag 20 mei zal Yorin FM de aftrap
geven, twee dj's zullen de gehele
avond non-stop muziek draaien.

Zaterdag 21 mei zijn vanaf 21.00 uur
drie bands op het podium in de soos
en de sfeervolle Lentefeest tent te zien
zijn. 'Lady en de Vage Band' zal de af-
trap geven. Deze knappende rockco-
verband uit Hengelo - Keijenborg - Vor-
den - Laren, zal covers van Anouk, the
Kinks, Normaal, K's Choice en Blur
spelen. In de soos zal daarna 'Kiek Do-
ar es' het podium betreden, deze loka-
le band bestaande uit: Edwin Besse-
link, Jarno Grotenhuis, Gerton Bo-
schloo, Peter Bruggeman, Albert Kam-
perman, Arjan Groot Roessink en Jo-
han Kamperman spelen voor ieder
wat wils, rock - dialect - pop. Door on-
der andere de drie trompettisten en
een saxofonist zal dit een swingend
optreden worden.

Tussen de sets van 'Kiek doar es' speelt
Ticket to go' in de tent. Op het podi-
um voelen zij zich als een vis in het
water en dat is te zien aan het enthou-
siasme van de band. Het repertoire
van 'Ticket to go' omvat de gehele
rock- en popgeschiedenis: van de Beat-

les tot U2. 'Ticket to go' is opgericht in
1988. Dat betekent dat zij nu ruim 16
jaar bestaan, ze hebben bewezen van
elke gelegenheid een geweldig feest te
maken.
Voor de vrijdag en de zaterdag tijdens
het Lentefeest maak je kans op gratis
Normaal kaarten als je bij de eerste
100 bezoekers hoort! Dus kom op tijd
en je hebt gegarandeerd een lange
avond vol goede muziek EN maakt
kans op vrijkaarten voor Hoken in Tol-
diek!

HOKEN IN TOLDIEK
In het weekend van 20 en 21 mei 2005
gaat ook de voorverkoop van Hoken in
Toldiek van start. Op vrijdag 24 juni
2005 zal 'Normaal' in een speciale be-
zetting weer een spetterend optreden
weg geven. In het voorprogramma zal
'Hik' spelen, een echt Hummelo's on-
der onsje dus!

Zondag 26 juni 2005 tijdens het koffie-
concert zullen in ieder geval 'Nor-
maal' en 'Kennéh' spelen, andere
bands zijn nog niet bekend. Houdt dus
het nieuws in de gaten. Er is een be-
perkt aantal kaarten voor dit Hok-
weekend beschikbaar, dus, RAPS. "De lokale band 'Kiek Doar es' zal een swingend optreden verzorgen op de zaterdagavond.'

Al gekeken op WWW.COntaCt.nl
voor het plaatselijke nieuws?
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Zonnebloem

20 mei

estemd

wcmdelaa^s met rolstoel oj scootmobiel Za. 21 mei

erv -tijderv

Do. 19 mei 18.3O SpoH~kal Steervde^erv

W. 2O mei 18.3O (Memeervtekarvtoor Hervgelo

2a. 21 mei 13.OO Kasteel VWderv

i routes van 7 en 13 km.
<_y

A l •1 yAlle voo^^iervirvgerv aarv\ve2ig,

• yVlu^iek erv ^rveaailles,

• € 2/50 pe^ dag/ € 5 pe^ dHe dagerv

bij plaatselijke Zorvrvebloem op via j,vnas planet.nl of bij de sta^t

CTnfo^matie: Jan Visser (0575) 45 18 30 of Jan KuipeHj (0314) 34 06 07

Zonnebloem-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 mee!
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!

é v é v è v è v é v è v è v é i è i é v é i



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

INT. MOTORRACES
HENGELO (Gld.)

Zaterdag 21 mei

8.30 uur start training

20.00 uur HAMOVE party m.m.v.

deband'Real Time'

Zondag 22 mei

10.30 uur start wedstrijden
2 manches '3 landen cup'
2 manches Supersport
2 manches Dutch Superbike
1 manche 125cc, 250cc en de zijspannen

13.00 uur aanvang feest in de tent met de band

'Goed Goan'
Verder komt in de pauze de beste stuntrijder van
Nederland en zijn er gratis activiteiten voor kinderen,

KUIjKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen

Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermeu beien
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kuss en s/ma t rassen

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12 - Industrieterrein "Kamp Zuid'
Lichtenvoorde Tel.: 0544-371256

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

TonnyJur
rzo»
f/CT

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagen*
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80

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

gemeente Bronckhorst

Nog 2 weekjes wachten !

Bied zich aan voor alle voorkomende
werkzaamheden. Specialiteit:
schilderen, stukadoor en afwerken
woningen/kantoren/bedrijfsruimten.
Zeer concurrentie prijs!

Bel voor info 06 - 53 31 77 90.

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-

stellen bil onze filialen.

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

JUBILEUM ACT

50%

drukker i j Weevers
CdtTIFICUTHOUDEft

C.l
ISO 8001

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)45 1286

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

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

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

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

ALZHEIMER MAG
GEEN NATIONALE
RAMP WORDEN

^^^^^^^ • . . . . . . . . H^B^T^^^^^^ \̂̂ iB^^^HBfe^_ *̂î É^^H

Metamorfose
Ontwerpen
Onderhoud
Klussen

Bel 06 - 52 03 81 1O

Over tien jaar telt Nederland ruim 300.OOO
Alzheimer-patiënten. En wie gaat er voor hen
zorgen? De Stichting Alzheimer Nederland steunt

mensen met dementie en hun familie. Wilt u hier meer
over weten? Ga dan naar onze website. Wilt u iets

doen? Maak dan een bijdrage over

op giro 2502, ten name van

Alzheimer Nederland. Alzheimer

mag geen nationale ramp worden.

GIRO 2502
WWW.AL2HEIMER-NEDERLANO.NL

Alzheimer
Nederland

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

De Smidse 3 Ruurlo (t.o. Super Coop )

DE NIEUWE

beste
raliteit
>gels,

te
laagste
prijs.
Hes op
orraa

30.000 m*.

zelfs

organiseert regeirr -
cuftnatre evenementen.

Kijk op onze website en iaat
uw e-maiiadres achter. Wij
houden u graag dan op de

hoogte.

Bovendien maakt u elke
maand kans op

een diner voor twee!

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544 - 466811
info@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

Openingstijden:

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

zat.: 9.00 - 16.00 uur.
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Weekendvoordeel
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 1 9 t / m z a t e r d a g 2 1 m e i 2 0 0 5

"Moeilijk te
weerstaan toch?

Hand-/pers-
sinaasappelen

Net 3 kilo

Plus:
de scherpste
actieprijzen

PLUS
Zuid-Afrikaanse,

Chileense off
Australische

huiswijn
Wit of rood.

Fles 1 liter
NORMAAL 3.89

Plus:
-)*-

act ieprif

Zeeuws spek
150 gram
ELDERS 2.18

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

de scherpste1

Gulden Krakeling
Siroopwafels
2 zakjes a 325 gram

ELDERS 2.98
2 zakjes nu 1.49

2e zakje
GRATIS

Plus:

actieprif

Plus:
de scherpste'
actieprijzen

Ribkarbonade
Kilo
ELDERS 7.69

Plus:
de schar
actieprij

Paradise Cool
Sinaasappelsap

Pak 1 liter
ELDERS 1.09

PLUS
Kibbeling
Bak 500 gram
NORMAAL 6.98

? Daar maakt PLUS een punt van!

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

• Vers brood tot sluitingstijd.
• Het snelst geholpen.
• De hoogste kwaliteit in vers.
• De scherpste actieprijzen.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

• De vriendelijkste medewerkers.
• Uw mening telt.
• Uw kassabon klopt altijd.
• Altijd tevreden de deur uit.

PLUS Cornelis Openingstijden:
Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7242 EC Lochem vr'Jda9 8-°°-21 -00

Tel 0573 - 8 °° 20

www.plussupermarkt.nl
zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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