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Leiding bibliotheek geruisloos in andere (vrouwelijke) handen

Dorine Reinders: "Lezen is goed
voor de taalontwikkeling van het kind"!

De nieuwe bibliothecaresse Dorine Reinders

"Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik heb inderdaad vrijwel onopgemerkt de
leiding in de bibliotheek te Vorden van Maria Geluk (voormalig biblio-
thecaresse, red) overgenomen. Ze heeft mij destijds gedurende twee
maanden voor mijn aanstelling ingewerkt. Zelfwas ik toen nog in de
bibliotheek in Warnsveld werkzaam. Ik mijn vrije tijd ging ik naar
Vorden. Na mijn aanstelling (september vorig jaar) toch wel drie maanden
nodig gehad om me te oriënteren. Nu weet ik waar alles zo' n beetje
ligt", zo zegt Dorine Reinders, lachend. Op haar visitekaartjes staat
vermeld:" Hoofd Frontoffice Bibliotheek Vorden".

Eén van haar taken is het aansturen
van de vijf medewerksters en de jeugd-
bibliothecaresse. Dorine: "De mede-
werkers hier hebben veel ervaring,
sommigen werken er al bijna 20 jaren.
Die weten echt alles. Daar heb ik het
echt mee getroffen. Wel met hen vrij-
wel dagelijks werkoverleg. Daarnaast
hou ik mij bezig met de inroostering
van vakanties, vrije dagen e.d. Verder
diverse werkzaamheden op organisa-
torisch gebied, dus in feite alles wat
zich achter de schermen van een bibli-
otheek afspeelt. Door het jaar heen,
organiseren we een aantal exposities,
zo bijvoorbeeld ook in de (korte)
schoolvakanties. Dat slokt heel wat
tijd op zoals het maken van afspraken,
het registreren en rubriceren en zor-
gen dat de "spulletjes" die op een ex-
positie te zien zijn, weer bij de inzen-
ders terugkomen. Daarnaast vergen
de activiteiten tijdens de jaarlijkse
boekenweek de nodige tijd. Trouwens
al dat soort dingen; heel erg leuk om
te doen. Daarnaast spring ik, bij het
uitlenen van boeken bij ", zo zegt Do-
rine Reinders.

Alle klassen van de plaatselijke basis-
scholen komen minstens één ochtend
per jaar naar de bibliotheek. Dan krijgt
de jeugd inzicht hoe een bibliotheek
functioneert. Dorine Reinders: "Door
middel van zoekopdrachten leren de
kinderen alles op het gebied van inter-
netten. Dat geldt met name voor de ou-
dere groepen van de basisscholen. De

kleintjes worden op een dergelijke och-
tend voorgelezen. We hebben hier in
de bibliotheek een medewerkster die
zich met name met dit klassenbezoek
bezig houdt. Ik vind het trouwens jam-
mer dat het lezen, niet alleen hier,
maar landelijk terugloopt.

De consumenten lezen steeüs minder
en halen hun informatie in toenemen-
de mate van internet af. Dat alles
heeft tot gevolg dat het uitlenen van
boeken terug loopt. Neem bijvoor-
beeld de jeugd van 16-18 jaar. Die jon-
gens en meisjes bezoeken veelal "er-
gens" een middelbare school, lezen
daardoor meer gericht, schoolboeken
en ander lesmateriaal. Daarentegen
weten de kinderen van de basisscho-
len wel de weg naar de bibliotheek te
vinden. Heeft ook dikwijls te maken
met de wijze waarop de ouders hun
kinderen stimuleren om boeken te
gaan lezen.

LEZEN STIMULEERT DE FANTASIE
VAN EEN KIND
De bibliotheek doet er alles aan om
het lezen te bevorderen. Zo mogen de
kinderen tot 18 jaar, gedurende een
periode van telkens vier weken, gratis
boeken lezen. Een dergelijk "pakket"
mag bestaan uit maximaal vijf lees-
boeken, vijf informatieboeken en vijf
tijdschriften. Worden de boeken bin-
nen het tijdsbestek van vier weken
weer ingeleverd, dan kan er gewoon
weer voor een volgende periode van

vier weken gratis geleend worden. Het
is van groot belang dat een kind leest.
Het raakt daardoor gewend aan de
taal, dus goed voor de taalontwikke-
ling en bovendien stimuleert het le-
zen de fantasie van het kind", zo zegt
Dorine Reinders.

Zij vindt ook dat de rol van een dorps-
bibliotheek zoals hier in Vorden ook op
een andere wijze ingevuld moet wor-
den. Zegt ze:" Ik zie de bibliotheek ook
duidelijk als een ontmoetingsruimte.
Zo organiseren wij hier een paar keer
per jaar een filmavond. Uit onderzoek
is gebleken dat hier behoefte voor be-
staat. Nu moeten de mensen eerst naar
Zutphen of Doetinchem. Wij hebben
hier in de bibliotheek een capaciteit
van 50-60 bezoekers. De films die wij
tot dusver hebben gedraaid, bleken
een succes. Zo staat er op 24 februari
de film 'Gegen die Wand' op het pro-
gramma. Ook het organiseren van le-
zingen blijkt in een behoefte te voor-
zien", zo zegt Dorine Reinders die een
grotere samenwerking tussen gemeen-
te en bibliotheek bepleit.

Dorine Reinders, Limburgse van ge-
boorte, zette in 1989 haar eerste "werk-
zame" schreden in de bibliotheek.
"Achter de schermen leerde ik in
Warnsveld. alle in- en outs. Eenjaar la-
ter ben ik als administratief medewerk-
ster voor 15 uren in de bibliotheek in
Zutphen gaan werken. Daar heb ik elf
jaren met heel veel plezier gewerkt. In
2001 weer terug naar de bieb in Warns-
veld,", zo vertelt ze. De afgelopen jaren
heeft Dorine veel gestudeerd en heeft
zij in 2004 met succes de opleiding bi-
bliothecaresse afgerond. In Warnsveld
bekleedde zij de functie "medewerk-
ster klantencontacten" en dus nu in
Vorden "Hoofd Front Office".

"Een pracht baan. Je treft hier in Vor-
den de charme van een dorpsbiblio-

theek, waardoor je ook veel mensen-
kennis op doet. Elke dag zijn er wel
weer nieuwe dingen. Dat maakt het
werk zo interessant en bovendien blijf
je alert. Zelf mag ik ook graag lezen,
maar helaas schiet dat er nog wel eens
bij in. Tijdensde vakanties probeer ik
dan de schade in te halen. Mijn thans
13 jarige zoon Maarten heb ik vroeger
heel veel voorgelezen. Dat vond ik heel
leuk om te doen", zo zegt Dorine Rein-
ders die getrouwd is met fotograaf
Willem Feith.

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
LidNNP

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
HetWiemelink11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact

Autoruit
Wij repareren of vervangen

uw voorruit...

Raad van Kerken
dienst
Aanstaande zondag 20 februari a.s.
's avonds om 19.00 uur wordt er in
de Christus Koningkerk een dienst
gehouden vanwege de Raad van
Kerken.

Deze oecumenische dienst zal in het
teken staan van de 'lijdenstijd' of ook
wel de 40-dagentijd vóór Pasen ge-
noemd, de tijd waarin we ons voorbe-
reiden op het verlossend lijden en ster-
ven van onze Heer en Heiland Jezus
Christus (Goede Vrijdag), uitlopend in
de opstanding, de overwinning van
het leven op de dood (Pasen).

Voorganger is ds. D. Westerneng en er
is muzikale medewerking van het
kwartes 'Vocaal'. Het thema zal zijn:
"Vader, vergeef het hun, want ze weten
niet wat ze doen'.
Er zal een collecte worden gehouden
voor de actuele nood.

Verder is er medewerking van de le-
den van de liturgische commissie van
de Raad van Kerken die samen met ds.
Westerneng deze dienst hebben voor-
bereid. De Raad van Kerken nodigt een
ieder van harte uit.

Filmavond bibliotheek
Donderdagavond 24 februari wordt er
in de bibliotheek in Vorden de film
"Gegen die Wand" van regisseur Fatih
Akin gedraaid.
Een heftig en compromisloos liefdes-
drama in Hamburg tussen twee Duit-
se jonge mensen, beide van Turkse af-
komst. Met behulp van een schijnhu-
welijk trachten zij onder het juk van
hun strenge families te ontkomen. De

man wordt dan echt verliefd, de
vrouw begint juist te genieten van
haar vrijheid. Akin laat zien hoe ge
compliceerd de wereld achter het in-
burgeren en integratie is. In Neder-
land is deze film uitgeroepen tot "de
film van het jaar 2004". Regissieur Fa-
tih Akin ontving in Berlijn "De gou-
den beer". De filmvoorstelhng begint
om 20.00 uur.

ALARMNUMMER POLITÜ: AMBULANCE BRANDWI:I:R 11 2
HIIISAKTSI-NPOSr HET SPITIAAI.0900- 2009000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 februari 10.00 uur ds. J. Kool doopdienst.
19.00 uur ds. D. Westeraeng Raad van kerkendienst in
Christuskoningkerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 februari 10.00 uur dhr. R. Baauw.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng Raad van Kerkenviering in
Christuskoningkerk.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 februari 10.00 uur Eucharstieviering m.m.v.
de Kerkuiltjes
19.00 uur ds. Westerneng Raad van kerkendienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 februari 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 20 februari 10.00 uur Woord-/Communiedienst
m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandarts
19-20 februari G.M. Wolsink, Laren, tel. 0573 - 40 21 24.
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;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaldng
en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur;
za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend
dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur en
13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Geopend maandag t/m don-
derdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openings-
tijden ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden@hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl.
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aan-
melden bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel.
0314-357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zo-
merstop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bie-
den bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van con-
tacten, ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)for-
mulieren.
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 gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme.
Telefoon 0575-553159. E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Storingen
Storingsnummer voormalige gemeente Zelhem (voor
stormschade, gaten in de weg, wateroverlast en milieu-
schade), tel. (06) 65 07 93 83.
Voor storingen aan het (druk-)rioolsysteem kunnen alle in-
woners rechtstreeks contact opnemen met: Dusseldorp BV,
tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

• 2x afkortzaag Harwi, 1x 6
ass. pennenbank, 1 ketting-
frees, 1 cirkelzaag, 1 tafelcir-
kelzaag Festo, 1 compressor,
1 freesmachine, 2x elu boven-
frees, 2x afk. DeWalt 1305,
1 trappenfrees, tevens van
balkhout tot panlat, under-
laymentplaten, beton multiplex.
Rolsteigers + ladders, trappen
+ hamersteigers. Tel. (06) 50
50 26 80.

• Wandelen In Bohemen
(Tsjechië): uitdagend, mys-
terieus, gezellig en niet duur
Week HP € 255.- Trektocht
HP € 395 kleine groepen
met begeleiding. Info (0575)
45 17 18 / (06) 51 25 45 78
www.voettochten.net 30 apr.
wandelweek - 7 mei trektocht
(12d) - 16 jul natuur/cultuur-
week - 6 aug 12 daagse, en
nog vele andere data.... Gea
Voettochten voor jong en
oud!

• Te koop fraaie eiken ar-
chiefkast jaren 20. H 150 x
B 83 x D 38 cm. Dubbele
roldeuren € 475,-. Tel. (0575)
55 1945.

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

• De stichting veilingcom-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop
van 9 tot 12 uur aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.

• Geld verdienen met pro-
dukten die iedereen dagelijks
gebruikt? Bel met Annette
Hekkelman (0575) 52 93 45.

• Kom weer in vorm met
ShapeWorks. Bel voor gratis
lichaamsanalyse zodat ik
uw persoonlijke programma
kan samenstellen. Professio-
nele begeleiding en advies.
Ruime ervaring. Bel Jerna
Bruggink tel. (0575) 46 32 05.

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

• Wanneer u dit bericht leest
en u heeft trek omdat u aan
het lijnen bent. Weet dan dat
afslanken op een gezondere
manier kan, zonder trek. Bel
vrijblijvend Nieske Pohlmann
0314-641309 / 06-54326669
www.no-jojo.nl

• Gery Groot Zwaaflink
speelt en vertelt 'absurde en
ontroerende verhalen' van
Belcampo. Op zaterdag 19
febr. (20.00 uur) en op zondag
20 februari (14.30 uur). Kos-
ten € 12,- incl. consumpties.
Inlichtingen en reserveringen
(0575) 5562 16 of
dekranenburg@planet.nl

• KOUD? - Wordt warm met
Max Havelaar thee! Alle sma-
ken nu 25% korting bij We-
reldwinkel Vorden.

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

WINTERWONDER-
LAND

'crirnond -

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

Vlaai v/d week
Appelspeciaalvlaai

6-8 pers.

€5,95

Dinsdag = Brood dag

3 bruin tijger € 4,OO

Weekendaanbiedingen

Krentewegge
pakje é 5 sneetjes € 1 ,50

Vicorn
murtivitaminen-meergranenbrood € l j

• Oude trouwring verande-
ren in modern sieraad v.a. €
25,- Atelier Henk Eggersman,
Burg. Galleestraat 8, Vorden,
tel. 55 07 25.

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

• FNV Belastingservice
invul-avonden in Dorpcen-
trum 2 en 23 maart 2005. Op-
geven vóór 1 maart bij mw. D.
Walgemoet, tel. 55 67 57.

• Te koop: ronde hooi- en
kuilvoer balen tel: (0575) 55
2412.

• YOGA - ontspan op vr. av.
Begin cursus 18/2 in sport
school Strada 18.45u-20.00u
Proefles € 7,50 Inl. Theo de
Gans (0573) 44 11 38.

• Piano te koop
Merk: Rippen, klein model,
wit gelakt goed onderhou-
den. Mechaniek: Renner in
zeer goede staat, evenals het
snaargedeelte. Tel. (0575) 55
21 18.

• gevr.: kleuterfietszitje
voor bagagedrager. Pool tel.
(0575) 55 20 66.

• Gevraagd: hulp in de
huishouding voor 1 dagdeel
per week, buitengebied Vor-
den, Willem Beekman, tel. 06-
50 440 644.

• Te koop: paardetrailer,
merk Cuppers, geheel alumi-
nium, geschikt voor 2 paar-
den. Tel. (0575) 55 14 16.

• Te koop: mooi droog
hooi, tel. (0575)551548.

Omdat het werkt!

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-1 5452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Dagmenu's
16 t/m 22 febr. 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 16 februari
Tomatensoep / kipsaté met pindasaus, nasi en groente

Donderdag 17 februari
Zuurkoolovenschotel met gehakt en ananas, jus, braadworst
en zuurgarnituur

Vrijdag 18 februari
Champignonsoep / zalmfilet met dillesaus, geb. aardappels en
rauwkostsalade

Maandag 21 februari
gesloten

Dinsdag 22 februari
Wiener schnitzel met geb. aardappels groente / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook d la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

syft\~ even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro Oe Rotonde team



'Vaste Rots van mijn behoud"

Met intens verdriet moeten wij mededelen dat, voor
ons totaal onverwacht is weggenomen mijn lieve
man, onze zorgzame vader en lieve opa

Harmanus Berend Zweverink
Herman

echtgenoot van Johanna Berendina Meerbeek

* Vorden
29 december 1939

t Vorden
11 februari 2005

Vorden: Manneke Zweverink-Meerbeek

Wichmond: Gracia Klein Lenderink-Zweverink
Jan Klein Lenderink

Jacobien
Anne-Wil

Vorden: Reiniera Snellink-Zweverink
André Snellink

Vorden: Stephan Zweverink

Vorden: Christianne Zweverink
Martijn Tolboom

De Hanekamp 19
7251 CH Vorden

'jt'Miep
•j{«Bobbie

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
dinsdag 15 februari van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op woensdag 16 februari
om 11.00 uur in de NH kerk te Vorden, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.

Eveneens gelegenheid tot condoleren na de be-
grafenis in "de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Met verslagenheid namen wij kennis van het plot-
seling overlijden van onze buurman

Herman Zweverink

Wij wensen Hanneke, de kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte met dit grote verlies.

Wim en Anneke Kolkman
Anouk en Robin

Jan en Cecilia Borgonjen
Rob en Marieke

Stephie Strookappe

Jan en Joke Eulink
Nick en Roy

Dini Jansen

Gerrit en Annie Boers

Jan en Marrigje Brinkerink

Vorden, 11 februari 2005

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

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

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48
7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: inlo@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

Het Vordens Mannenkoor herdenkt hierbij hun
koorlid

Jan Besselink

die op zondag 6 februari 2005 plotseling is over-
leden. Wij kennen Jan als een bescheiden man die
zijn vakbekwaamheid als timmerman ook veel-
vuldig in dienst stelde van 'zijn' koor, het Vordens
Mannenkoor, waarvan hij 37 jaar lid was.

Onze geachten gaan uit naar Will zijn vrouw en
hun twee zonen Peter en Mark met hun partners.
Hij is niet meer onder ons. Moge hij zijn rust vinden.

Bestuur, leden en dirigent
van het Vordens Mannenkoor

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:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenaeren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 4£ 20 20, fax (0575) 45 16 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta f
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Marcel te Boome.

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

BOIRSTOflBV

Bedrijvenweg 10 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl
Website: www.boerstoel.nl

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
17 februari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

QJTT

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
httpV/www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Spuiterij
Vos Vorden

voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg na

7251JG Vorden
Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601
E-mail: info@vos-vorden.com

HET TERUGVERDIENEN OP ENERGIE
BEGINT MET DOORDACHT ISOLEREN

Streek Lochem
heeft het volledige assortiment
van de drie topmerken in isolatie;
-THERMOLAN
- ROCKWOOL
- STYRODUR C.

Absoluut dé ideale isolatie oplossing
voor nieuwbouw en renovatie in:
STEEN - HOUT - STAAL

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

Aalsvoort16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Het juiste isolatiemateriaal voor:

- SPOUWMUREN
- KELDERWANDEN
- VLOEREN

- BUITENGEVELS
- PLAFONDS
- DAKCONSTRUCTIES

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Runder bloemstuk
klasse stuk mager
Rundvlees
500 gram

Botermalse
Hamlappen
500 gram

De Turborol
panklare lekkernij
250 gram

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecuelijst kijk op www.ter-weele.nl



Henk Vruggink voorzitter van nieuwe
Stichting Vrienden van De Bargkapel

VRTC "De Achtkastelenrijders
al 25 jaar op de fiets

'Lustige Heinrich' Henk Vruggink uit Ruurlo is sinds kort voorzitter
van de nieuwe Stichting De Vrienden van De Bargkapel. De ruim drie-
honderd Vrienden' van De Bargkapel uit Barchem waren tot voorkort
verenigd in De Vriendenkring van De Bargkapel. De Vrienden' zijn
sinds kort echter als donateurs ondergebracht bij de nieuwe stichting
zodat de bestuursleden van de Vrienden' niet meer persoonlijk aan-
sprakelijk zijn.

Onder de naam 'Lustige Heinrich' verzorgt de 57-jarige Henk Vruggink
sinds september 1994 een radioprogramma bij de lokale omroep
Achterhoek FM in Vorden. Sinds die tijd is Henk Vruggink verslingerd
geraakt aan de Egelander muziek en De Bargkapel. Zijn wekelijkse
programma bij Achterhoek FM op donderdagavond staat dan ook geheel
in het teken van Egelander, Tsjechische en Obekraïner blaasmuziek.

Vorig jaar beleefde het programma
'Lustige Heinrich' zijn vijfhonderdste
uitzending. En daar was Vruggink best
trots op. Tijdens die jubileumuitzen-
ding kwamen zelfs enkele leden van
De Bargkapel hem persoonlijk felicite-
ren. En dat raakte hem zelfs zo dat
Henk een traantje weg moest pinken.

"Dat was geweldig", zo blikt hij terug
op die gedenkwaardige uitzending.
De titel van zijn radioprogramma is af-
geleid van zijn favoriete Duitse tv-pro-
gramma 'Der Lustige Musikanten'.
Vruggink wordt steevast in Ruurlo op
straat dan ook niet meer met zijn ei-
gen naam aangesproken maar met:
'Lustige Heinrich'.

Voor zijn programma kan Vruggink
putten uit een ruime collectie cd's.
Meer dan vijfhonderd cd's heeft hij in
zijn privé bezit. Daarnaast heeft Ach-
terhoek FM nog een grote collectie ter
beschikking voor zijn programma.
Vruggink bereidt zich wekelijks gede-

gen voor op zijn twee uur durend pro-
gramma. "Ik verzamel altijd uitgebrei-
de informatie en documentatie van de
kapellen en blaasorkesten.

Ook luister ik tijdens tv-uitzendingen
en concerten altijd hoe de naam van
de kapellen en de nummers precies
moeten worden uitgesproken. En dat
is niet altijd even gemakkelijk." Een
specifieke voorkeur heeft Vruggink
niet.

Of het nu Egelander, Tsjechische of
Obekraïner muziek is, alles is hem
even lief. Talloze kapellen en blaasor-
kesten uit geheel Nederland weten de
weg naar hem inmiddels te vinden.

Maar zijn grootste liefde is toch wel De
Bargkapel. Samen met secretaris Joop
Siksma uit Borculo en penningmees-
ter Dick Eelderink uit Hengelo (G)
vormt Vruggink sinds kort het dage
lijkse bestuur van de nieuwe Stichting
De Vrienden van De Bargkapel. Het be-

stuur was tot voorkort hoofdelijk aan-
sprakelijk voor de gang van zaken
rond de vriendenkring. "En daar wil-
den we vanaf. Daarom hebben we de
driehonderd leden ondergebracht in
een stichting die verbonden is aan de
vereniging De Bargkapel die binnen-
kort door de 22 muzikanten wordt op-
gericht", zo verklaart Vruggink

De Bargkapel die in 1966 werd opge-
richt en voortkwam uit de Barchemse
muziekvereniging Crescendo is mo-
menteel een echt streekorkest. Uit
Ruurlo zijn onder andere Alex Hoge
vonder en Ype-Jan Banda voor de kapel
actief die zondag 20 februari in sa-
menwerking met de Grolse Hofzan-
gers uit Groenlo een concert bij de Kei-
zerskroon verzorgt.

De Bargkapel onder leiding van de
huidige dirigent Willem Jan Jolink uit
Wichmond oogstte vooral in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige
eeuw talloze succes tijdens nationale
- en internationale blaasfestivals. Aan
het concert in Ruurlo verlenen De
Vrienden van De Bargkapel hun mede-
werking. Op zondag 12 maart organi-
seert Vruggink met zijn Vrienden' een
concert in Cultureel Centrum de
Brink in Zelhem.

Naast de Bargkapel treedt daar op ver-
zoek van Vruggink ook blaasorkest De
Grenzland Express uit Kerkrade op.
Naast de organisatie van een aantal
concerten rond De Bargkapel gaat de
stichting eens per kwartaal een
nieuwsbrief onder haar donateurs ver-
spreiden. Tot voorkort gebeurde dat
niet met enige regelmaat.

Paar de n sport

Ponyruiters presteren super tijdens
verenigingwedstrijd te Bathmen. Elk
jaar wordt er een verenigingswedstrijd
georganiseerd in Barchem en
Bathmen. De wedstrijd bestaat uit
dressuur (4 combinaties), een 4-tal en
springen (6 combinaties). De beste drie
verenigingen van de dag rijden een
finale op 13 maart in Bathmen.

Iris Berenpas, Marit Kouwenhoven,
Lisette Bijenhof, Carlijn Kingma (dres-
suur), Marit Kouwenhoven, Anke
Woerts, Wendy Beeftink, Joanne Pel-
lenberg, Jorieke Pellenberg (4-tal), Jer-
maine Pellenberg, Jorieke Pellenberg,
Sebastiaan Hamer, Martine Bijenhof,
Marieke Rouwenhorst en Bart Hart-

man (springen) hebben gereden voor
de club. Als eerste moest de dressuur
verreden worden. Enkele dames wa-
ren niet helemaal tevreden, maar de
jury wel.

Begin van de middag moest het viertal
starten. Deze dames hadden al een
paar weken onder leiding van Martine
Pijpker geoefend en dit was dan ook
te zien. Zij werden eerste.

Later in de middag moest er nog ge
sprongen worden. Ook dit ging best
goed en er werd dus bijna het maxi-
male aantal punten voor de vereni-
ging behaald.

Tegen zes uur was de prijsuitreiking.
Eerst werden de prijzen in de dressuur
en springen uitgereikt en daarna werd

bekend gemaakt welke vereniging had
gewonnen. Het was spannend want
zowel de Molenruiters als wij hadden
goed gereden. Het was een klein ver-
schil, maar uiteindelijk hadden wij
meer punten en konden dan ook de
taart in ontvangst nemen.

De super grote, lekkere slagroomtaart
werd verdeeld onder de kinderen en
ouders. Al met al was het een hele ge
zellige, geslaagde dag en willen wij zo-
wel de kinderen als ook de ouders be
danken voor hun inzet. Want ook deze
dag was het weer duidelijk dat we het
absoluut niet zonder ouders kunnen.
Dus hartelijk dank.!!!!!

Op zondag 13 maart rijden we de fina-
le in Bathmen. Supporters zijn van
harte welkom!

Op 14 februari was het 25 jaar gele-
den dat de Vordense Rijwiel en
Tour Club "De Achtkastelenrijders"
werd opgericht. Toen besloten in
het Dorpscentrum 14 toerfietsers,
die op de zondag op de racefiets
een tocht maakten, een vereniging
op te richten met als doel om
voortaan gezamenlijk toertochten
temaken.

De vereniging die bij de oprichting 23
leden telde, is uitgegroeid tot ruim
100 leden. Er worden elk jaar twee
veld toertochten en drie toertochten
op de weg georganiseerd. In de 25 jaar
dat de vereniging bestaat hebben
ruim 45.000 fietsers in en rond Vor-
den getoerd.

Ook organiseerde de VRTC "De Acht-
kastelenrijders" een aantal grote toer-
tochten, zo onder andere Parijs-
Vorden; Vorden-Brussel-Vorden; rond-
je Ysselmeer. De meest in het oog-
springende: een fietstocht vanaf de
Noordkaap naar Vorden. Hieraan werd
een goed doel gekoppeld. Voor het
Universitair kinderziekenhuis St. Rad-

boud te Nijmegen werd maar liefst
ruim 33.000 euro bij elkaar gefietst.

Afgelopen maandag werd er aan de
jaarvergadering een extra feestelijk
tintje gegeven. In het weekend van
Hen 12 juni gaan de leden van de club
er gezamenlijk op uit, om bij het over-
nachting adres nog eens feestelijk stil
te staan bij het 25 jarig jubileum.

Dan zullen er ongetwijfeld nog een
aantal oude koeien uit de sloot wor-
den gehaald. De club staat er anno
2005 gezond voor, alleen de aanwas
van jeugdige leden laat te wensen
over. Sinds vier jaren heeft de club ook
een "dikke banden groep".

De leden van deze groep maken elke
week op de maandagavond en op de
zondagmorgen een fietstocht op een
gewone flets, waar naast het fietsen,
het gezellig kletsen ook belangrijk is.
Mensen die graag willen toerfletsen,
kunnen zich wenden tot de secretaris
van de VRTC Wim Norde tel. (0575)
55 35 86. De vereniging heeft ook een
eigen website: www.vrtcvorden.nl

Samen ben je niet alleen sterk,
maar bereik je ook meer!
Dat is de slogan die de stichting Ka-
velruil De Graafschap hanteert. De
stichting Kavelruil De Graafschap
die in het verleden onder de naam
stichting Kavelruil Lochem e.o.
werkte heeft het afgelopen jaar
weer enkele opzienbarende projec-
ten gerealiseerd.

Een opsomming van deze activiteiten
laat de kavelruilcommissie zien in
haar jaarverslag. Zo is eind 2003 over-
eenstemming bereikt over de kavel-
ruil Hietkamp te Laren. Hier waren 13
partijen bij betrokken. In totaal werd
er 47 ha grond uitgeruild.

Het bijzondere aan deze kavelruil was
dat de gezamenlijke Larense onderne
mers een perceel toebedeeld kregen
voor hun jaarlijkse activiteiten dicht
bij het dorp. Daarnaast vond er nog
een kleine ruiling plaats nabij het
landgoed Verwolde; hier waren 4 par-
tijen bij betrokken. Tevens was er nog
een kavelruil te Hengelo (Gld). Dit be-
trof de kavelruil 't Lenderinck. Vijf ei-
genaren waren hierbij betrokken.

Op dit moment is de commissie bezig
met de kavelruil Emsbroek. Het nodi-
ge voorwerk is gedaan. Bij deze kavel-
ruil gaat het niet alleen om het verrui-
len van gronden. Hoofddoel wordt om
een bestaand rundveebedrijf te ver-
plaatsen naar een nieuwe bouwkavel,
waar nieuwbouw mogelijk is.

Dat de kavelruilcommissie niet alleen
oog heeft voor de belangen van boe-
ren bewijst zij wel met haar deelname
in het project Dortherbeek.

Hierbij is sprake van vorming van een
EVZ (ecologische verbindingszone)
langs de Dortherbeek. Door de GLTO is

hierop ingehaakt en is aan de kavel-
ruilcommissie verzocht om gelijk met
de mogelijke realisering van de EVZ te
trachten middels kavelruil een betere
landbouwkundige toestand te realise-
ren. Zo kan er een situatie ontstaan
dat naast de vorming van nieuwe na-
tuur ook voor de landbouw een betere
bedrijfsstructuur ontstaat. Het knel-
punt in deze is alleen nog dat er nog
geen duidelijke toezeggingen zijn van
de benodigde gelden. En zolang hier-
over geen duidelijkheid is wordt er
nog niets concreets ondernomen!

In de driehoek Lochem-Ruurlo-Vorden
wordt een inventarisatie verricht
"Grondgebonden Perspectief. Ook
hier is de kavelruilcommissie ge-
vraagd te helpen middels kavelruil
een betere structuur te bereiken.

De commissie, die bestaat uit 12 leden
(dit betreft vertegenwoordigers van
LTO-Noord in het gehele gebied van de
Graafschap) benadrukt dat kavelruil
een uitstekend instrument kan zijn
om de bedrijfssituatie voor de land-
bouw te verbeteren. Vooral in deze tijd
waarin transport over de weg steeds
moeilijker wordt en de uurtarieven
van de loonwerkers steeds stijgen.

Voor de kosten hoeft men het niet te
laten, n.l. bij kavelruil betaalt men
geen notaris- en kadasterkosten door-
dat er vaak meerdere partijen bij be
trokken zijn (minimaal 3) en kan men
gevrijwaard worden van overdracht-
slasten. Wel rekent de commissie voor
elke geruilde hectare grond 90 euro
vergoeding. Voor informatie over ka-
velruil kunt u terecht bij: B. Ensing,
Coördinator van de stichting Kavelruil
De Graafschap tel. (0573) 44 14 77 of
J Saaltink tel. (0573) 44 13 97.

Lente Festival
De 's Gravenstad Musical en Ope-
rette vereniging uit Zuphen brengt
zaterdagavond 9 april in de zaal
van "De Herberg" te Vorden een
"Lente Festival".

Die avond zingen koor en solisten
melodieën uit musicals, opera's en
operettes. De muzikale leiding is in
handen van Hans Nieuwenhuis. Regie:
Madeion Kwak. Het festival begint om
20.00 uur. Kaarten a 12,50 euro kun-
nen telefonisch besteld worden bij Ria
Bogaard 52 23 59; Charles Winkelman
55 24 36 en bij Arie Kwak (055) 355 25
05 of verkrijgbaar voor aanvang aan
de zaal.

Voetbal

WVORDEN

Programma zaterdag 19 februari
Vorden Al - Socii AID
Robur et Veloci B2 - Vorden BI
Rohda R. C2 - Vorden Cl
Vorden C2 - Loenermark C2D
Be Quick Z. Dl - Vorden Dl D
DVC '26 D3 -Vorden D2
Vorden D3 - Warnsveldse Boy D4

Senioren zondag 20 februari
Trias l - Vorden l
Grol 4-Vorden 2
VIOD3-Vorden3
Vorden 5 - Pax 6
Vorden 6 - Erica '76 8



EGEIY14N
Dorpsstraat 23, 7261 AV Ruurlo, Tel. 0573 - 45 14 14

E-mail: info@stegemanruurlo.nl

Installatiebedrijf Stegeman is een middel-
groot installatiebedrijf, onze werkzaamheden
verrichten wij in de regio rond Ruurlo. Wij
zijn actief op de kleinzakelijke- en particulie-
re markt en op klein schalige bouwprojecten.
Installatiebedrijf Stegeman kent een open en
ongedwongen sfeer waarin zeer klantgericht
wordt gewerkt.

Wij zoeken op korte termijn een:

monteur (cv) / loodgieter

De werkzaamheden:
- verrichten van installatiewerkzaamheden

op bovengenoemde markten en projecten
- verhelpen van storingen op gebied van

loodgieters werkzaamheden
- verrichten van onderhoud en servicewerk-

zaamheden aan cv-installaties

Onze verwachtingen:
- monteursniveau / eventueel bereid door

middel van studie dit niveau te behalen
- affiniteit met servicewerkzaamheden
- servicegerichte en klantvriendelijke in-

stelling
- goede communicatieve vaardigheden,

initiatief tonend en zorgvuldig te werk
gaan

- rijbewijs B (E)
- ervaring in installatiebranche heeft onze

voorkeur
- bereidheid om door studie vakkennis

verder te ontwikkelen tot servicemonteur
- inpassen in een leuke en informele

werksfeer

Voor aanvullende informatie kunt u contact
opnemen met Bert Stegeman tel: 0573-
451414. U kunt vandaag al contact met hem
opnemen om uw interesse kenbaar te ma-
ken.

Uw sollicitatie richt u aan:
Installatiebedrijf Stegeman b.v.
t.a.v. Dhr. B. Stegeman
Postbus 19 - 7260 AA Ruurlo.
e-mail: bert@stegemanruurlo.nl

Sierbestrating

Voor al uw nieuwe en gebruikte

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

B] Wijs
tel: 06-29171076 en fax: (0575) 55 35 12 • Email: bjwijs@tiscali.com

Tegen inlevering van deze advertentie
ÉÉN MAN UUR per dag KORTING*

Deze aktie is geldig in januari, februari en maart
'hij minimaal 8 werkuren

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

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

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!
vAvw.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

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

ASTON & VISIOSAT
Schotel antenne met Digitale ontvanger en 4x LNB en Diseq schakelaar.
U ontvangt o.a. Astra, Astra 2 (met oBC), Hotbird en de sirius satelliet!

DIGITALE SATELLIET TV
KOM NAAR DE WINKEL EN LAAT U ZELF VERRASSEN!

PANASONIC DVD RECORDER
Deze DIGA DVD-recorder neemt op op DVD-R en DVD-RAM. Eigen opnamen en TV-

— l programma's kunnen zonder problemen weggeschreven worden op DVD-R
. . r\ C O l en/of DVD-RAM. Met de unieke Time Slip functie is het mogelijk om gelijk-

\J A. rSl * O ̂  ' /~ l ''i^ig op te nemen en weer te geven; begin met het terugkijken terwijl de
• v^^^%^ft* l video nog aan het opnemen is. Tevens is deze DVD-recorder voorzien

tv 11 l ^W ̂ 3^ l̂̂ * l van een front AV- en een Component Video aansluiting (Progressive Scan).

LEXMARK ALL IN ONE
Productiviteit begint hier. Deze All-ln-One

is ideaal voor al uw vereisten op het
gebied van afdrukken, scannen en kopië-
ren. Hij print met een resolutie van 4800

x l 200 dpi, 48bits scant met
600 x 1200 dpi en kan

kopiëren in kleur en zwarlwit
via de PC.

AEG WASAUTOMAAT
Wasautomaat met o.a. een laadvermogen
van 5 Kg, 1350 toeren, energieklasse A,

wasresultaat A regelbaar toerental, balans-
systeem, wol-, kort- en handwasprogramma

en een Timer "starttiidinstelbaar".

.
l VOOR:

75,-

VAN: 729,
VOOR:

649,-
SENDO GSM

DEBITEL PREPAID PAKKET
Het design van de Sendo valt op:
super handige flip phone met dual
display! Van binnen voorzien van

een kristal helder kleu- ""
rendisplay. De

Sendo is compleet
met games, poly- >
phone ringtones,

WAP en Dual-band.
Standby tijd: 400 uur

en spreektijd: 300

ELECTRO
l EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264

pri jzen zi jn exclusief verwijderingsbi jdrage / druk en zelfouten voorbehouden

ZORGT U
DAT 'T
DE BUS
KOMT?

Help het geluk 'n handje: collecteer voor Kinderhulp!
collecteweek 2005 8 t/m 14 mei

Het Nationaal Fonds Kinderhulp komt al vele tientallen jaren op voor kinderen met minder kansen. Het succes

van ons werk is sterk afhankelijk van de opbrengst van onze jaarlijkse landelijke collecte. Dit voorjaar is het

weer tijd voor die collecte. En we kunnen er nog wel wat collectanten bij gebruiken. Collecteren voor

Kinderhulp kost ü hooguit een paar uurtjes. Maar voor een heleboel kinderen in Nederland kan uw

inzet een wereld van verschil betekenen. Helpt u mee? Bel 0570 611899.

NATIONAAL. FONDS KINDERHULP



(Advertorial) Uitslagen Verloting
Kranenburgs Carnaval:

Wat brengt het
beursjaar 2005?
2005 wordt een fantastisch beursjaar.
Tenminste, als het zich net zo ge-
draagt als de beursjaren in de twintig-
ste eeuw, die eindigden op een vijf.
Hier zien we dat in de VS geen enkele
maal de beurs in een jaar eindigend
op een vijf eindigde in een min.

In 1905 zette de buil market, die in
1904 was begonnen, door. De stijgin-
gen zouden nog doorlopen tot 1906.
Dit waren de jaren waarin naast US
Steel andere 'hundred million compa-

nies' gevormd werden als American
Sugar Refïning, American Car and
Foundry en International Paper. 1915
was het beste jaar ooit voor de Dowjo-
nes. De stijging werd veroorzaakt door
de grote vraag naar Amerikaanse goe-
deren door de Eerste Wereldoorlog.

Hierdoor stegen de bedrijfswinsten
enorm: de bedrijfswinst van Du Pont
voor rentebetaling bedroeg in 1914 5,5
miljoen dollar, in 1915 57 miljoen en
in 1918 maar liefst 82 miljoen. U.S.
Steel maakte nog verlies in 1914 en
passeerde het dividend, maar behaal-
de het jaar erop al $ 9,96 winst per
aandeel en in 1916 $ 48,46.

Doordat de winsten zo snel stegen,
daalde de gemiddelde koers/winstver-
houding op de Dow Jones, ondanks de
snelle stijging van aandelenkoersen
en index. De gemiddelde koers/winst-
verhouding, die in de jaren kort voor
de Eerste Wereldoorlog circa 11 be-
droeg, viel terug tot 7,42 in 1915 en tot
een all-time low van net boven de 4 in
1916. Vandaar dat de geruchten over
vrede in Europa die af en toe opspeel-
den, zorgden voor forse tussentijdse
koersdalingen.

In 1925 zien we de start van de 'New
Era Period', die liep tot aan 1929, met
o.a. de opkomst van de radio. 1935 was
een jaar van herstel na de grote dalin-
gen ervoor. In 1945 kwam er een einde
aan de Tweede Wereldoorlog en kwa-
men de VS met initiatieven voor de

Marshallhulp. 1955 was middenin de
langdurige bullmarket van de jaren
vijftig. 1965 eindigde positief, maar
gedurende dat jaar waren er forse
fluctuaties. Dit was het tijdperk van
de 'go-go funds', jaren waarin de Dow
Jones trachtte door 1000 punten te ko-
men. Uiteindelijk lukte dit pas op 14
november 1972.

1975 was een hersteljaar na de forse
dalingen van de Eerste Oliecrisis er-
voor. 1985 was een jaar met continu
oplopende koersen, aan het begin van
de grootste en langdurigste bullmar-
ket aller tijden.

In onderstaande tabel wordt de Dow
Jones afgezet ten opzichte van de In-
dex van de Eeuw, een index voor de
Nederlandse beurs over de laatste 100
jaar. In 1945 was de effectenbeurs ge
sloten door de Tweede Wereldoorlog,
vandaar dat we hier geen jaarultimo
hebben. Verder zien we enkel in 1965
een negatieve beurs, alle andere jaren
op een vijf zijn eveneens positief. Dat
belooft wat voor 2005.

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

Club 555 op volle gang! Volleybal

Place to be:Vorden
(10 minuten vanaf Deventer)
more info: www.club555.nl

22:00 Dj Jean
No introduction needed

Hendy & Co p r e s e n t s :

21:00 Des Cello
c l u b l a t i d o
mid town reco rds

20:00 The Funk
upcoming talent

We' ve got more !
Open air, big laser, hairstyting
end more surprise acts!

R a i n ? N o p r o b l e m ,
w e ' v e g o t a r o o f !
S t a r t i n «j at 2 0 : 0 0

23:oo Dj Quintin
W i n n e r l d a t
t a l e n t
m y s t e r

n n e r

a w a r d
y l a n d
c i t y

24300 Dj RsynordK
midtown r e c o r d s
H20H reco rd ings
d a n c e 2 o

h o s t e d b y :
M c k e v s t a r

E n t r a n c e F R E E
Part of the profit of the drinks goes to giro 555

In de media is de laatste tijd veel
gesproken over giro 555. Men be-
noemt het feit dat giro 555 vol-
doende geld zou hebben om de
slachtoffers in Azië te steunen. Een
gedeelte van de opbrengsten van
ons club 555 feest gaat ook naar gi-
ro 555, vandaar een korte toelich-
ting.

Wij hebben dit natuurlijk grondig on-
derzocht en kwamen daarbij op het
volgende antwoord van de medewer-
kers van giro 555: Allereerst: we heb-
ben nu nog niet voldoende geld, we
voorzien alleen een limiet aan wat we
zinnig kunnen besteden op de korte
termijn. Daarom melden we nu dat
we bijna genoeg geld hebben, dat
reeds opgestarte acties daarin al mee-
gerekend zijn en dus (graag!) gewoon
zouden moeten gaan, maar dat er
geen nieuwe wervingsacties bedacht
hoeven te worden. Aangezien wij de
eerste week van januari begonnen zijn

met de voorbereidingen van dit feest,
willen wij ons graag aansluiten bij bo-
vengenoemde tekst; de reeds opgestar-
te acties zijn al meegerekend en moe
ten dus gewoon doorgaan.

Club 555 is niet bedoeld om winst te
maken, maar om de inwoners van Vor-
den (en omgeving) een onvergetelijke
5 mei te bezorgen en om samen giro
555 te steunen.

Bij het schrijven van dit stukje is in-
middels ook de hoofdact van club 555
bekend: dit is niemand minder dan de
nationale en internationale top DJ; DJ
Jean.

Verder willen wij u nog melden dat
wij erg blij zijn met de positieve reac-
ties op club 555. We hebben al enkele
giften ontvangen en hopen dat er nog
velen zullen volgen. De giften kunnen
worden gestort op rekeningnummer
327438290 (Rabobank), t.n.v. club 555.

Meisjes BI PM Dash buigt in halve fi-
nale open clubkampioenschappen
Nederland voor krekkers

Zaterdag 12 februari vonden de halve
finales van de Nedederlandse open
clubkampioenschappen plaats. Dash,
gesponsord door Visser Mode Vorden,
moest in de VoCaSa sporthal in Nijme-
gen spelen.

In een zinderende kruisfinale tegen
Krekkers moesten de meiden van
Dash uiteindelijk in een beslissende
derde set buigen voor dit ijzersterke
team. De eerste set ging tot omstreeks
20 punten nagenoeg gelijk op. Van bei-
de kanten sterk aanvalsspel en goed
verdedigend werk, waardoor de mei-
den vaak lange rally's speelden. Aan
het eind van deze set was het Krekkers
die met een aantal sterke middenaan-
vallen aan het langste eind trok. De
tweede set begon Dash voortvarend.
Vooral Denise de Hart, die het hele
toernooi uitblonk met sterk aanvals-
spel, scoorde veel op het midden.
Maaike Draayer, die dit toernooi de rol
van libero vervulde, hield de meest on-
mogelijke ballen van de vloer. Aan de
buitenkant kwam Ilse Limpers met
snoeiharde ballen sterk door. Dash
kon deze set met 25-22 winnend af-
sluiten, het eerste setverlies van Krek-
kers in de open clubkampioenschap-
pen. De derde en beslissende set ging
tot omstreeks de 10 punten gelijk op.
Daarna trok het toch sterkere Krek-
kers de set naar zich toe met 15-10.
Krekkers plaatst zich hiermee bij de
beste acht B teams van Nederland, die
eind maart gaan strijden om het kam-
pioenschap.

Voordat Dash de finalewedstrijd be-
reikte moest het in deze halve finale
open clubkampioenschappen eerst de
poulewedstrijden tegen Flamingo's 56
uit Gennip, Dynamo Tubbergen uit
Tubbergen en Hovoc uit Horst zien
door te komen. Dat lukte door van Fla-
mingo's met twee - nul te winnen, te-
gen Hovoc gelijk te spelen en van Dy-
namo Tubbergen met 0-2 te verliezen.
Met een beter setpuntengemiddelde
van 12 plaatste Dash zich bij de laatste
16 van Nederland. Een uitstekende
prestatie van dit in vergelijking met
de overige deelnemende teams, nog
jonge team van Dash.

Ie prijs: Reischeque Fam. Zents

2e prijs: Dinercheque Fam. De Berg

3e prijs; magnetron Fam. Siemerink

4e prijs: elect. BBQFam. Roeleveld



waanzinnig
lage

prijzen

SHOWROOMKEUKENS
COMPLEET, DEGELIJK EN LUXE AFGEWERKT

KOM SNEL NAAR ONZE SHOWROOM EN

BRENG UW KEUKENMATEN MEE!!

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u. Koopavond
op afspraak. Zat. 09.00-13.00 u. ANDERE TIJDEN NA TELEFONISCH OVERLEG.

DE
BESTE
KEUS

HoLfSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden
tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl
e-mail: info@oldelettink.nl

WEEKMENU:
bij ons opeten € 7,50 • afhalen €6,00

van di. 15 t/m vr. 18 februari

Tomatensoep
Visspies met witte wijn saus
Aardappel rösti en gesmoorde prei

WEEKENDMENU:
bij ons opeten € 9,50 * afhalen € 8,00

zat. 19 -f zon. 20februari

• Mosterdsoep
• Zalmmoot met rijst en groenten
Ander garnituur € 1,00 extra

Elke zondag vanaf 17.OO uur
WARM EN KOUD BUFFET

Voor reserveringen: (0575) 55 40 01
Tot ziens bij 't Olde Lettink

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
'* #

' »

TUINONTWERP
TUINAANLEG (RENOVATIE)

-#- TUINONDERHOUD #
-:•:- (SIER)DESTRATING

-*- VIJVERS

X'.'f>

>.'.
••!•»

•T»

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575) 44 17 15

Zojuist gepubliceerd:

www.deprinsenhoeve.nl
Ontworpen en geproduceerd door

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsite's
Softwareontwikkeling

Systeembeheer

Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN - Zaterdag 19 februari a.s. vindt er een happening
plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de
laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden. De zo-
genaamde STOEPVERKOOP vindt traditioneel plaats op de
stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze
'stoepverkoop' grote bekendheid geniet, blijkt wel uit de
grote drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis
aan de Troelstralaan. Dus zaterdag 19 februari bent u van har-
te welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.
Tot ziens bij:

zutphen
murray mode

Troelstralaan 39-43. Zutphen. tel. (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/rotonde rechts/2e str. links

KLEDING VOOR DAMES EN HEREN

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304

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

Eindelijk een opruiming om nog
jarenlang plezier van te hebben!

Exclusieve aanbiedingen uit de
NOVASTYL-collectie! Tevens opruiming

van diverse showroommodellen tegen
sterk verlaagde prijzen!

20 februari

Opruiming l
woon/eetkamer
Toscane Kersen
gebeitst en gelakt,
van €6.198,-
voor € 3.695,-

Uw voordee\

Opruiming 2
woon/eetkamer
Dalarna botane
in white wash,
van € 7.475,-
voor € 4.485,-

\jvv voordeel

Opruiming 3
woon/eetkamer
Roots eiken in
de white wash,
van € 8.619,-
voor € 4.995,-

üw voordeel

Opruiming 4
woon/eetkamer
Steel eiken in de olie met
aluminium accenten,
van € 9.497,-
voor € 5.695,-

«1.503.-1 lel.990,-1 |«3.614,-I U 3.801,-

NOVAM
"*"*"«—«ÉT^

C O L L E C T I O N

VOOR MENSEN DIE VAN
WONEN WETEN

M U B N

Nu al de lentekriebels?
Bulsink Meubelen is Insperation dealer
van LUXAFLEX zonwering. Kom kijken
naar de nieuwste mogelijkheden.

Tevens een vernieuwde en uitgebreide
collectie interieurstoffen en vloerbedekking

Uw opdracht wordt vakkundig en
compleet uitgevoerd, inclusief maten
nemen, naaien/ophangen en/of het
leggen van vloerbedekking/laminaat-
vloeren door eigen woningstoffeerders.
Vraag vrijblijvend prijsopgave.

WEHLSEWEG 4 KILDER - TEL. 0314 683041
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur - Koopavond: vrijdag tot 21.00 uur

A18 - afrit 2 Wen/ / Kilder, richting Kilder. Na 500 metet...Bulsink Meubelen

19 februari
Tilt

26 februari
JOHAN GIELEN

FRAGMENT

ELKE ZATERDAG
FEEST!

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Weekblad Contact

blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij

met verschillende edities

in de gemeente

Bronckhorst.

HELE
N GEROOKT?

OE DE TEST OP WWW.HEBiKCOPD.NL



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

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

e' uut
Genie start en start en krig eurn
olden opel neet an de gange. Ze
was al an de laten kante veur de
vergadering van de Plattelands
vrouwen en no dit ok nog. Ze kan
d'r Gert biej halen? Maor dat hef
weinig zin. Den hef van auto's net
zo vuile verstand as ne koe van
schaatsen rien.

In de nach is 't kold en dan hef d'n
auto mangs kuurn. Ze zoln wel is ne
keare ne'n anderen motten hebben,
de auto's in de Rai? Keuze zat. Maor
daor hef Gert de kop neet naor staon.
Eindelijk met vuile gestotter krig ze
het ding toch an de praot. Gelukkig,
ze is nog net op tied.

Ne dag later in de garage, Genie te
gen zonne man den net onder ne
auto zit te kieken: "Mag ik oew wat
vraogen? Ik krieg mien auto slech an
de gange. Wat kan dat wean?" De jon-
ge kik op van zien werk en zeg tegen
Genie:"Moi dit no is zeen. Dizzen wol
ok neet lopen. Hier onder de kleppe
waarn kabels kapot. Heb iej ok last
van vretters onder oewn auto kleppe?
Dit was een klein roofdier, ne steen-
marter. Het is al mear gebeurt. Die
kroept oew biej de warme automotor.
En wat hun in de weg zit dat biet ze
kapot. Iej kunt no een apparaat ko-
pen onder de kleppe waor ze een hè

kei an hebt. Maor dat apperaat kost
wel een paar cent. Maor laot ons earst
moar is kieken naor de accu. Biej
vorst en vuile kleine eindjes, dan hef
de accu het zwaor te verduurn. "De
jonge zeg dat ze better ne niejen kan
kopen. En of ze gin afspraak wil ma-
ken veur ne goeie beurt? De A.P.K. is
d'r binnen kort an toe en dat kan
mooi gelieke." Ze lut d'r zik ne niejen
accu in zetten en ze zal het met Gert
oaverleggen.

Gert kump uut zien schuurken, was
an't prutsen. Hee wol graag afval holt
verbranden maor weet neet offe dat
wel durf. Zollen ze daor no feller op
wean in het nieje Brockhorst? Ai ach-
ter 't huus rommel verbrand kriej d'r
last met?

Genie verteld eur verhaal van de au-
to en A.P.K. die neudig is en van die
steenmarters. Genie:" Dat is een klein
roofdier. Zo groot as ne kleine katte
met korte poten. Dat kan erg lastig
wean. Zij hebt van verschillenden
kanten vertelt dat ze ok in huus ne
hoop kapot kunt bieten. Zo tegen de
muurn op kunt lopen en op zolder
een nus en kippen en kniens met
nemt naor 't nus.

Dat gif vuile stinkerieje. En dan moi
ok een apparaat kopen, net zo iets as

in oewn auto, waor ze veur op de loop
gaot. " Gert den schud zien wiezen
kalen kop. Schuf zik de petten naor
achtern en zeg: "Het is toch wat. Wat
bunt ze toch gek. Een duur apperaat
kopen um een rot beest, een roofdier
naor de buurn hen weg te jagen. De
buurte op kosten jagen. Waorumme
neet een stuk lokkaas, een paar eier
of wat vis met vergif? Maor nee dat
mag neet. Het bunt beschermde rot
beeste. En zo mag ik gin vuurtjen
stokken achter 't huus?.

Wie hef daor last van? Ze hebt al
paosvuurn willen verbieden. Wie hef
d'r zonnen onzin bedacht? Mag ik
nog wel ratten en muuze opruumen?
En mollen die de hele wei swart
maakt?

En met ne zwaorn windbuks ne ek-
ster uut 't nus schieten die straks met
alle kleine veugeltjes in oorlog is?
Bunt die ok beschermt? Hoe was dat
in de andere gemeenten en hoe doet
ze dat in het nieje Bronckhorst? Dat
nieje gemeente bestuur hef dat wat
mear nuchter boern verstand? Durft
ze tegen de Hoge Heem in d'n Haag te
zeggen: "Iej kunt mien 't gat lekken.
Hier in Bronckhorst, wiej zult zelf we
ten wat goed of slech is."

De Baron van Bronckhorst.

Verhalen van Belcampo
in 'De Kranenburg'

Bijzondere Koorzang
in oude Kerk Drempt
In de Oude Ned. Herv. kerk van
Drempt vindt op zaterdag 19 fe-
bruari a.s. om 20.00 uur een bijzon-
der koorconcert plaats. De a capel-
la zanggroep Maqam brengt dan
een keur van motetten, gerang-
schikt rond de grotere Missa brevis
Iste Confessor van Palestrina. Het
optreden van Maqam betekent de
start van een hele serie uitvoerin-
gen'en manifestaties, die in de na-
bije toekomst in deze kerk zal
plaatsvinden.

In 1982 werd te Nijmegen de zang-
groep Maqam opgericht, die zich ten
doel stelde overwegend vierstemmig
repertoire uit de 16de tot 20ste eeuw
te vertolken.

Elke 'stem' bestaat uit een zestal Ie
den, zodat een evenwichtig koor van
24 sopranen, alten, tenoren en bassen
ontstaat. Inmiddels komen de leden
uit de gehele Oost-Betuwe. De meeste
werken worden a capella (zonder bege
leiding) uitgevoerd.

Het concert in Drempt, dat onder de
titel "Meesterwerken uit Sevilla"
wordt gebracht, bevat als belangrijk-
ste programmapunt de uitvoering van
de Missa brevis Iste Confessor van Pale
strina. Deze Italiaanse componist, die
leefde van 1525-1594 en o.m. werk-
zaam als kapelmeester van de St. Pie
ter te Rome, had veel muzikale in-
vloed op Spaanse musici en componis-
ten als Morales en Victoria. Morales
werkte aan de Sevillaanse Cathedraal
en met Victoria is Palestrina zelfs zeer
bevriend geweest. Victoria werd niet
voor niets n.a.v. zijn werk de "Spaanse
Palestrina" genoemd.

Van de drie genoemde componisten
voert de zanggroep Maqam in Drempt
motetten en een mis uit. De werken
stammen uit de Hoog-Renaissance en
Sevilla was toendertijd met name de
stad, waarvan de muzikale importatn-
tie van grote invloed was op de ont-
wikkelingen naar het noorden van Eu-
ropa, waaronder ook de toenmalige
Nederlanden.

Spaanse muziek uit die tijd heeft een
geheel eigen karakter, wat zich ver-
taalt in een klankbeeld, gekenmerkt
door beheerste meerstemmigheid.

Maar evenzeer is het muziek van soms
een ongekend temperament, dat ook
nu velen zal aanspreken.

Voor de omgeving van Doesburg en
Doetinchem vormt dit concert een be
langwekkend optreden, met een niet
alledaags repertoire.

Het koor Maqam staat onder leiding
van Robert-Jan de Bes. De zondag er op
voert men het programma in Nijme
gen uit. De (verwarmde) kerk is vanaf
19.30 uur open, het concert vangt om
20.00 uur aan en er wordt € 5,00 toe
gang gevraagd. CJP- en Pas 65+-hou-
ders betalen € 4,00.

Achter de 12de - eeuwse kerk, langs de
Rijksweg tussen Doesburg en Doetin-
chem, bevindt zich een groot parkeer-
terrein aan het Kerkplein.

Wie houdt van het luisteren naar
verhalen kan op zaterdag 19 en
zondag 20 februari zijn of haar
hart ophalen. Gery Groot Zwaaf-
tink geeft al jaren vertelvoorstel-
lingen in landgoedboerderij 'De
Kranenburg'.

Hij is er vier weekenden per jaar te
gast met de voorstellingen 'Belcampo',
'De Alchemist', 'Odysseus' en 'Scrooge
en Marley'. In februari speelt en ver-
telt hij de voorstelling 'Absurde en fan-
tastische verhalen' van Belcampo.
Voor wie Belcampo kent zal de titel
geen verrassing zijn. Deze gewezen
huisarts kan als geen ander de kron-
kels van de samenleving bloot leggen

in zijn fantasierijke, vaak absurd aan-
doende verhalen.

Gery vertelt o.a. de volgende verhalen
'De bekentenis', 'Dagboek van een
waarnemend arts' en Het Plan van
kruud'ntoone.

Iedereen die deze voorstelling wil
gaan zien en horen, kan informatie
krijgen en reserveren op tel. (0575)
55 62 16 ofdekranenburg@planet.nl

Landgoedboerderij 'De Kranenburg'
ligt aan de Bergkappeweg 2 in Kranen-
burg (gem. Vorden). Aanvang van de
voorstelling is op zaterdag om 20.00
uur en zondag 14.30 uur.

Gunz 'n Rozes naar Witkamp
Witkamp gaat deze wintermaan-
den met regelmaat op de zondag
leuke bands naar Laren halen. Zon-
dag 27 februari is het weer zover.
Dit maal hebben we dé Guns 'n Ro-
ses tributeband voor je, GunZ in
RoZes. Vanaf 19.00 uur ben je wel-
kom om een avondje heerlijk te
rocken en compleet uit je dak te
gaan!

Gunz 'n Rozes heeft alle grote hits van
Guns 'n Roses op het repertoire staan.
Natuurlijk uit de beginperiode ('Wel-
come to the Jungle', 'Sweet Child 'O
Mine' en 'Paradise City'), maar ook het
latere werk ('November Rain', 'Knoc-
kin' on Heavens Door', 'Don't Cry')
komt gegarandeerd voorbij. Compleet
met de maniakale podiumact van Axl
Rose het wereldse gitaargeweld van
Slash en de stomende ritmesectie. Ook
zien de heren er uit zoals je de band
nog kent uit de jaren '90 en dat maakt
het feestje natuurlijk alleen maar

completer. In 2004 won Gunz 'n Rozes
'the Dutch Undercover Award' voor de
beste tributeband van Nederland.

Ondertussen is de echte Axl Rose al
dik tien jaar bezig met de nieuwe
Guns 'n Roses plaat (en die zal er dus
waarschijnlijk wel nooit komen..) en
hebben gitarist Slash, bassist Duff
McKagan en drummer Matt Sorum
Velvet Revolver gevormd. Kortom, de
kans dat de heren ooit nog eens op
een podium komen te staan lijkt
miniem. Daarom heb je vanavond de
ultieme mogelijkheid om weer lekker
weg te dromen bij de krakers van
Guns 'n Roses.

Onze Witkamp DJ Berry Elsman zal
voor en na de band alleen maar de
vetste rockklassiekers draaien, dus dat
komt meer dan goed! Kaarten kosten 8
euro in de voorverkoop en 11 euro aan
de zaal. Voorverkoop bij Witkamp en
La Figaro in Lochem.

Achterhoek Landwinkel
t Gientjesbos
In Achter-Drempt staat de boerde-
rijwinkel van familie Van der Beek.
In deze winkel verkopen ze streek-
produkten die ze zelf telen, zoals
aardappels, uien, rode bieten, kool-
raap, consumptie- en voerwortels
en in het seizoen tulpen, ook ver-
bouwen ze snij- en sperziebonen
die door klanten zelf geplukt kun-
nen worden.

Hiernaast zijn er ook veel streekpro-
ducten te koop van collega's, zoals:
boerenijs, zuivelproducten, fruit,
vleespakketten, mosterd en groente.

Het ijs kan worden meegenomen
maar ook daar genuttigd worden.

De producten van de familie Van der
Beek worden ook door andere Achter-
hoek Landswinkels verkocht, want dat
is een formule van deze winkels.

De moeite waard dus om er eens een
kijkje te nemen, u zult verbaasd zijn
over het uitgebreide assortiment en
de scherpe prijzen die er gehanteerd
worden. De winkel is geopend van
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00
uur en zaterdag van 9.00-16.00 uur.



Stichting
Kranenburgs Carnaval

pp de volgende nummers zijn de verras-
singspakketten gevallen:

291 176
787 482
14O 327

1019 286

446 58
1009 810
3O2 913
230 293

485
156
32
303

Het bestuur van Kranenburgs Carnaval wil al
haar vrijwilligers en sponsoren bedanken
voor een grandioos carnavalsfeest, allemaal
bedankt.

Tot volgend jaar op 24, 25 en 26 februari.

Motormaaierspecialist

BARGNDSGN

Dealer van o.a.
• Toro • Husqvarna
• Wolf • Atco

Ook voor service en onderhoud

bent u bij ons aan het juiste adres.
Wordt gehaald en gebracht

BARGNDSEN
ZUTPHENSEWEG 15* VORDEN

TELEFOON (0575) 55 21 59

Houten vloer
of Laminaat

(0573) 45 35 01 vrijblijvend bezoek of offerte

lTHEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Praktijk v. Marga Tump
Mesologie
ADIM Bewegingstherapie
Massage

Lid N.V.V.M.

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

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

tel.: 0575 555394

KOM KIJKEN TIJDENS

OP DONDERDAG 24 FEDRUARI2005 VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR

Je kunt informatie krijgen over
de volgende beroepen:

Timmerman
Restauratie - timmerkracht
Metselaar
Voeger
Tegelzetter
Werkplaatstimmerman
Machinaal houtbewerker

De open avond is er voor iedereen
die wil werken en leren in een bouw
beroep.
De bouw zit te springen om goed
opgeleid personeel. Je bent bij ons,
tijdens je opleiding, verzekerd van
een baan*

Tijdens de open avond zijn er demon
straties te zien van diverse vakond
delen. Tevens zal het regionaal oplei-
dingencentrum (ROC) aanwezig zijn,
waar ook andere opleidingen, waar-
onder de middenkaderopleiding
Bouwkunde, worden gegeven.

BOUWOPLEIDING
Bouwopleiding Berkelstreek
Bosberg 21
7271 LE Borculo
tel: 0545 -274777
info@bouwopleiding-berkelstreek.nl
www.bouwopleiding-berkelstreek.nl

SWZ "De Bouwopleiding"
A Schweitzerstraat 27
7131 PG Lichtenvoorde
tel: 0544- 3761 86
info@bouwopleiding-og.nl
www.bouwopleiding-og.nl

OP VAKLIEDEN KUN JE BOUWEN. VOLG DAAROM EEN GEDEGEN BOUWOPLEDING!

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

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.

Chr. muziek vereniging Sursum Corda

» uitnodiging «

Alle donateurs, familieleden, bekenden en
belangstellenden zijn welkom op ons

traditionele voorjaarsconcert!

Met optredens van het harmonieorkest,
de malletband en de majorettes!

Toegang GRATIS!

Tijdens dit concert
is de aftrap van de
jubileumactiviteiten

Wanneer: za. 26 februari
Waar: Dorpscentrum * zaal open 19.30 uur

Reuma voor
beginners

Als u van de dokter te horen hebt gekregen dat u een

van die meer dan 100 soorten reuma hebt, dan is dat

een schok. En dan stormen er allerlei vragen op u af...

Met al die vragen kunt u terecht bij de Reumalijn.

Over de ziekte zelf. Over de behandeling. En over

allerlei praktische zaken er omheen. Belt u gerust.

De Reumalijn is er voor ü.

U kunt ook kijken op www.reumalijn.nl

i Reuma/finVoor af uw vragen
over reuma
maandag t/m vrijdag
10 - ?6uur(€o,]Qpm)

V. 0900-2030300

Adverteren in Contact Bronckhorst? Vraag naar de informatiefolder!
Telefoon (0575) 55 10 10 of kijk op www.weevers.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(B en w. griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04497

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

Ben 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 en
Personeel en organisatie

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.

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.

Poort tot 't Groote Veld recreatieproject in Vorden
De Achterhoek weet steeds meer toeristen te trekken. De afwisselende
natuur, rust, ruimte en sportieve uitdagingen vormen belangrijke redenen.
Het ontwikkelen van de recreatieve en toeristische mogelijkheden in de
gemeente is een belangrijk speerpunt voor Bronckhorst. De gemeente
Vorden heeft enige tijd geleden het plan Poort tot 't Groote Veld vastgesteld,
dat inmiddels ook door de provincie is goedgekeurd. De gemeente Bronck-
horst pakt het project nu verder op. Hieronder de stand van zaken.

Wat houdt het plan Poort tot 't
Groote Veld in? De Poort beslaat het
gebied van de Ruurloseweg. Wilden-
borchseweg, Enzerinckweg tot de
Hamelandweg in Vorden en vormt
zoals de naam al zegt de toegang tot

natuurgebied 't Groote Veld. Het
moet dé plek worden van waaruit
recreanten hun activiteiten in die
regio starten. Door hier een geheel
van voorzieningen op te zetten die
elkaar aanvullen zoals in het plan is

Klacht indienen. Hoe werkt dat in
Bronckhorst?
Op 24 februari bespreekt de ge-
meenteraad de 'Verordening in- en
externe klachtenbehandeling ge-
meente Bronckhorst'. In de verorde-
ning staat de nieuwe werkwijze die
burgemeester en wethouders voor-
stellen voor het behandelen van
klachten over het gedrag van een
medewerker van de gemeente. Als
iemand (een particulier of een me-
dewerker van een bedrijf) vindt dat
hij onheus is bejegend door het op-
treden van een ambtenaar of be-
stuurdervan de gemeente dan kan
hij een klacht indienen. De klacht
wordt volgens de vastgelegde pro-
cedure in de verordening afgehan-
deld. Een klacht moet bijvoorbeeld
schriftelijk worden ingediend bij het
college van burgemeester en wet-
houders. Er moet duidelijk in zijn
aangegeven wat de gedraging in-
hield, wanneer die heeft plaatsge-
vonden en waarom daartegen ge-
klaagd wordt. De klacht wordt eerst
intern behandeld. Als de klacht in
behandeling kan worden genomen,
worden de klager en degene op
wiens gedragingen de klacht betrek-
king heeft, gehoord en in de gele-
genheid gesteld om op eikaars
standpunt te reageren. Nadat een
uitspraak over de klacht is gedaan,
krijgt de klager hierover schriftelijk
bericht. Als hij het niet eens met de
uitspraak kan hij de externe klach-
tencommissie van de gemeente
Bronckhorst inschakelen (p/a ge-
meente Bronckhorst, Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo Gld.. tel. (0575)
75 02 50). De behandeling van de

klacht is gratis. De klager ontvangt
in principe binnen zes weken van het
college van burgemeester en wet-
houders een antwoord op z'n klacht.

Voorkomen kan ook
Als gemeente willen wij onze dienst-
verlening zo goed mogelijk afstem-
men op de wensen van onze inwo-
ners en bedrijven; dit betekent dat
wij graag inzicht krijgen in hun erva-
ringen met de gemeente. Wij verne-
men het graag als iemand niet
tevreden is over het werk van de
gemeente, één van de afdelingen of
de manierwaarop hij dooreen
medewerker van de gemeente is
behandeld. Een klacht is voor ons
belang-rijk gratis advies. Een klacht
kan via de officiële weg worden
ingediend (zie bovenstaande), maar
soms kan in een persoonlijk gesprek
al veel worden rechtgezet. De
gemeente wil eventuele fouten
onder ogen zien. Als een gesprek
het probleem oplost, dan is de zaak
afgedaan. Wil iemand toch een
klacht indienen, dan staat niets
of niemand hem in de weg.

aangegeven, draagt het ook bij aan
de bescherming van de natuur in
't Groote Veld. De voorzieningen krij-
gen bij voorkeur een dagrecreatief
karakter en passen bij de twee cen-
traal gestelde belevingen: 'Actief &
avontuur' en 'Rust & inspiratie'.

Voorzieningen
Voorzieningen die deel uitmaken van
de Poort-plannen zijn: openlucht
zwembad (reeds aanwezig), horeca
met informatiecorner, detailhandel
voor verhuur en verkoop van sport-
en recreatieartikelen en buitenleven
producten, buitensportcentrum voor
outdooractiviteiten, hotel en zalen-
centrum, pitch & putt golfbaan,
Toeristisch Overstap Punt (een TOP
is reeds aanwezig) en voldoende
(gratis) parkeerruimte. De geplande
inrichting van het gebied is geba-
seerd op de natuurlijke omgeving.
Door een landschapspark met glooi-
ende grasvelden, een vijver en een
bomenstructuuraan te leggen,
wordt een coulisselandschap ge-
creëerd. Een landhuis/hotel, bebou-
wing in de vorm van een buurtschap
rond een brink en het zwembad krij-
gen hierin hun plaats. Het buurt-
schap is het vertrekpunt van de acti-
viteiten in 't Groote Veld. Hier kun je
informatie krijgen over het natuur-
gebied, skates en mountainbikes

huren een pannenkoek eten, een
kop koffie drinken, gebruik maken
van de golfbaan of een duik nemen
in het zwembad. De Poort tot
't Groote Veld richt zich op de vol-
gende bezoekers: de bevolking van
Bronckhorst, verblijfsrecreant, bui-
tensporter en de zakelijke markt.
De voorzieningen moeten in de toe-
komst zowel financieel als organisa-
torisch op eigen benen kunnen
staan en geëxploiteerd worden door
één of meerdere marktpartijen.

Eind 2005
De gemeente is nu bezig bedrijven te
werven die willen investeren in het
project. Het is de bedoeling dat
uiterlijk eind 2005 de weg vrij is
gemaakt voor het realiseren van de
Poort. Dit betekent dat er dan een
ontwerpbestemmingsplan moet
liggen, een onderzoek naar de
kosten is uitgevoerd en de mogelijk-
heden van aankoop van de gronden
voor het project zijn onderzocht.
Dan moeten er ook één of twee
geïnteresseerde marktpartijen zijn
met een concreet ondernemings-
plan en een principeovereenkomst
tussen gemeente, marktpartijen
en provincie over de randvoor-
waarden van het te ontwikkelen
toeristisch-recreatief gebied zijn
getekend.

Radio Ideaal biedt burgemeester eerste
CD Bronckhorst-lied aan

Radio Ideaal en de band Medler k hebben een speciaal Bronckhorst-lied op CD opgenomen.
Burgemeester en wethouders kregen vorige week dinsdag de eerste CD aangeboden
tijdens een vrolijk optreden van de band op de parkeerplaats van het gemeentekantoor in
Hengelo. De CD is op meerdere plaatsen in de gemeente te koop voor € 4,50.

Excuses gemeentegids: niet helemaal compleet
Alle begin is moeilijk. Ook het ma-
ken van een gemeentegids voor een
nieuwe gemeente.Tot onze grote
spijt is een deel van de gemeente-
gids niet compleet gebleken. Het be-
treft het deel telefoongids waar de
openbare telefoonnummers van in-

woners instaan. De plaatsen Keijen-
borg en Toldijk zijn niet opgenomen.
De gemeentegids wordt uitgegeven
door Wegener Suurland, waarbij de
afspraak is dat de gemeente de in-
formatie aanlevert over de gemeen-
te (organisatie, bestuur, historie

etc.) en de uitgever het deel over de
verenigingen en instanties en de te-
lefoongids verzorgt. Het deel vereni-
gingen en instanties heeft Wegener
samengesteld door de gegevens uit
de oude gemeentegidsen van de vijf
gemeenten te verzamelen en te ^



verifiëren bij de contactpersonen.
Verder is via de gemeentepagina's in
de huis aan huisbladen van de ge-
meenten een oproep gedaan uw
vereniging of instantie (gratis) op te
geven bij Wegener voor een vermel-
ding. Het telefoongids-deel ontstaat
door een uitwisseling van gegevens
tussen Wegener en KPN. Dit staat
inmiddels in vele Nederlandse ge-
meentegidsen. In die uitwisseling
van gegevens is technisch helaas
iets mis gegaan waardoor Toldijk en
Keijenborg niet zijn opgenomen.
Veel mensen hebben dit bij ons ge-
meld en aangegeven teleurgesteld
te zijn.

Speciale bijlage Toldijk en Keijen-
borg komt
De gemeente heeft het gebeurde af-
gelopen week met Wegener bespro-
ken en besloten is (op kosten van de
uitgever) huis aan huis een speciale
bijlage te verspreiden met de tele-
foonnummers van de inwoners van
Toldijk en Keijenborg. Deze bijlage
kunt u in het telefoongidsdeel van de
gemeentegids inschuiven. De bijlage
komt eind februari in een enveloppe
bij alle inwoners van Bronckhorst in
de bus. Let hier op. Zo kunt u uw
gids compleet maken.

R A A D S V E R G A D E R I N G
De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 24 februari om
20.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat in Hengelo Gld. U bent van
harte welkom deze openbare ver-
gadering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen:

• Raadsprogramma 2005-2010
• Afvaardiging in besturen en

instellingen namens gemeente-
bestuur; benoemen van verte-
genwoordigers uit de gemeente-
raad

• Verordening voorzieningen
wethouders, raadsleden en
commissieleden

• Verordening naamgeving en
nummering gemeente
Bronckhorst

• Verordening in- en externe
klachten

• Bestemmingsplan Buitengebied
2004, Zutphen-Emmerikseweg
73, Toldijk

• Externe vertegenwoordigingen;
vertegenwoordigers van de raad
in externe besturen en instellin-

gen kunnen hierover mondeling
verantwoording afleggen en in-
formatie verstrekken.

Hieronder zijn enkele onderwerpen
nader belicht

Raadsprogramma 2005-2010
In het Raadsprogramma geeft de
gemeenteraad aan welke plannen
zij heeft voor de periode 2005-2010.
Op de gemeentepagina van volgen-
de week volgt hierover uitgebreide
informatie.

Vertegenwoordigers voor
besturen
Zoals in elke nieuwe raadsperiode
wijst het gemeentebestuur verte-
genwoordigers uit de raad aan voor
allerhande besturen en instellin-
gen. Het gaat bijvoorbeeld om de
voordracht van twee raadsleden
voor de Raad van Commissarissen
van schouwburg Amphion in Doe-
tinchem. Ook komt er een raadslid
en een plaatsvervanger in het be-
stuur van sociaal werkvoorzie-
ningsschap Wedeo. Burgemeester
en wethouders willen nog even

wachten met de benoeming van
raadsleden in het Algemeen Be-
stuur van de Regio Achterhoek. Zij
hebben hun collega-colleges van de
Achterhoek-gemeenten gevraagd
om samen na te denken over de rol
van de Regio in relatie tot de herin-
gedeelde Achterhoek.

Verordening naamgeving en num-
mering gemeente Bronckhorst
De vijf Bronckhorst-gemeenten
hadden verschillende verordenin-
gen voor het geven van namen en
nummers aan straten en bepaalde
bouwwerken. Het college stelt de
raad nu een geharmoniseerde ver-
ordening voor over hoe dit in z'n
werk moet gaan in de gemeente
Bronckhorst.

Verordening in- en externe
klachten
Voor de behandeling van klachten
van burgers over gedragingen van
een bestuursorgaan van de ge-
meente, hebben burgemeester
en wethouders de Verordening in-
en externe klachten opgesteld.
Voor meer informatie zie het

artikel elders op deze gemeente-
pagina.

Spreekrecht
Als u de gemeenteraad wilt laten
weten wat uw mening is over een
onderwerp dat op de agenda staat,
dan kunt u tijdens de raadsvergade-
ring gebruik maken van het zoge-
naamde spreekrecht. U kunt zich
dan tot 24 uur voor de vergadering
aanmelden bij de griffier, mevr.
K. Pijnenburg, tel. (06) 28 53 13 41
of per e mail: k.pijnenburgObronck-
horst.nl. Vermeld daarbij het agen-
dapunt waarover u het woord wilt
voeren, uw naam, adres en tele-
foonnummer.

Openbare bekendmakingen

Aanvragen
Monumentenvergunningen
• Hengelo Gld., Spalstraat 36, voor de restauratie van de R.K. kerk H. Willibrordus

(Rijksmonument)

Lichte bouwvergunningen
• Zelhem, De Oldenoord 6, voor het aanbouwen van een woonkeuken aan de achtergevel van de

woning en aan de berging / bestaande keuken
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 1 en 3. bij beide woningen, voor een aanbouw aan de

keuken
• Achter-Drempt, Strengsche Veld 13, voor het plaatsen van een carport
• Zelhem, Brinkweg 53, voor het aanbrengen van een houten verdiepingsbalklaag in de bestaan-

de aangebouwde carport om een extra verblijfsruimte te creëren op verdiepingsniveau, die in
open verbinding met de woning komt te staan (hobbyruimte boven carport)

• Olburgen, Zandweide 10, voor het gedeeltelijk vergroten (achterzijde) van een dubbel woonhuis

Reguliere bouwvergunningen
• Steenderen, De Wilgen ong., kavel 77, voor de nieuwbouwvan een woning met een garage (be-

stemmingsplan 't Paradijs fase III)
• Olburgen, Capellegoedweg 2, voor het bouwen van een kapschuur
• Vierakker, Boshuisweg 3, voor het oprichten van een ligboxenstal
• Halle, Abbinkskamp Fase III, voor de nieuwbouwvan een twee-onder-één-kapwoning
• Vorden, Zutphenseweg 25, voor het plaatsen van buitenlichtreclame ten behoeve van het reis-

bureau in de vorm van één kubus met aan 3 zijden tekst (formaat 85X85X85 cm)
• Zelhem, Priesterinkdijk 12, voorde nieuwbouwvan een woning
• Zelhem, Aaltenseweg 11, voor het wijzigen van de rechterzijgevel betreffende het pand van

'Camping De Betteld'
• Vorden, Kamphuizerweg 5, voor het plaatsen van een buitenberging

Reguliere bouwvergunningen eerste fase
• Toldijk, Z -E weg 31, voor de bouw van een berging/dierenverblijf

Sloopvergunningen
• Vorden, Het Schapenmeer 18, voor de gedeeltelijke sloop van de recreatiewoning

Evenementen
• Hummelo en Keppel, zalencentrum de Boerderie, voor een rommelmarkt op 27 februari,
• Vorden, 't Jebbink. voorde Achtkastelenloop op 13 maart
• Hengelo Gld, Sporthal Veldhoek, voor een snuffelmarkt op 13 maart
• Hengelo Gld, centrum, voor een voorjaarsmarkt op 13 maart
• Hengelo Gld, Slotsteeg 11, voor een paasvuur op 27 maart
• Vorden, Kranenburg, voor een paasvuur op 27 maart
• Zelhem, Velswijk, voor een paasvuur op 27 maart,
• Bielemansdijk 17, voor een paasvuur op 27 maart
• Hummelo en Keppel, Groeneweg Hummelo, voor een paasvuur op 27 maart
• Steenderen, Bonte Koeweg, voor een paasvuur op 27 maart

Lichte bouwvergunningen
• Steenderen, Kon. Wilhelminastraat 48, voor het oprichten van een berging, de vergunning is

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
verzonden op 9 februari 2005

• Steenderen, Toldijkseweg 37, voor het oprichten van een carport, de vergunning is verleend
met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden
op 9 februari 2005

Reguliere bouwvergunningen
• Hummelo, Broekstraat 47, voor het inpandig verbouwen van de woonboerderij, verzonden op 3

februari 2005

• Vorden, Het Schapenmeer 18, voor het vergroten en veranderen van een recreatiewoning, de
vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, verzonden op 3 februari 2005

• Hengelo Gld., Rijnweg 17 & 17a, voor het wijzigen van de voorgevel van de woning, verzonden
op 3 februari 2005

• Vorden, Larenseweg 4, voor het verbouwen en vergroten van de woning, de vergunning is
verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
ontheffing van de artikelen 4.11, lid 1, 4.24, lid 3 en 4.28, lid 3 van het Bouwbesluit,.verzonden
op 3 februari 2005

• Hengelo Gld., Enkweg 1, voor het bouwen van een kapschuur/berging en een schuilgelegen-
heid voor dieren, verzonden op 3 februari 2005

• Hengelo Gld., Dreef 9, voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, verzonden op 3
februari 2005

• Hengelo Gld., Ruurloseweg 78a, voor het bouwen van een zeugenstal. verzonden op 3 februari
2005

• Vorden, Netwerkweg 5, voor het bouwen van een kantoorgebouw, de vergunning is verleend
met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse
vrijstelling), verzonden op 3 februari 2005

• Hengelo Gld., Stellingweg 2, voor het uitbreiden van een bedrijfshal, verzonden op 9 februari
2005

• Halle, Wolfersveenweg 14, voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van een boerderij,
de vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, verzonden op 9 februari 2005

• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 16, voor de bouw van een schuur op het erf, deeluitmakend van
de beschermde buitenplaats "De Ulenpas", verzonden op 11 februari 2005

• Hummelo, De Brouwerij tussen huisnummer 6 en 16, voor bouw dubbele woning, verleend met
vrijstelling op grond van artikel 19. lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op
11 februari 2005

Ontheffingen
• Ontheffing verleend aan VAMC de Graafschaprijders voor het houden van een oriëntatierit op

de openbare weg in de gemeente Bronckhorst op 6 februari, 13 maart, 10 april, 10 september

Gehandicaptenparkeerplaats
• Hengelo Gld., Steintjesweide nabij de kruising met de Beukenlaan, is voor kenteken TX-GR-09

een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen
• Hengelo Gld., ter hoogte van Kerkekamp 16, is voor kenteken 55-FB-VFeen gehandicapten-

parkeerplaats aangewezen

Kampeerontheffing
Zelhem, Jolinkdijk 6, voor het plaatsen van maximaal 15 kampeermiddelen op mini-camping 'De
Heidenhoeksevloed' voor een periode van vijfjaar.

Kapvergunningen
• Hengelo Gld., De Heurne 36. voor het vellen van 1 beuk. verzonden op 7 februari 2005
• Hummelo, Dorpstraat 22 en Zelhemseweg 9, voor het vellen van 7 beuken en 1 eik. verzonden

op 7 februari 2005
• Laag-Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 5, voor het vellen van 1 eik, verzonden op 7 februari

2005
• Laag-Keppel, Julianalaan 10, voor het vellen van 1 berk, 1 larix, 1 kersenboom en 1 kastanje,

verzonden op 7 februari 2005
• Voor-Drempt, Waardeel 16, voor het vellen van 1 larix, verzonden op 7 februari 2005
• Hengelo Gld., Groenendaalseweg 6, voor het vellen van 1 eik, verzonden op 7 februari 2005
• Hummelo, Groeneweg 2, voor het vellen van 1 berk, 9 sparren en 1 larix, verzonden op

7 februari 2005

Monumentenvergunningen
• Laag Keppel, Eldrikseweg 29 (gemeentelijk monument) voor het verbouwen van de

boerderij/woonhuis, verzonden 7 februari 2005
• Vorden, Hackfortselaan 1 (Rijksmonument) voor de verbouw van een boerderij met bijgebou-

wen tot zorgboerderij, verzonden 14 februari 2005



Openbare bekendmakingen - vervolg

Sloopvergunningen
• Wichmond, Polweg 3, voor het gedeeltelijk slopen van een schuur, verzonden op 3 februari

2005
• Vorden, Lindeseweg 9, voor het geheel slopen van 2 gedeeltelijk onderkelderde schuren en een

halfopen onderkelderde loopgang, verzonden op 7 februari 2005
• Vonden, Ruurloseweg 65a, voor het geheel slopen van een tunnelkas, een venlo-kas en een

schaduwhal, verzonden op 7 februari 2005
• Vorden, Almenseweg 20, voor het geheel slopen van 2 schuren en een berging, verzonden op

7 februari 2005

Tegen de verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen (het college van b en w), Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. De stukken
liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en
milieu, Ruimtelijke en economische ontwikkeling of Openbare werken. De ontheffingen 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 be-
sluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw onder-
tekening.

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.

Inspraak Streekplan Gelderland
Hoe gebruiken we in de toekomst de ruimte in Gelderland? Dat staat in het nieuwe Streekplan
Gelderland 2005. Het Streekplan ligt tot en met 8 maart ter inzage op de afdeling ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Ook kunt u het vinden op internet: www.gelderland.nl/streekplan.
Een informatieavond over de plannen voor de Achterhoek is op 24 februari in Groenlo in zaal
Meijer om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, de Horst 3, voor het verbouwen van de woning, het betreft een vrijstelling met toepas-

sing van artikel 7, lid A van het Bestemmingsplan "Buitengebied 1982", deze vrijstelling maakt
de overgang van agrarische doeleinden naar woondoeleinden mogelijk.

Het bouwplan ligt van 17 februari t/m 16 maart 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 250.

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

Verleende vrijstellingen
Artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben tot 30 april 2005 vrijstelling verleend voor
het bewonen van de recreatiewoning nr. 44 op camping de Betteld, Aaltenseweg 11 in Zelhem.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van dit
besluit aan aanvrager een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een
verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Goedgekeurd bestemmingsplan
Bestemmingsplan (Zelhem) 'Buitengebied 2-1986, herziening 2003-1 (ZAMC)'
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij besluit van 13januari 2005, nr. RE2004.109605, het bestemmingsplan
Buitengebied 2-1986, herziening 2003-1 (ZAMC) hebben goedgekeurd.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de noordstort van de voormalige stortplaats De
Langenberg, dat na afdichting geschikt is gemaakt voor fiets en motor trialactiviteiten van de
ZAMC.

Van 17 februari t/m 30 maart 2005 ligt het besluit van Gedeputeerde Staten, met het bestem-
mingsplan, voor een ieder in het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, ter inzage. Als u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid bent de stukken in
te zien, kunt u een afspraak maken met de betrokken medewerker.

Aangezien niemand bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, kunnen alleen be-
langhebbenden, die aan kunnen tonen dat zij zich redelijkerwijs niet tot Gedeputeerde Staten
konden wenden, gedurende de termijn van ter inzage legging bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage, beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit. Aanvullend kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het be-
sluit niet in werking treedt voordat op het verzoek is beslist. Zonder verzoek om voorlopige voor-
ziening treedt het goedkeuringsbesluit in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Inlichtingen: mevr. LE. Brouwer, tel. (0575) 75 03 68.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 17 februari t/m 16 maart 2005
tijdens de openingstijden het volgende ontwerp-besluit ter inzage:
• Vorden, Politie honden dressuurclub, Brinkerhof 99, 7251 WV, voor: een oprichtingsvergunning

voor een oefenplaats voor honden in opleiding aan de Hamelandweg ongenummerd te Vorden:
datum aanvraag: 16 september 2004.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 16 maart 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt laat dit dan zo snel mogelijk weten aan
de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm
en art. 3:31 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 17 februari t/m 2 maart 2005
tijdens de openingstijden ter inzage het ontwerp-besluit voor het ambtshalve aanpassen van de
voorschriften en verandering van de milieuvergunning van:

• Zelhem, BSM Exhaust Systems B.V., Burg. Langmanweg 4, 7021 BK, betreffende de vergun-
ning verleend onder nr.WM 1147 voor een metaalbewerkend bedrijf aan de Burg.
Langmanweg 4 in Zelhem.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 2 maart 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan
de Afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Openbare kennisgeving Ontheffing verbranden afvalstoffen (art 10.63 Wm en art 5.1.1.APV)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 17 februari t/m 2 maart 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontheffingen met bijlagen voor het verbranden van snoei-
hout in het kader van landschappelijk onderhoud ingevolge de Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo, Rijnweg 17, 7255 NW, voor verbranding nabij de Rijnweg 17
• Hengelo, Hesselinkdijk 2a, 7255 LK, voor verbranding op een perceel nabij de Hesselinkdijk 2a
• Hengelo, Zelhemseweg 42, 7255 PV, voor verbranding op een perceel nabij de Zelhemseweg 42
• Hummelo, Torenallee 6, 6999 DD, voor verbranding op een perceel nabij de Torenallee 6
• Halle, Nijmansedijk 20a, 7025 EJ, voor verbranding op een perceel nabij de Nijmansedijk 20
• Halle, Nijmansedijk 24, 7025 EJ, voor verbranding op een perceel nabij de Nijmansedijk 24
• Zelhem, Nieuw Steeg 1. 7021 JV. voor verbranding op een perceel nabij de Nieuw Steeg 1

Het snoeihout mag verbrand worden na afloop van de terinzageleggingstermijn op een dag dat het
weer verbranding toelaat, maar vóór 1 april 2005. De ontheffing is onder het stellen van voor-
schriften verleend om nadelige gevolgen voor het milieu, openbare orde en veiligheid te beperken.

Belanghebbenden kunnen, binnen twee weken na 17 februari 2005 een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst.
Bezwaarschriften worden voor advies voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschrif-
ten. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet
u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Het afdelingshoofd van de afdeling Financiën en belastingen maakt bekend dat hij bij besluit van
11 februari 2005 het ondermandaatbesluit voor de afdeling Financiën en belastingen heeft vast-
gesteld. Met dit besluit heeft het afdelingshoofd een reeks aan hem gemandateerde bevoegdhe-
den ondergemandateerd aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. Het
ondermandaat besluit voor de afdeling Financiën en belastingen treedt in werking op 17 februari
2005.

Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de
afdeling Bestuurs en- managementondersteuning in het gemeentekantoor en zijn tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met een van de medewerkers van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning.
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Smidsstraat 7/9, ZELHEM, Telefoon: (0314) 623762
Volop parkeergelegenheid

All in Shape specialist In het mhmfimn van uw iichaam

Feestelijke opening Alt ih $k&(e )9
All in Shape biedt u naast de Vacu Step aan:

POWERPLATE
nexf generafion

Wij werken met de enige echte professionele Powerplate.

Tevens is er de mogelijkheid om in een Privé-ruimt* te

trainen. Powerplate is een zeer intensieve en effectieve

trainingsmethode om:
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Professionele nagelstudio
De eerste week na onze opening een set acryinageis
voor maar €40,* l

Zonnebankstudio
Als u op 19 februari een afspraak maakt voor de vacustep,
powerplate of zonnsbank krijgt u lx graf is zonnebank!

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend
ledereen is van harte welkom.

All In Shape is te vinden op het industrieterrein van Zelhem

Nyverheidsweg 4, 7021 BX ZEIHEM fel: 0314-6257<S3 Mobiel: 06-51981150

DE NIEUWSTE VET VERBRANDINGS TRAINING

Vacu Step
de vetverbrander voor:

Billen, Buik en Benen
De unieke combinatie van bewegen in een vacuümruimte zorgt voor

een optimale vetverbranding bij; Billen, Buik en Benen.

U heeft nu eenmalig de kom om grote kennis te maken met deVacu Step en u zult vanaf het
eerste moment verbaasd staan van deze unieke trainingsmethode, uw huid roeft gladder aan en

de omvang zal duidelijk afnemen. Dit B dus de behandelmethode tegen hardnekkige cellulitis

WAARDEBON

De
digitale

gemeente-
gids

Op de website
www.bronckhorst.nl
staat sinds vorige week
een digitale versie van
de onlangs verschenen
gemeentegids. Onder
het kopje 'snel naar'
wordt u doorgelinkt
naar de site van
Wegener Suurland en
daar kunt u in het
gehele gebied van de
gemeente Bronckhorst
zoeken naar bedrijven,
instellingen, religie,
sport, enz. enz. In
deze digitale gemeen-
tegids is geen tele-
foongids voor partic-
ulieren opgenomen.

Al meer dan vijftig jaar is ons kantoor een vertrouwd adres
voor administratieve en fiscale zaken voor ondernemers
uit het MKB, de agrarische sector en voor particulieren.

Ook met de elektronische belastingaangifte kunnen

wij u uiteraard van dienst zijn.

Maak eens vrijblijvend een afspraak!

Ons telefoonnummer is 0314 - 62 13 33
of als u ons wilt e-mailen: info@velthorst.nl

Kijk ook eens op onze nieuwe website

WWW.VELTHORST.NL

Venhorst:
ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVISEURS

Dr. Grashuisstraat 42
7021 CL Zelhem

Ondersteuning bij
psychische problemen

Psychische problemen nemen toe. Hoe zit het dan met
de kinderen als hun vader of moeder psychische of
verslavingsproblemen heeft? GGNet Preventie en
Dienstverlening organiseert preventieve ondersteun-
ingsgroepen in Zevenaar, Doetinchem en Groenlo
voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar tot 25 jaar, die
een ouder met psychische- of verslavingsproblemen
hebben. De groepen starten bij voldoende aanmeldin-
gen.

Niet gemakkelijk
Het kan voor kinderen lastig zijn om in een gezin op
te groeien waar een vader of moeder psychische of
verslavingsproblemen heeft. Kinderen merken dat er
iets aan de hand is, ook al doet de ouder nog zo zijn
best om niets te laten merken. Veel kinderen hebben
er vragen over of denken dat zij de oorzaak van de
problemen zijn. Vaak nemen ze extra verantwo-
ordelijkheden van de ouder over zoals taken in het
huishouden of de zorg voor jongere broers of zussen.
Soms kunnen kinderen hierdoor een tijdje van slag
zijn, om extra of negatieve aandacht vragen of doen
ze juist gedwee wat ze denken dat goed is en vergeten
ze even 'kind te zijn'.

Erover praten
Als kinderen weten wat er thuis aan de hand is, brengt
dat duidelijkheid en begrip. Erover praten thuis of met
iemand anders helpt dus, maar is niet makkelijk. En
met wie kun je trouwens over zulke vertrouwelijke
dingen praten?

Nadere informatie
Wil je meer weten over deze groepen of wil je je aan-
melden? Neem dan contact op met Carola van den
Heuvel van GGNet Preventie en Dienstverlening, tel.
0316-250760 of stuur een e-mail naar
pdoog@ggnet.nl

Al 8 jaar de beste kwaliteit
voor de scherpste prijs

ZONWERING
ROLLUIKEN

JJ RAAMDECORATIE
goedkoper GARAGEDEUREN

bel nu: 0314-389393
voor vrijblijvend advies

of een vrijblijvende offerte

De 2005 prijzen zijn binnen!

PROFITEER VAN ONZE
WINTERKORTING!

Showroom: Torenallee 8, 6999 DD Hummelo
Open: ma.- vrij. 9.00 -17.00 uur, za. 9.00 -16.00 uur

DE HOGE VOORT
f"\ A U r o W A 5 C E \' r p, u v

Q TANKSTATION

Gildenweg 1 1 in Zelhem,
Telefoon 031 4-620471

Wij 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!!

Nu voordelig tanken bij ELAN tankstation
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Voor meer informatie over de prijzen, acties en
het wassen/tanken op rekening kunt u contact

opnemen met Han Schut of Erik ter Hove.

Nu ook pinnen mogelijk bij
het autowascentrum.

Alarm 1-1-2
Als elke seconde telt



Correspondente voor H&K en Drempt
Door de gemeentelijke her-
indeling en het ontstaan van
de gemeente Bronckhorst is
ook het verspreidingsgebied
aangepast om de gehele
gemeente Bronckhorst van
nieuws te kunnen voorzien.
Hummelo, Keppel en Drempt
zijn er voor de editie Contact
Bronckhorst Zuid bijgeko-
men. Om het nieuws uit die
gebieden voldoende aandacht
te kunnen geven hebben we
Noudi Spönhoff aangetrokken
als correspondente voor Laag-
Keppel, Hoog-Keppel, Hum-
melo en Drempt. Zij zal de
inwoners over gebeurtenissen
en wetenswaardigheden in
deze regio informeren. Ze
nodigt iedereen in het gebied
uit de informatie aan haar op
te sturen.
U kunt uw (pers)berichten,
verenigingsnieuws, aankondi-
gingen en dergelijke via e-
mail of per post sturen naar
Noudi Spönhoff, Julianalaan
2, 6998 AR Laag-Keppel.
Haar e-mailadres is: spon-
hoff@hetnet.nl

Oprichting afdeling
GroenLinks Bronckhorst

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft GroenLinks een zetel in de
gemeenteraad van Bronckhorst veroverd. Sinds l februari heeft de
partij ook een eigen afdeling in Bronckhorst. Het bestuur wordt
gevormd door Roei Martens, Wietse Wielinga, Hlisabcth Wielinga-
Meijer en Ellen Paardekoper. Inmiddels hebben zich 34 inwoners
van Bronckhorst aangemeld als lid. Voelt u zich aangetrokken tot de
ideeën van de partij dan kunt u contact opnemen via e-mail met:
wwielinga@hotmail.com

Ledenavond
'Vrouwen van Nu' Zelhem

Op woensdag 23 februari is er weer een ledenavond. De bijeenkomst
begint om 19.45 uur in zalencentrum 't Witte Paard in Zelhem.Op het
programma stond aanvankelijk een film. In plaats daarvan is nu
Annet ter Horst uitgenodigd om over voeding te vertellen. Ook niet-
leden zijn van harte uitgenodigd. Als u niet op eigen gelegenheid
kunt komen, kunt u contact opnemen met mevrouw Knaake, tel.
0314621298.

Union Soepactie
Zaterdag 19 februari ver/orgt mu/.iekvereniging Union de eerste
helft van de bekende soepactie. Naast de bekende en ( u i t eigen ervar-
ing) heerlijke erwtensoep is er dit jaar ook tomatensoep te koop. Het
gaat daarbij eveneens om een maaltijdsoep, maar nu op basis v a n
tomaten. De soep wordt 'diepgevroren' vers aangeboden. Vanaf 9.00
uur wordt de soep in het dorp be/orgd aan de Hummelose/Hengelose
kant van de Doetinchemseweg Ruurloseweg. Zaterdag 26 februari
worden de wijken aan de Halse kant van de verbindingsroute
Doetinchem Ruurlo be/oeht. De soep is die zaterdagochtenden ook
te koop bij slagerij Heinen op het industrieterrein.

Enthousiaste IJsvereniging Zelhem alweer jaar zonder ijs
December 2002 staken een aantal schaatsliefhebbers 'de koppen' bij elkaar om tot een ijs-
vereniging te komen en op te komen voor de belangen van de schaatsliefhebbers. Café Half-
weg had de deuren gesloten, de ijsbaan aldaar werd niet meer onder water gezet en op zelfs
de rolschaatsbaan, een heerlijk plekje voor de jeugd, kon niet geschaatst worden. Onder aan-
voering van voorzitter dhr. Hennie Rhebergen ging men vervolgens voortvarend te werk. In
eerste instantie werd geprobeerd het weiland naast garage Dales om te toveren in een ijsbaan,
maar de doorlaatbaarheid van de ondergrond maakte dit onmogelijk. Vervolgens werd een
weiland bij de fam. Hebbink geprobeerd, maar ook dit voldeed niet aan de verwachtingen.

Het enthousiasme van de nieuwe
ijsvereniging leed er niet onder
en er werd contact opgenomen
met de nieuwe eigenaren van
café Halfweg om de mogelijkhe-
den daar te bekijken. Na het
eerste seizoen (helaas weer zon-
der schaatsijs) kwamen beide
partijen overeen dat de ijs-
vereniging de komende tien jaar
over de schaatsbaan kan be-
schikken.
Vanaf dat moment is de vereni-
ging serieus aan de slag gegaan
om er een volwaardige voorzie-
ning van te maken. Zo werd de

Praktijkopleiding voor schilders
(het SPOS) uit Doetinchem
sponsor van de vereniging door
de 'koek en zopie' hut op te
schilderen en zal het komend
voorjaar een echte 'Barthlehiem-
brug' worden gebouwd.
Verder worden op dit moment de
mogelijkheden bekeken om te
komen tot een gecombineerde
skeeler- en schaatsbaan door het
model van de baan aan te passen
en de ondergrond (nu nog gras)
te voorzien van een laag asfalt.
Al deze ontwikkelingen kunnen
doorgaan omdat een trouwe

schare ijsliefhebbers in de
afgelopen seizoenen de vereni-
ging gesteund hebben en
ondanks dat er geen ijs was, toch
weer een abonnement genomen
hebben. Ook dit seizoen zal
voorbijgaan zonder ijspret, maar
hopelijk, zowel voor vereniging
als voor schaatsliefhebbers, krij-
gen we volgend jaar een seizoen
met prachtig schaatsweer en met
een baan voorzien van een
asfaltlaag kan er dan van het
begin tot het eind geschaatst
worden.

Het toneelgezelschap van de supportersgroep
van Christelijke muziekvereniging Crescendo
uit Hengelo (G) is ook dit jaar weer druk
geweest met het instuderen van een toneelstuk.
Zaterdag 19 maart vanaf 20.00 uur vindt in
'Ons Huis' aan de Beukenlaan te Hengelo (G)
de uitvoering plaats van het blijspel 'Te huur:
Een riante Zomervilla', geschreven door Joh. E.
G. Ruiter.

Het stuk in 3 bedrijven
gaat over een echtpaar dat
in de krant een advertentie
zien staan, waarin een
riante zomervilla te huur
wordt aangeboden. Het
echtpaar besluit daar
gebruik van te maken,
maar bij aankomst blijkt
het een oud houten zomer-
huisje te zijn met slechts
een simpel keukentje en
een slaapkamertje met een
vierpersoons stapelbed.
Goed en wel binnen meldt
er zich een tweede echt-
paar en tot overmaat van
ramp ook nog twee mei-
den op doorreis. Wat men
dan nog niet weet is dat er
ook nog een zwerver in
het huisje woont, die later
als fladde-rakkedief ont-

maskerd zal worden. Het
huisje wordt onderhouden
door Griet, die nare
ervaringen in de liefde
achter de rug heeft. Een
plot met veel consternatie
dus.
Voorafgaand aan het
toneelstuk en tijdens de
eerste pauze zal de
muzikale omlijsting wor-
den verzorgd door de
boerenkapel van Crescen-
do 'de Bloasköppe' en ook
wordt er een verloting
gehouden, waarbij leuke
prijzen te winnen zijn.
De entree bedraagt € 3,-.
Donateurs krijgen op ver-
toon van hun dona-
teurkaart een reductie van
€ l,- per kaart.



Fotozoekwedstrijd Contact
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We zijn begonnen met Contact editie Ruurlo, dit
overtrof onze verwachtingen wat betreft het aantal
deelnemende winkels en bedrijven, maar liefst 83!
Het aantal inzendingen was enorm.

Toen volgde Contact editie Hengelo (nu Contact
Bronckhorst Midden). Felix Takkenkamp heeft er
samen met Joanne iets moois van gemaakt, met
72 winkeliers en bedrijven die hebben mee gedaan.

'S-/1/
Ge/d/,'9 tot

Tot onze verassing sloeg het in Hengelo Op 10 februiff'jlQcès er uit het aantal

en omstreken zo aan, veel mensen zijn goede inzendingen beslist wie de

overal rond wezen kijken om te kijken winnaars zijn geworden.

van welke winkel of bedrijf de foto was.

Aan één van deze prijswinnaars,
Ook hier was het aantal inzendingen die allen een waardecheque van

meer dan wij verwacht hadden. Joanne € 75,- ontvangen, wordt nog een

was enthousiast en het is leuk werk, extra hoofdprijs ter waarde van

zodoende werden er voor Contact editie

Vorden (nu Contact Bronckhorst Noord)

ook winkeliers en bedrijven benaderd.

Joanne en Felix wisten ook deze editie te

klaren, 64 deelnemers en ook hier weer

3 extra waardebonnen van € 75,-
uitgereikt, te besteden bij de deel-
nemende winkeliers/bedrijven.

veel inzendingen.

In het totaal kwamen er maar liefst bijna

1300 inzendingen binnen van de 3 edities!

De prijswinnaars worden uitgenodigd

op vrijdag 25 februari a.e. om 14.00 uur

in de kantine van Drukkerij Weevers,

Nieuwstad 30 te Vorden, om hun prijs

in ontvangst te nemen.

WINNAARS FOTOZOEKWEDSTRIJD
• Gea Hulshof

• B. Sprukkelhorst

• J.W. Bredewout

• Marin te Molder

• Fam. W. ter Maat

• Leonie Beerten

• Gerda Dijkman-v/d Berg

• Marion Weverink

• A. Bilderbeek

• Luke en Kay Arends

• Hennie Menkveld

• G.B. Olthof

Beukenoot 6 Ruurlo

Nijverheidsstraat 9 Ruurlo

't Rikkelder 38 Ruurlo

Vremanstraat 3 Halle

Strengendijk l Ruurlo

Wilhelminalaan 21 Ruurlo

Groenloseweg 25a Ruurlo

Molenweg 10 Drempt

van der Heij denstraat 13 Baak

Middenweg 68 Hengelo

het Stapelbroek 5a Hengelo

Hoogstraat 16a Toldijk

• Mevr. J. van Zinnicq Bergmann

• A. Beeftink-Schieven

• H.A. Seesing-Haggeman

• Marleen Jeurissen

• Paul van Ark

• M. Huitink-Helmink

• Van Ditshuizen

• J. Hovenga

• Fam. Steenblik

• J. Zweverink

• Willy Heusinkveld

• D. Versteegen-Giesen

Slotsteeg 6

Toldijkseweg 31

Sint Janstraat l

Oude Varsselseweg 7

Wildenborchseweg 19

Ruurloseweg 60

Stuwdijk l

Brinkerhof 16

Lankhorsterstraat 11

Vennemansweg 4

het Jebbink 57

Prunusstraat 18

Hengelo

Steenderen

Keijenborg

Hengelo

Vorden

Vorden

Vorden

Vorden

Wichmond

Vorden

Vorden

Hengelo



Presentatie wegraceteams Kingma
en Perfomance Rating

Uitslag Kerstpuzzel weekblad Contact

V.l.n.r. Jaap Kingma, Bram Appelo, Manon,Jerry v.d. Bunt en Hans Smees

Zaterdag 5 februari werden er
in café-zalencentrum Mentink te
Ruurlo twee 250-cc raceteams voor-
gesteld aan het publiek. Het Ach-
terhoekse Perfomance Racing en
het uit Friesland stammende Jaap
Kingma Racing met twee rijders
uit onze regio.

De gasten uit Friesland kwamen voor
deze gelegenheid met de spelersbus
van SC-Heerenveen. Eurosport com-
mentator Diederick de Vries stelde de
coureurs van beide teams voor. Bram
Appelo die al enkele jaren uitkomt
voor het Kingma team betrad als eer-
ste het podium.

Bram beloofde dit seizoen er alles aan
te doen om met zijn Honda zo hoog
mogelijk te eindigen. Tevens werd
Hans Smees overgekomen van het Per-
formance Team, aangekondigd bij

Kingma. Hans die in 2004 tweede
werd in het ONK maakte zijn debuut
tijdens de Grand Prix van Valencia in
Spanje bij het Jaap Kingma Racing
Team. Dit seizoen wil Hans echt gaan
vlammen en zal er alles aan doen om
het kampioenschap binnen te halen.

Dit jaar zal hij zijn Honda verruilen
voor een snelle Aprilia. Het favoriete
circuit van Smees is het stratencircuit
van Hengelo. De twaalfjarige Jerry van
de Bunt ook uitkomend voor hetzelfde
team rijdt het pocketbike kampioen-
schap.

Voor het Perfomance Racing komen
dit seizoen Tonny Wassink en Richard
Buchly uit. Richard reed vorig jaar nog
125-cc en had af te rekenen met veel
pech. Dit seizoen hoopt hij het beter te
doen. Beide mannen rijden op een
Honda.

Het feest dat na afloop van de team-
presentatie losbarste werd georgani-
seerd door Stichting Perfomance Ra-
cing Achterhoek. Zij ondersteunen
Hans Smees en andere talenten in de
motorsport
De publiekstrekker van de avond was:
'de Motorband' deze gelegenheids-
band bestaat uit Bennie Jolink van
Normaal en Gijs Jolink en Hendrik Jan
Lovink van Jovink & de Voederbietels.
Verder speelden er: 'de Bikkels' en 'DJ
Show Moving Melodies' tijdens dit be-
nefiet concert.

Overigens op zondagmiddag 27 febr.
organiseerd slick 96 een minimotor
en wegrace info-dag. Het gebeuren zal
plaatsvinden in de molen aan het
motorcircuit "Varsselring' te Hengelo
(Gld.). Hamove leden presenteren daar
hun nieuwe materiaal voor het sei-
zoen 2005.

LR en PC De Graafschap
De landelijke rijvereniging en po-
nyclub De Graafschap is het vereni-
gingsjaar 2005 zeer succesvol be-
gonnen. Uit diverse voorselecties
hadden zich een tiental leden ge-
plaatst voor de Gelderse kampioen-
schappen.

In de afgelopen weekeinden werden de
wedstrijden in de diverse disciplines
verreden en De Graafschap oogstte
maar liefst 4 Gelderse kampioenen!

Anke Woerts werd kampioen met haar
pony Tamara in B dressuur categorie
D/E. Mirijam van Mal sprong met haar
pony naar het kampioenschap in de
klasse B, categorie E. Bart Hartman
werd met Leandros Sirik kampioen in
de klasse M2 dressuur, categorie D/E en
Lisanne Schippers werd met haar

paard Mr. Macho kampioen in de B
dressuur. De overige deelnemers heb-
ben ook allen een keurige prestatie
geleverd door steeds in de bovenste re-
gionen te eindigen bij de wedstrijden.
Tijdens de kampioensreceptie in de
manege van de vereniging werden de
leden door een trotse voorzitter Gert
Harmsen in het zonnetje gezet en
werd een enveloppe met inhoud over-
handigd. Ook sponsor RABObank deed
een duit in het zakje door de kampioe-
nen een fraaie bos bloemen aan te bie-
den. Harmsen ging verder nog in op de
aktiviteiten van de vereniging voor de
komende tijd. Op maandagavond 21
febr. wordt er, gezamenlijk met In de
Reep'n, een thema avond georgani-
seerd bij het Olde Lettink met als
hoofdonderwerp hoefverzorging. Op
13 maart zijn er regio-verenigingskam-

pioenschappen in Bathmen, hiervoor
is ook een selectie van De Graafschap
geselecteerd. De vereniging, met ruim
100 rijdende leden behorend tot de
grotere rijverenigingen in de regio, or-
ganiseert op zondag 3 april een onder-
linge wedstrijd voor de eigen leden. Dit
sportieve gebeuren vindt plaats in en
rond de eigen verenigingsaccomodatie
aan de Hamelandweg. Het jaarlijkse
Concours Hippique, waarvoor de voor-
bereidingen in volle gang zijn, worden
dit jaar gehouden op 16 en 17 april. In
dat weekeinde zullen vele ruiters uit
de omgeving op de kasteelweide bij
Kasteel Vorden hun opwachting ma-
ken en onderling strijden om de prij-
zen en de eer. Tot slot zullen de leden
op 13 en 14 mei de jaarlijkse perkplan-
tenaktie afsluiten door de plantjes
huis aan huis te bezorgen. Zoals Harm-
sen zijn toespraak afsloot, een drukke
tijd maar wel kenmerkend voor een ak-
tieve vereniging zoals De Graafschap.

PKV nieuws
Behaalde resultaten van onze leden op onderstaande shows.

ONETO ENSCHEDE
Hoenders
Wyandotte: J. Rouwenhorst 3xZG, IxF;
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst IxG,
3xZG; Wyandotte kriel: J. Rouwen-
horst IxZG, 2xF.
Konijnen
Wener: HJ. Nijenhuis 4xZG; Rode
Nieuwzeelander: J. Bakering IxG,
IxZG; Tan: L.Jansen IxG, 2xZG, IxF.

NOORDSHOW ZUIDLAREN
Hoenders
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst

IxZG, IxF; Mod. Eng. Vechthoen: H.
van Heerde IxG, 2xZG, IxF; Belg.
Vechthoen: H. van Heerde IxZG; Ap-
penzeller Spitskuif Kriel: H. van Olst
2xG, 2xZG; Wyandotte Kriel: T. Zeven-
hoeken 3xG, IxZG; Mod. Eng. Vecht-
kriel: H. van Heerde 2xZG.
Konijnen
Franse Hangoor: R. Bruinsma IxG,
IxZG; Bram Bruinsma 2xZG; Gele van
Bourgondië: W. Boersma IxG, IxZG,
IxF; Wener: H.J. Nijenhuis IxG, 2xZG,
2xF; Rode Nieuwzeelander: H. Gosse-
link 2xG, IxZG, IxF; G. Lenselink 3xG;

Tan: L. Jansen 2xZG, IxF; Hollander:
Th. Janssen 2xG, 2xZG, IxF; T. Zeven-
hoeken IxZG, IxF.
Cavia's
T. Zevenhoeken IxG, IxZG.

NATIONALE BONDSTENT(X>NSTELLING
UTRECHT
Konijnen
Vlaamse Reus: Th. Janssen IxF; Lotha-
ringer: H. Borgman-Berenpas 3xZG;
Franse Hangoor: R. Bruinsma 2xF;
Gele van Bourgondië: W. Boersma
IxG, IxZG; Rode Nieuwzeelander: G.
Lenselink 3xF; Hollander: Th. Janssen
3xZG, IxF; K. Hietbrink IxG, IxZG,
IxF; Kleurdwerg: H. Gubbels IxG,
2xZG, IxF.

ie prijs: €15,-
A Rutgers-Boerkamp

2e prijs: € 12,50
P. Hovius

3e prijs: € 10,-
Mevrouw N. Onstenk

4e t/m 10e prijs: € 5,~
P. Koren
A Wenneke
B. Timmer
Mevrouw D. Hulshof
GA Smeitink-Weenk
Familie van Stockum

Hamsveldseweg 8

Eekvenne 2

Wichmondseweg 2

HetElshoflS
Vellerdijk 7
Ruurloseweg 78
Korenbloemstraat25
Oosterwijkweg la
Bergkampweg l

Vorden

Barchem

Hengelo (Gld)

Vorden
Ruurlo
Vorden

Steenderen
Zelhem

Warnsveld

Uitslag Kerstkleurplaat weekblad Contact
Ie Prijs: € 15,-
Bram Denkers

2e prijs: € 10,-
Roel Bouwmeester

3e prijs: € 7,50
Michèlle

4e t/m 15e prijs: € 5,-
Kas Willemsen
Marlies Hietbrink
Linsey Pardijs
Wilfred Dijksman
Ciska Tiemessen
Riek Waanders
Lieke Wansink
Florianne Dorenbos
Demi Duistermaat
Derk Schooltink
Kim Moekotte
Famke Dijkstra

Singel 13

Schuttestraat 26

Resedastraat 5

Toldijkseweg 13
De Heurne 80
Mosselseweg 4
Breegraven 43
Brinkerhof 40
De Boomgaard 3
Hietlandlaan 12
Meerhuysen 18
Eikenlaan 2
ZomerwegSc
Davidsplein 43
De Heurne 11

Hengelo (Gld.)

Vorden

Steenderen

Steenderen
Hengelo (Gld.)

Vorden
Warnsveld

Vorden
Zutphen

Doetinchem
Amstelveen

Vorden
Amt Delden

Zutphen
Hengelo (Gld)

De prijzen zijn af te halen t/m 4 maart 2005 bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 te Vorden.

Reurei 2005
De paas/eiermarkt Reurei is niet
meer weg te denken van de lij st van
jaarlijks terugkerende evenemen-
ten in Ruurlo. Evenals alle voor-
gaande jaren zal ook dit jaar Reu-
rei worden gehouden op Palmzon-
dag 20 maart 2005. In de drie hore-
cabedrijven in het centrum van
Ruurlo zullen eiversierders hun
mooiste werkstukjes tonen aan het
publiek. Naast kippen, ganzen,
zwanen, struisvogel en andere ei-
eren, bewerkt in de meest uiteenlo-
pende technieken, zullen er tevens
diverse paas decoraties te zien zijn.

Aan Reurei 2005 nemen ruim 35 ei
versierders deel, afkomstig uit het ge
hele land en Duitsland.

Nieuw dit jaar op Reurei mevrouw
Winters met geboorte eieren, de heer
Verweij met iconen, mevrouw de Smit
met herinneringseieren en mevrouw
van Wijk met opengewerkte eieren.

De deelnemers gebruiken verschillen-
de technieken om zo van een simpel ei
een pracht kunstwerk te maken, en

juist deze variatie maakt het bezoeken
van Reurei meer dan de moeite waard.

Tevens zullen er deelnemers zijn die u
graag vertellen over paasgebruiken en
folklore en er zullen diverse deelne
mers zijn die u laten zien wat een
mooie paas decoraties er zijn te ma-
ken van natuurlijke materialen zoals
groen, bloemen, mos en wilgentenen.

Ook zal aandacht worden besteed aan
de producenten van eieren: de kippen
en vogels. Medewerking wordt verleend
door IVN, weidevogelwerkgroep, vogel-
bescherming en roofvogelopvang
Achterhoek. Er wordt uitgebreid infor-
matie verstrekt door bovenstaande
verenigingen.

Zoals steeds het geval is geweest zal
er ook dit jaar weer veel te zien en te
bewonderen zijn op Reurei. Reurei is
geopend voor publiek van 9.30 tot
17.00 uur.

De entree bedraagt € 2,50 en voor kin-
deren (mits onder begeleiding) € 1,00.
Voor informatie kijk op www.reurei.nl

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

baan de Wehme: info bij de receptie.
- Hobbyen op maandag-, woensdag-

en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de WOV, Nieuwstad 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.

FEBRUARI
16 Vordense bridgeclub.
16 HVG Wichmond, mevr. Bosma.

16 ANBO klootschieten Kleine Steege.
17 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 Klootschietgroep Vordense Pan.
19 Vordense bridgeclub.
22 Passage vrouwenbeweging jaarver-

gadering.
23 Handwerkmiddag + kraamverkoop

Welfare Rode Kruis de Wehme.
23 Vordense bridgeclub.
23 ANBO klootschieten Kleine Steege.
24 Klootschietgroep Vordense Pan.
24 PCOB afdeling in 't Stampertje

over Humor in de Trouwzaal door
mevr. van Arkel uit Zelhem.

26 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-
plussers. Info: tel. 55 20 03.

28 Vordense bridgeclub.



Dierenartsen schaatsten voor koeien in Kameroen

Initiatiefnemer Vordenaar Theo Lam:
'Hopelijk in 2006 geld voor vijf koeien'!

Gratis Sursum Corda
voorjaarsconcert!

Theo Lam bedankt Arjan Mombarg voor dinic

Ontwikkelingslanden krijgen (gelukkig) vanuit de gehele wereld geld
en goederen aangeboden om de pijn in hun land enigszins te kunnen
verzachten. Ook tijdens rampen wordt veelal spontaan hulp aangeboden.
Kijk naar de overstromingen in Azië. Dat er ook op andere wijze hulp
aan 'derde wereldlanden' kan worden geboden, bleek vorige week tijdens
een schaatsmarathon (toertocht) van 260 küometer op de Weissensee
in Oostenrijk. Hieraan namen ook chxa 35 dierenartsen uit heel Neder-
land deel. Vorden was ook met enkele dierenartsen van de partij.

Hoewel een toertocht, toch was er wel
terdege sprake van een competitie,
want de dierenarts die de tocht in de
snelste tijd aflegde mocht zich kampi-
oen van Nederland noemen, anders
gezegd wie is de beste " Dutch Veteri-
nary Skater". "Daarbij gaat het echt
wel om de titel, hoewel, wanneer er ie-
mand onderweg ten val komt en daar-
bij flink letsel oploopt, we wel op hem
of haar wachten. Net zo lang tot er
hulp is. Dat hebben we tijdens deze
marathon ook meegemaakt", zo zegt
Theo Lam, dierenarts in Vorden. Hij is
de man die het initiatief nam om met
een groep dierenartsen mee te doen
aan deze schaatsmarathon en daar-
aan een goed doel te koppelen.

Terwijl Theo Lam, net terug uit Oos-
tenrijk, aan de keukentafel samen met
zijn drie zoontjes ontbijt, vertelt hij
zijn verhaal, waarbij de drie kids het
verzoek van pa krijgen om alvast de
schaatsen en de zwembroeken te pak-
ken. "De jongens hebben deze week
vakantie, vandaag gaan we met zijn al-
len naar De Scheg in Deventer. Eerst
schaatsen en daarna zwemmen", zo
zegt pa. Tijdens de zomervakantie in
de bloedhete zomer van 2003 deed
Theo Lam wat hij wekelijks in Vorden
ook doet, hardlopen. Al lopende vroeg
hij zich toen af, hoe lang is het wel
niet geleden dat er in Nederland een
Elfstedentocht werd gehouden?

DRIE KRUISJES
Hij hoefde niet lang na te denken
want in 1985,1986 en 1997 had hij im-
mers zelfde Elfstedentocht als toerrij-
der uitgereden. "Met name de tocht
van 1997 zal mij altijd bijblijven. Ik
dacht van tevoren, ik red het toch niet.
Toen besloot ik om als laatste te ver-
trekken, dan blijft een dergelijke her-
innering langer "hangen". Ik heb in-

derdaad als laatste de schaatsen on-
dergebonden. Eenmaal onderweg be-
merkte ik dat het goed ging. Toen het
donker werd, was het wel erg zwaar en
heb ik mij echt te "pleuris" ge
schaatst.Als laatste vertrokken, kwam
ik ook als laatste, net voor sluitingstijd
op de Bonkervaart in Leeuwaren de fi-
nish door. De klok wees 23.59.20 uur
aan. Net op tijd voor mijn derde
"kruisje", zo zegt Theo Lam, die dus
in 2003 besloot om met een groep die
renartsen op de Weissensee de alter-
natieve Elfstedentocht als toertocht te
gaan rijden.

Daarvoor had hij al, op initiatief van
Martin Pater, contact opgenomen met
Aart Koopmans van de "Stichting Win-
termarathon Weissensee" met als ge
volg dat in 2004 in totaal 25 dierenart-
sen om de titel streden. Theo Lam
werd derde, een prestatie die hij vori-
ge week herhaalde. Ook toen derde in
een tijd van 8 uur 21 minuten en 34 se
conden. Dierenarts Steven Bonestroo
uit Susteren werd nationaal kampi-
oen. Maar dat even terzijde. Theo Lam:
" In 2003 heb ik ook contact opgeno-
men met het farmaceutisch bedrijf "
Intervet" om over sponsoring te pra-
ten. Dat wilde het bedrijf wel. Voor el-
ke dierenarts die de marathon zou uit-
rijden, zou "Intervet" 45 Euro beschik-
baar stellen voor een goed doel.

De heb toen contact gezocht met "Hei-
fer Nederland". Deze organisatie
steunt mensen in ontwikkelingslan-
den door het geven van dieren en trai-
ning. Wij hebben vorig jaar 900 Euro
bij elkaar geschaatst, goed voor twee
koeien. Deze koeien zijn als een soort
"levende lening" aan een tweetal boe
ren in Kameroen geschonken. De orga-
nisatie heeft ter plekke beoordeelt
welke boeren voor de koeien in aan-

merking kwamen. De boer krijgt dan
een drachtige koe. Hij weet dan, zo is
dat van tevoren afgesproken, dat hij
als "terugbetaling" de eerste vrouwe
lijke nakomeling, door moet geven
aan een andere boer in het dorp. Dat
wordt ook door de organisatie gecon-
troleerd. De boeren mogen wel zelfde
melk en de mest houden. Mest is in
dat soort landen een erg "waardevol
product".

OP NAAR VIJF KOEIEN
"Heifer Nederland" heeft dus geen
geld, maar levende dieren waar de
mensen dus zelf voor moeten zorgen.
Het zijn niet alleen koeien die Heifer
schenkt maar ook geiten, konijnen,
kippen en honingbijen. Deze "levende
lening" wordt niet alleen in Afrikaan-
se landen toegepast, maar ook in Oost-
Europese landen zoals bijvoorbeeld
Roemenië", zo zegt Theo Lam. Het ve-
terinair schaatskampioenschap van
vorige week stond ook nu weer in het
teken van genoemd doel. Met dit ver-
schil, dat ook 45 Euro (één tiende van
de kostprijs van een koe) gesponsord
werd, ook al werd de finish niet ge
haakt

Theo: "Wij hebben in totaal 1645 Euro
bij elkaar geschaatst, omgerekend een
bedrag voor 3,5 koe. We weten op dit
moment nog niet of de koeien weder-
om voor Kameroen zijn bestemd. Kan
ook een andere ontwikkelingsland
zijn. Waarom ons dit project en het
schaatsen zo aanspreekt? Eigenlijk
heel gemakkelijk te verklaren. In de
eerste plaats hebben dierenartsen
"wat" met beesten en hebben ze wat
met de natuur, zeg maar met "bui-
ten".

Dus in dat opzicht past schaatsen pre
cies in dat plaatje. Weet je wat vorige
week zo leuk was. Ik kwam daar in ge
sprek met Arjan Mombarg, hij is een
klant van mij en natuurlijk een goed
en enthousiast schaatser. Hij heeft ons
(de dierenartsen) een schaatsclinic ge
geven. Een tocht over 25 kilometer,
waarbij Arjan ons onderweg allerlei
tips gaf. Daar hebben we veel van op-
gestoken", zo zegt Theo Lam die tot
slot opmerkt: "Volgend jaar gaan we
voor vijf koeien"!!

Op 26 februari geeft de Christe-
lijke muziekvereniging Sursum
Corda haar traditionele voorjaars-
concert in het Dorpscentrum. Dit
GRATIS concert is niet alléén voor
de familieleden van de leden en de
donateurs, maar is toegankelijk
voor iedereen die muziek een
warm hart toedraagt! Zaal open
om 19.30 uur, start concert om
20.00 uur. Zoals eerder in deze
krant geschreven, wordt tijdens dit
concert tevens het startsein gege-
ven voor de verschillende jubile
umacties. Deze worden dit jaar ge
organiseerd vanwege het 75 jarig
bestaan van de vereniging. Voor dit
voorjaarsconcert wordt er ook een
speciaal voor dit jubileum gecom-
poneerde mars gespeeld.

Deze mars heeft nog geen naam en
binnen de vereniging is er daarom een
wedstrijd opgezet om de mooiste
naam te verzinnen! Uiteraard wordt
deze winnaar 's avonds bekend ge
maakt. Hoe ziet deze gezellige avond
er verder uit? Zoals wellicht bekend,
zijn er binnen Sursum Corda 3 ver-
schillende ledengroepen!

Dit zijn de leden van het (harmonie)-
orkest, de leden van de malletband
(drumband met melodisch slagwerk)
en de leden van majorettes. Al deze 3
groepen komen meerdere malen op
deze avond aan bod en men heeft een
gevarieerd programma samengesteld
om het iedereen naar de zin te maken!

Traditioneel zal worden gestart met
een aantal stukken gespeeld door het
orkest, waarna het de beurt is aan de
malletband waarbij er een aantal
Zuid-Amerikaanse nummers ten ge
hore worden gebracht. De warme zon
zal daardoor in de zaal zeker voelbaar
worden! Voor de pauze is er een optre
den van een aantal majorettegroe

pen, ondersteund door swingende
muziek vanaf CD. Tijdens de pauze
kunnen de traditionele concertloot-
jes worden gekocht, waarbij de prijzen
direct kunnen worden afgehaald. Na
de pauze bijt de malletband de spits
af, gevolgd door een optreden van de
majorettes en tot slot dan weer het or-
kest, met een "grande finale" door al-
le deelnemers. Tussendoor wordt er
nog heel even tijd vrij gemaakt voor
een aantal huldigingen, waarvan zelfs
een aantal voor 50 jaar lidmaatschap!

Aan het einde van de avond, zal voor-
zitter Christiaan Wichers het startsein
geven van de grote jubileumloterij
door als Ie een lot te kopen! Het hele
jaar door kunnen deze loten gekocht
worden! De trekking van deze jubile
umloterij (waaronder als prijs o.a. een
reischeque) zal tijdens het afsluitende
grote concert op 12 november plaats-
vinden!

Belangstelling voor een leuke gezelli-
ge en muzikale avond? Sursum Corda
nodigt de familieleden en bekenden,
haar grote groep donateurs en alle be
langstellenden uit om bij dit GRATIS
concert aanwezig te zijn!

Het Dorpscentrum opent om 19.30 de
deuren van de concertzaal. Daar wilt
u toch bij zijn?

Kinderen stemmen in bibliotheek *
op favoriete boek
Op l februari jongstleden is de 18e
editie van de Nederlandse Kinder-
jury van start gegaan. In de Neder-
landse Kinderjury 2005 stemmen
kinderen tussen de zes en twaalf
jaar op hun favoriete boek uit 2004.

Ook in de bibliotheek van Vorden kun-
nen de kinderen een stemformulier
halen en alvast boeken lenen. De Kin-
derjury bekroont boeken in twee leef-
tijdsgroepen te weten 6-9 jaar en 10 tot
12 jaar.

Op een stemformulier mogen kinde
ren hun drie mooiste, spannendste,
zieligste of leukste boeken noemen.
De boeken met de meeste stemmen
winnen de Prijs van de Nederlandse
Kinderjury. De verkiezingsperiode
loopt tot l juni aanstaande. Die dag
wordt ook de uitslag van de Vordense
kinderjury bekend gemaakt en door-
gestuurd naar de landelijke jury.
Tijdens de hele stemperiode zijn er
speciale tafels met Kinderjury-boeken,
stemformulieren en een stembus.

Expositie Lyde de Graaf en
Wil de Graaf in Galerie Agnes Raben
Lyde de Graaf (fotowerken) en Wil
de Graaf (werken op papier) expo-
seren van 20 februari tot en met 3
april in Galerie Agnes Raben aan
de Nieuwstad. Beide kunstenaars
wonen en werken in Barchem. Wil
de Graaf studeerde Nederlands en
volgde colleges kunstgeschiedenis
aan de Rijksuniversiteit van Gro-
ningen.

Als beeldend kunstenaar is hij autodi-
dact. Hij werkt op papier, in inkt, krijt
en gemengde techniek en schildert
met olieverf, soms op foto. Zijn teke
ningen hebben vaak abstract land-
schappelijke tendensen en poëzie
vormt veelal de aanleiding voor een
werk. In deze expositie bij Agnes Ra-
ben zijn van zijn hand kleine tot zeer
grote tekeningen te zien in gemengde
technieken op papier. Voornamelijk
abstract landschappelijke werken,
maar ook enkele zeer recent geschil-
derde portretjes, die vaak zijn samen
gevoegd tot een groter werk of die in
combinatie met bijvoorbeeld teksten
of andere tekeningen, samen een
nieuw beeld vormen.'

Lyde de Graaf is als fotograaf autodi-
dact. Na de HBS volgde zij een biblio-
theekopleiding. Zowel haar vader als
haar grootvader waren enthousiaste
fotografen en het vak werd haar eigen-
lijk met de paplepel ingegoten.

Ook heeft zij een muzikale achter-
grond en heeft zij in diverse orkesten
en ensembles viool gespeeld.

De ruimtes tussen de noten, het ge
voel voor intervallen, komt volgens
haar terug in het fotograferen. In deze
expositie in Vorden, zal een selectie te
zien zijn uit de recente serie zwart-wit
details "Niemandsland".

Verstilde landschappelijke beelden op
groot formaat. "Landschappen" en
"waterschappen" van Wil en Lyde de
Graaf zijn te bezichtigen op vrijdag/za-
terdag/zondag/maandag.

De expositie wordt zondagmiddag
20 februari a.s. geopend door Dr. J.
van Riemsdijk, voormalig directeur
van de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten in Amsterdam.



Poëziealbums al door de eeuwen heen, kostbaar kleinood met veel persoonlijke wensen!

En een eerste Icusje op het schoolplein!

Poeziealbum tentoonstelling

Wat is een kind niet trots wanneer
haar moeder bereid is om een stuk-
je in haar poëziealbum te schrij-
ven. Het wordt dan veelal een vers-
je, gedicht of een persoonlijke
boodschap. Soms zijn het teksten
die van generatie op generatie
overgaan. Het poëziealbum wordt
door het kind als een kostbaar be-
zit gekoesterd. En als het album vol
is geschreven, wordt het opzij ge-
legd en bewaard voor later. Het
komt dan vaak weer te voorschijn,
wanneer het kind/ kleinkind gro-
ter wordt op gegeven moment zelf
moeder wordt. En zie dan wordt
het weer de hoogste tijd "iets" in
het poëziealbum van de kleine
meid te schrijven. Dus is de cirkel
weer helemaal rond!

In de bibliotheek in Vorden kwam
men op het idee een tentoonstelling te
houden over poëziealbums. Een leuk
initiatief want er werden meer dan
honderd albums ingezonden die nog
de hele maand februari in een vijftal
vitrines zijn te bewonderen. De biblio-
theek zou de bibliotheek niet zijn, als
ook niet zou worden uitgezocht van
waar de poëziealbums dateren. Zo
bleek dat al in de 16e eeuw, Neder-
landse, Duitse en Franse studenten
van de ene naar de andere universiteit
trokken. Zij vroegen hoogleraren en
medestudenten een vers of een wens
in hun boekje te schrijven. Vaak wer-
den dat prachtige gedichten. Soms
met een getekend portret erbij.

Tegen het einde van 18e eeuw werden
deze boekjes ook onder minder gefor-
tuneerde mannen en ook vrouwen
uitgewisseld. Na 1870 werden het ty-
pisch "poëziealbums" voor meisjes en
jonge vrouwen en in de 19e eeuw voor
meisjes die net leerden schrijven. Voor
teksten putte men dan overwegend
uit een klein standaardrepertoire,
waarbij het soms zichtbaar was, dat
het de schrijfster zelf niet duidelijk
was, wat zij eigenlijk mededeelde!

Vanaf 1860 werden poëzieplaatjes in
vellen op een speciale wijze gedrukt,
in reliëf en in vele kleuren. Later werd
dat ook wel aangevuld met zijde en
glitter. Zoals gezegd, in de vijf vitrines
liggen de poëziealbums uitgestald.
Prachtige exemplaren, sommigen da-
teren zelfs al uit de 19e eeuw.

BLOEIEND ROOSJE
Neem bijvoorbeeld de poëziealbums
van de familie Pardijs aan de Onstein-
seweg.

Daarin schreef de opoe van Quincy
het volgende gedicht:

"Lieve Quincy,
dat heel jou leven
als een bloeiend roosje zij
dat geluk je steeds omgeeft
is de wens van mij"

Van je opoe Pardijs uit Vorden

"Ja zegt de 92-jarige opoe Marie Par-
dijs, ik heb in mijn leven heel wat ge-

dichtjes geschreven. Ik weet nog goed
toen ik tachtig jaar geleden mijn eer-
ste poesiealbum kreeg. Ik was toen 12
jaar geworden en kreeg het als cadeau
voor mijn verjaardag van mijn moeder
(Hanna) en mijn vader (Hendrik Jan).
Zo ging dat vroeger, het was ook het
enige cadeau datje op een verjaardag
kreeg. Als meisjes was je maar wat
trots op zo' n album. Je nam het over-
al mee naar toe, iedereen moest er iets
inschrijven, ooms, tantes, vriendinne-
tjes", zo zegt opoe Pardijs.

Ze woont al jarenlang op de boerderij
"'t Lange End" aan de Wildenborchse-
weg. Zegt zij: "Ik zal je iets nieuws ver-
tellen, ik ga volgende week naar De
Wehme. Afgelopen zomer ben ik er al
eens een paar weken geweest. Nu ga ik
er voor goed naar toe. Lijkt me best
leuk, ik ken er een heleboel mensen",
zo opoe Pardijs. Donderdag 17 februa-
ri wordt zij 93 jaar.

Nog meer gedichten. Zo schreef Deb-
bie Rouwenhorst het volgende zeer
grappige gedicht voor juffrouw Elly:

Lieve Elly,
De moeder van duizendpoot
Is zeer ontevreden
Want haar zoontje is zojuist
In de sloot gegleden
En als je dan even rekent
Weetje wat dat betekent
Op zijn hoofd een grote buil
En duizend sokjes vuil.

In het poëziealbum van Carry Spiege
lenberg een gedicht uit 1957:

"Er lag een zeehond aan 't strand
Veegt zijn neusje schoon in 't zand
O, Carry, laatje hartje zo rein
Als die zeehond zijn neusje zijn.
Hondje, poesje, paard
Carry heeft een paardestraat"

Klazien Scheffer (meisjesnaam Geiten-
beek) vernam op gegeven moment dat
haar buurvrouw Coba van Veldhuizen
naar Canada zou emigreren. Coba had
tijdens de bevrijding een Canadees Ie
ren kennen, met wie ze in het huwe-
lijksbootje stapte, waarna ze besloot
om met hem mee te gaan naar Cana-
da. Coba schreef in 1946, met als titel
"Buurmeisje vertrekt naar Canada",
het volgende gedicht voor Klazien:

Mijn laatste wens die ik je kan geven
Is vreugde, liefde en zonneschijn
En hoop datje in je verdere leven
Heel erg gelukkig zal zijn
Het is de wens van je buurmeisje
Die morgen naar Canada vertrekt.

Oh, ja ook één jongen. Achter in mijn
poëziealbum staat een gedicht van
mijn vriendin Lucie Makkink. Zij had
een broer, Martie, die was een beetje
verliefd op mij.

Die heeft er bij het versje van Lucie
een plaatje van een geit bijgeplakt,
vanwege mijn achternaam Geiten-
beek.
Van hem heb ik op het schoolplein het
eerste kusje gehad. Echt spannend
hoor", zo zegt Klazien.

In één van de vitrines ook een album
waarin meester Noordman het volgen-
de gedicht voor Tinka Stertefeld
schreef;

Heb in het leven
Altijd even
Elke nieuwe dag
ledere morgen
Bij je zorgen
Tijd voor een gulle lach.

Mevrouw Bergenhenegouwen schreef
april 1948 voor haar dochter:

Opoe Pardijs, kleindochter Marjan en achterkleindochter Quincy

KUSJE OP HET SCHOOLPLEIN
Nu, bijna 60 jaren later, kan Klazien
haar buurvrouw van toen, nog goed
voor de geest halen.

"Ik heb later wel eens gehoord dat het
goed met haar ging in Canada, maar
ik heb haar nooit meer gesproken of
gezien.

Natuurlijk best trots dat ze destijds
nog een stukje in mijn poëziealbum
wilde schrijven. Ik was denk ik zes
jaar, toen ik een poëziealbum kreeg.

De zat op de lagere school. Dat was in
die tijd een rage, alle meisjes hadden
een poëziealbum. Het waren hoofdza-
kelijk vriendinnen die er in schreven.

Lieve Mölly
Eén zachte blik, een blij gelaat
Een vriendelijk woord, een goede daad
Al schijnt 't weinig wat ge schenkt
Ge geeft soms veel, meer dan je denkt

Je liefhebbende moeder

Tot slot een versje van vrij recente
datum (6 juni 2003) in het album van
Naomi Platenburg:

Wel foei, een vouwt/e in dit blad
En dat nog wel vastgeplakt
Hoe zou dat zijn gekomen
Wacht ik weet het al, mijn lieve meid
Wanneer je straks op een feestje zijt
En je album toont aan vrinden
Mijn blaadje het eerst terug zult vinden.

Wie is deze vrouw
Nieuwsgierig?
Zullen wij een
doekje opendoen

Natuurwandeling
over Groot en klein Starink
De maandelijkse natuurwandeling
van het Wereld Natuur Fonds
(WNF) zal op zondagmiddag 20
februari leiden over het vrij on-
bekende natuurgebied het Groot
en Klein Starink. Dit gebied is on-
derdeel van het bekende landgoed
Hackfort in Vorden.

Bekendheid geniet het Starink, door-
dat de voorvaderen van de bekende
Achterhoekse dichter Staring van het
goed afkomstig zijn.

Tegenwoordig geniet het Starink be
kendheid doordat het een rijk natuur-
leven kent, temidden van de fraai,
kleinschalig landschap. Zo is de rijk-
dom aan verschillende soorten varens
voor Nederlandse begrippen groot.

Door de betrekkelijke rust komen er
veel dieren, met name vogels voor.

Onze ervaren natuurgids zal u rond-
leiden door dit mooie gebied en van
alles vertellen over de historie en over
het natuurleven.

Belangstellenden voor de wandeling
dienen om 14.00 uur aanwezig te zijn
bij de Witte Smid, aan de weg van
Warnsveld naar Lochem, nabij de
spoorbaan achter Warnsveld. Aan de
deelnemers wordt een bescheiden bij-
drage gevraagd.

Voor eventuele nadere info kan met
contact opnemen met Job Teeuwen,
Velhorst l, Lochem, (0575) 43 11 98
(na 18.00 uur).

PCOB
middagbijeenkomst
Middagbijeenkomst van de PCOB afde
ling Vorden op donderdagmiddag 24
februari as. te 14.30 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Deze
middag hoopt mevr. Van Arkel uit
Zelhem ons te vertellen over haar be-
levenissen in de trouwzaal, onder de
titel van "Humor in de Trouwzaal".
Dit belooft een interessante middag te
worden. Ook belangstellenden zijn
van harte welkom!

Socü nieuws
Ondanks het weinige veldvoetbal van-
wege de slechte weersomstandighe-
den is er al heel wat vergaderd de af-
gelopen maanden door jeugd voorzit-
ter Henk Jan Rietman en zijn maten
van het jeugd bestuur en het voetbal-
bestuur over het te volgen beleid inza-
ke de jeugd afd. voetbal. Na een oriën-
terend gesprek met het bestuur van de

Baakse Boys bleek men allebei het be
ste af met een samenwerking het ko-
mende seizoen voor alle jeugd teams.
Dit idee is voor zowel Socü als Baakse
Boys niet iets nieuws afgelopen jaren
is al wel eens vaker aan de competitie
deel genomen met een gezamenlijk
elftal. Deze samenwerking is beslist
geen fusie maar zou wel voor in de
toekomst een stap vooruit kunnen
zijn. De ervaringen van eerdere sa-
menwerking met een elftal is al mooi
meegenomen ook zullen de ouders
nog worden uitgenodigd voor uitleg
of eventuele opmerkingen waar de
verenigingen natuurlijk voor open
staat.

Programma 19/20 februari:
Socü Dl - DVC26 D4
Baakse boys Cl - Socü Cl
Vorden Al - Socü Al
V en K l - Socü l
Socü 2 - Be Quick 2
Baakse boys 2 - Socü 3
Socü 4 - Be Quick 2 7
Dierense Boys 4 - Socü 5



DANCING

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

In de -. DJ Dennis !!

IpBAR: AMSTERDAMSE Ü|j
VIN DE DANCEKELDER:
l DANCE-TRANCE-R&B
4 ARE A S 100% FUN
Boiiims o n sta 11 plaatse n

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

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

Gelselaar, Floryn 22:00 *
Ruurto , Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

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

Mitra Slijterij Scmder Pardijs
Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden

0575 554264

LOS CHACLOS
Chardonnay

of Cabernet Camenere, Chili
75 cl adviesprijs 4,35

6 HALEN
4 BETALEN

Klasse A
Lichte Borrel

Ltr. adviesprijs 10,69 voor1

7,99
Acties geldig t/m zaterdag 19 februari
Kom voor meer acties naar de winkel

of kijk op www.mitra.nl

bel:
Drukkerij Weevers 551010

'NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact

Wj oen ia/nee stlduN ontvangt u Contact wol.

In dn MUottook Bot Contact ook tv Inzage of on mee te nonjon.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m•B.- --am.

BOVAG

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

Voetbal

RATTI OPGELET!!
Wie kent er nog enthousiaste dames die ons dames elftal
van SV Ratti willen versterken of ben jij zo'n iemand?

Kom een keer vrijblijvend mee trainen of kijken. Bel voor
meer informatie Hanneke Nijenhuis: 57 32 73.

PROGRAMMA SV RATTI
Zaterdag 19 februari: Ratti Dl - AVW66 D5; Ratti 4 -
EGW 2; Ratti BID - Almen BID.

Zondag 20 februari: Ratti 2 - VIOS B. 7, Ratti DA1 - Tref-
fers de/Keg DA1, Ratti l - ZW56 1.

Zaterdag 19 februari: Twello FC C2 - Ratti Cl

Zondag 20 februari: Marienveld 3 - Ratti 3

BRIDGEN

VORDENSE BRIDGECLUB

Uitslagen maandag 7 februari:
Groep A: l mw. Veenhuis/mw. Westerhof 64,6%; 2 dhr.
Enthoven/dhr. Jansen 55,7%; 3 mw. Walter Kilian/mw. v.
Gastel 54,7%.

Groep B: l dhr. en mw. Vruggink 71,7%; 2 dhr. Spreij dhr.
Molendijk 71,3%; 3 dhr. Drijver/mw. v.d. Staak 58,8%.

Woensdag 9 februari
Groep A: l Mw. d. Ambtman/Dhr. Sprey 63,75%; 2 Mw.
Jansen Vreling/Mw. Ooyen 57,5%; 3 Dhr en mw. Thalen
55,83%.

Groep B: l Dhr. Gille/Dhr. Kloosterman 62,25%; 2 Dhr en
mw. Stertefeld 58,92%; 3 Mw. de Bruin/Mw. Kriek 57,08%.

Dash Dames 4 in het nieuw

^LB *- f

v.o.f.
sch o o r s t e e n v e e g bed r i j f_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

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

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

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

Springkussen 4x4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Zwitsere strooikaas
strooibus 100 gram

fi ÊÊ kilo 7.70

Remia Fritessaus
emmer 600 ml

l?9

DubbelFrisss
diverse smaken,

pak 1000 ml

3 voor

99
?rit«

brille Brillo
soappads, pak

10 stuks

Sun vaatwaspoeder
normaal,
can 3000 gram

Unox soep in zak
diverse soorten, 570 ml

KEUZ
Deze artikelen zijn toegevoegd aan ons assortiment. En dus altijd
laag geprijsd. Elke dag. Zo hebben we méér dan 6.000 altijd lage
prijzen. Daarom bespaar je nergens zo veel als bij ons. Ook op
bekende merken, zoals je ziet. Welkom!

Deze actie is geldig op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari

De Dames van Dash 4 hebben nieuwe jacks ontvangen. Die zijn aangeboden door: Sportcentrum Aerofitt
te Hengelo (Gld.), Eetcafe de Groes te Zelhem en Go! steiii sport te Zelhem.

Lekker goed, laagste prijzen. Edah



Weekendvoordeel
Heerlijke Zwitserse vlaai voor

een Hollands prijsje!

Deze luxe vlaai bestaat uit een verse bodem
gevuld met caramelbavaroise, afgewerkt met
heerlijke slagroom en rijkelijk bestrooid met
gekleurd chocolade strooisel.

Geschikt voor 10-12 personen.

Eet smakelijk!

NORMAAL 8.

PLUS
Zwitserse roomvlaai
Voor 10-12 personen

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R G O E D K O P E R E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

ELDERS 1.79

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

29

PLUS
Champignons

Bak 250 gram

49
ELDERS 5.85

Kalkoenschnitzels
Naturel.
500 gram

99

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R ^L E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R ^L E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Aviko
Aardappelschotel

Grieks, Hongaars,
Italiaans, Zwitsers of Hollands.

Zak 450 gram

ELDERS 1.59

99

PLUS
Huiswljnen

Rood, rosé, wit droog of halfzoet.
2 flessen a 1 liter

NORMAAL 5.98

2 flessen naar keuze

OO
anaf 16 jaar.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Palm
Bier speciale

_ Krat 24 flesjes a 30 cl.
Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar. Wij verkopen alléén alcohol aan per

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t

7242 EC Lochem wjJd;J9 8^n
0°

zaterdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00

zaterdaa 8.00-18.00 Tel. 0573 * 251056
wArvw.piussupermarkt.nl

::PLUS
07/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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