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Prijsuitreiking fotozoekwedstrijd
Vrijdag vond de prijsuitrei-
king plaats in de kantine
van Drukkerij Weevers te
Vbrden. Velen kwamen op
dagen, men had zelfs fa-
milie en kennissen mee-
gebracht. Joanne die de
gehele campagne heeft ver-
zorgd, deelde de prijzen uit
na een korte toespraak.

Directeur dhr. LG. Weevers
reikte de extra prijs uit.

Hierna volgde een rondlei-
ding door de Drukkerij, men
keek zich de ogen uit, vooral
dat het zo groot was had men
niet verwacht. Over de gehele
actie was men zeer tevreden.
De deelnemende winkeliers,
vermeld op de achterzijde van
de waardebonnen, kunnen de
waardebonnen laten verzil-
veren bij Drukkerij Weevers of
bij de filialen van Drukkerij
Weevers.

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Koop-
zondag

Vorden

6 maart
12.°° -17.°° uur

Zevenjarige Anne Kooien:
1933 euro voor giro 555!

gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Beroepen
De Kerkraad van de Hervormde Ge-
meente Vorden heeft een beroep
uitgebracht aan ds. Neppelenbroek-
Kwakkel, (oud 58 jaar) wonende te
Zwolle.

GRATIS *

RUIT
REPAREREN?

Zie elders in deze krant.

Met het oog op.

Anne overhandigt geld aan Natalie van der Horst van de Rabobank

De 7-jarige Anne Kooien nam be-
gin januari het initiatief om ook
"iets" voor de slachtoffers in Azië te
doen. De leerlinge van school "De
Vordering" voegde de daad bij het
woord en ging verwoed tekeningen
maken.

Leuke tekeningen van bloemen, vlin-
ders, dolfijnen en dat alles .op A4 for-
maat. Drukkerij Weevers bood aan om
gratis van de tekeningen ansichtkaar-
ten te maken. In totaal 500 setjes van
acht kaarten. Haar 140 medescholie-
ren van "De Vordering" konden het ini-
tiatief van Anne in hoge mate waarde-

ren en zegden toe om ieder twee setjes
a vier euro te verkopen. Dus dat lever-
de al direct 1120 euro op. De resteren-
de setjes werden de afgelopen weken
verkocht. Dinsdagmiddag was Anne
samen met haar moeder Natasja Koo-
ien bij de plaatselijke Rabobank om in
totaal 1933 euro op giro 555 te storten!

Dorpsstraat 22, 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 13 14 • www.thuisindesign.nl

Zie elders in deze krant
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HUISARTSENPOST HET SPI TI AAI. 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 maart 10.00 uur ds. J. Kool doopdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 maart 10.00 uur frater Broekman/dhr. Baauw
oecumenische dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 maart 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur
ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 maart 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Rouw- en trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 maart 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 6 maart 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. herenkoor.

Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en
omstreken. Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de
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 wachttijden
zo veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
5-6 maart R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
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 18.45-1930 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking
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)633222.

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) 62 61 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend
dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag 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 'De 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 dierenmishandeüng (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
Maaltijdvoorzieni ng
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomerstop
van mei t/rn sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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.

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

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

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

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

• 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

• Te huur: 5 of 6 pers. Cha-
lets in Belgische Ardennen
(Durbuy) op park met over-
dekt zwembad. Info (0544)
37 73 78 of 37 58 73.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt è contant. Tel. (0543)
45 13 11.

• Wie heeft ervaring met pu-
re Aloe vera producten?
graag uw reactie. Jannie Nij-
kamp Warnsveld (0575) 52
1316.

• Wist u dat Herbalife een
30 dagen geld terug garan-
tie kent? Wat let u dus?
Gewoon doen! Nieske
Pohlman 0314-64 13 09 /
06-54 32 66 69 www.no-jo-
jo.nl.

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

• De politiek weer terug bij
het volk, U mag kiezen. Forza!
Nederland regelt het voor U.
Bel voor inl. (0575) 52 1444
of mail: blankeiken311 @hot-
mail.com

• Voelt u zich nog wel pret-
tig in Nederland? Forza!
Nederland voelt met U mee.
Bel voor inl. (0575) 52 14 44
of mail: blankeiken311 @hot-
mail.com

Omdat het werkt!
j, HERBALIFE.

voor
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
dans Bakering

Hef voorjaar komt eraan,
Wij zetten de bloemetjes buiten

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

Vlaai v/d week

Kersenvlaai
6-8 pers. € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,OO

Weekend-knallers

Vrijdag:

Kroket- of Frikandel-
broodje € 1,85
3 HALEN = 2 BETALEN

Zaterdag:
Humpkeskoek
6 hompjes € 1 f75

Ouderwets lekkere koek
met noten en rozijnen

• Mandala tekenen onder
deskundige leiding in maart
en april. Voor informatie teken-
praktijk 't Kleine Veld, Vorden,
tel. (0575) 54 29 37.

% Te huur: Paardenstalling
inclusief weidegang, buiten-
bak en verzorging, Hengelo-
seweg 10 in Vorden : (0575)
55 14 16 of 552779.

• Mensen in nood. Kle-
dingactie. Uw kleding, meer
dan goed! Kledinginzameling
zaterdag 12 maart van 10.00
tot 12.00 uur Christus Koning-
kerk te Vorden en H. Antonius
van Paduakerk te Kranenburg.

• Uw „dierbaarste" foto
graveren in goud of zilveren
hanger. Atelier Henk Eggers-
man Burg. Galleestraat 8
Vorden. Tel. 55 07 25.

• Wegens groot succes
weer 10 mensen gezocht
die willen afvallen. Nu met
iets nieuws; Shapeworks gvz
healdcare (0575) 55 36 41.

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

• Andere koffie! Max Have-
laar koffiepads nu 3 pakken
€ 4,50. Ook biologisch en
cafeïnevrij bij Wereldwinkel
Vorden. (Let op: maandag 7
maart gesloten).

• Ophalen etiketten kle-
dingbeurs Psz Ot & Sien di. 8
mrt. 20.00-21.00. Inl. kleding
& speelgoed woe. 16 mrt.
20.00-21.00 Het Jebbink 13a

• Zwerfvuildag. Inwoners
van Vorden, Kranenburg,
Wichmond en Vierakker, ergert
u zich aan rommel langs de
weg? Helpt u mee met op-
ruimen op zaterdagmorgen
19 maart? U kunt zich op-
geven bij Jan Rietman voor
Wichmond/Vierakker, tel. 44
19 99 en bij Ria van Vleuten
voor Vorden/Kranenburg, tel.
55 33 57.

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

Dagmenu's
2 mrt t/m 8 mrt 2O05

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 2 maart
Champignonsoep / wildragout met rode kool en aardappel-
kroketten

Donderdag 3 maart
Karbonade De Rotonde met aardappelen en groente /
bavarois met slagroom

Vrijdag 4 maart
Spinaziesoep / Hollandse biefstuk met kruidenboter,
geb. aardappelen en groente

Maandag 7 maart gesloten

Dinsdag 8 maart
Wiener schnitzel met gebakken aardappels en groente / ijs
slagroom

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

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

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

even 'an9s °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

op 23 februari 2005

Alex en Jocelyn Hoebink-Kraassenberg
Kerkweide 25
7251 LN Vorden

Sten/en is niet het einde,
het is een nieuw begin,
want als de dood het einde was
had het leven hier geen zin.

Met het stille verdriet van de laatste jaren in ons
hart, maar tegelijkertijd met een gevoel van op-
luchting dat voor haar aan deze manier van leven
een einde is gekomen, hebben we vandaag voor-
goed afscheid moeten nemen van onze lieve moe-
der en oma

Aleida Oogjes-Straatmans
Mie

SINDS 20 FEBRUARI 1987 WEDUWE VAN G.H. OOGJES

op de leeftijd van bijna 77 jaar.

Zevenaar: Corrie en Wim Hesselink-Oogjes
Eric en Chantal
Wendy en Henk

Vorden: Tonnie en Harry Wiggers-Oogjes
Moniek en Patrick
Rob en Sanneke

27 februari 2005.

Correspondentiead res:
De Banenkamp 9, 7261 LV Vorden.

De gezongen uitvaartdienst, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal worden gehouden vrijdag 4 maart
om 10.30 uur in de St. Willibrordus Kerk, Groenlo-
seweg 1 te Ruurlo.

Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen
van 9.45 tot 10.15 uur in de Sprankel, Dominee-
steeg 12 te Ruurlo.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaats-
vinden op de R.K.-begraafplaats achter de kerk.

Na de begrafenis kunt u ons condoleren in 'de
Sprankel'.

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvan-
gen na het overlijden van

Hendrik Willem Cornelis
Haverkamp

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Mede namens verdere familie:
J.W. Haverkamp - Boschloo

Vorden, maart 2005

In memoriam

Bertus Pardijs

4-3-2000 4-3-2005

Zeven maal om de aarde gaan.
Als het zou moeten, op handen en voeten,
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Riny
Richard - Thamar
Riek
Sander - Barbara

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 51911855

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta Y
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.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

MME

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

Wie gaat er
mee naar de

Huishoudbeurs?
(1/4 t/m 10/4)

of
Negenmaanden-

beurs
(6/4 t/m 10/4)

Vertrek vanuit:
Ruurlo 8.00 uur
Vorden 8.15 uur

Zutphen 8.30 uur

Bus- en entreekosten

€ 25 -m^9mm

(alleen bij voldoende deelname)

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

5 maart
PPM-BAND

12 maart
X-ROC

19 maart
LUCAS& GEA

in Piratencafe
De Radstake

Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg
Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Hoe wilt u 'm hebben
behalve voordelig?"

Wist u dat een rundersteak niet alleen doorbakken, maar
ook rosé en rood een heerlijk stuk vlees is? Natuurlijk
moet de rundersteak dan wel van een goede, malse

kwaliteit zijn. U raadt 't al, zoals die van uw Keurslager.
Enfin, u moet ze deze week zelf maar keuren.

Keurslagerkoopje

Gekruid gehakt 2x soo gram €
Speciaal aanbevolen

Rundersteaks 3 stuks €
Weekaanbieding

Zalmsalade 100 gram €
Special

WHIy WOrtel 100 gram €

Weekaanbieding

Erwtensoep per kg €

Vleeswarentrio
100 gram Achterham +
100 gram Hausmacher +
100 gram SnijWOFSt
samen voor de prijs van : €

Weekaanbieding

4 Schouderkarbonade

Weekaanbieding

4 Hamburgers

4.50

598

1?"

1.»
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98

498

Klviogman, keurslager
J Zutphenseweg 16, Vorden

JfcUBÜJ (0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Werkt u en zoekt u opvang voor uw kind?
Of vindt u het leuk, tegen betaling, opvang te bieden aan kinderen in uw eigen huis?

Bezoek dan de:

INFORMATIE - AVONDEN
GASTOUDEROPVANG

Bedoeld voor vraag- en gastouder
WAAR EN WANNEER?

Maandag 7 maart 2005
Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 in Vorden
Dinsdag 15 maart 2005
Zalencentrum 'Bousema'
Zutphenseweg 35 in Lochem

Woensdag 9 maart 2005
't Onderschoer
Beukenlaan l in Barchem
Donderdag 17 maart 2005
't Kruispunt
Verwoldseweg l in Laren

Alle informatie - avonden beginnen om 20.00 uur en duren uiterlijk tot 22.00 uur.

Meer informatie?
Tel. 0575 498145

WWW.BLOKKENTOREN.NL

Stichting De Blokkentoren biedt professionele kinderopvang voor kinderen van
O tot 14 jaar. De Blokkentoren kent verschillende kinderdagverblijven, builen

«»iokkentor ,„ schoolse opvangloc-aties en een eigen Gastouderbureau. De Blokkentoren werkt
regionaal in Zutphen en omgeving.

Te koop
Renault Clio 1.4
bouwjaar '96

VW Polo Coupé
bouwjaar '93

RlfTMAH
AUTOBANDfN

Slotsteeg 18, Hengelo
Tel. (0575) 46 27 79

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

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

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

Springkussen 4 x 4 m
€ 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

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

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

van di. l t/m vr. 4 maart
• Hartige taart

Karbonade met gemengde groenten
en aardappelpuree

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

zat. 5 -f zon. 6 maart
• Witlof met kaassaus en beenham

+ gekookte aardappelen
• Slagroomsoes

Tot ziens bij 't Olde Lettink



Met het oog op

Dorpsstraat 22, 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 13 14 • www.thuisindesign.nl

Polman Interieur in Vorden is Thuis in Design:

Designliefllebbers ontdeldcen Ode gietvloer

Chris Hissink (links) van Polman Interieur bekijkt samen met een klant de
uitgebreide collectie van Mohawk.

Eigenaar Chris Hissink van Polman Interieur in Vorden merkt dat steeds meer klanten kiezen voor een
Ode gietvloer. De opvolger en zachtere variant van de beton- en grintvloer. Het voordeel van een Ode-
vloer is dat het de industriële uitstraling van betonvloer heeft maar vanwege het gebruik van kunststof
veel warmer aandoet en krasvaster is. Met het merk 'Ode aan de vloer* heeft Polman Interieur een abso-
lute topper in huis waarmee u de basis legt voor de rest van uw interieur. Ook nieuw bij Polman Interieur
zijn de tapijten van het Amerikaanse merk Mohawk. Mooie karpetten en vloerbedekkingen tegen een
acceptabele prijs met een kwaliteit die vergelijkbaar is met katoen of wol. Verder staat Polman Interieur
al jaren bekend om z'n interieuradvies op maat. "Onze specialiteit is het geven van een totaal interieur-
advies", zegt Chris Hissink. "Wij nemen daarvoor altijd ruim de tijd en komen het liefst bij de mensen aan
huis."

naar z'n oorspronkelijke positie.
Ook is het materiaal uitstekend
geschikt voor vloerverwarming en
heeft het een levensduur van min-
stens twintig jaar. Vergelijkbaar
met natuursteen of een massieve
houten vloer. Tenslotte heeft een
gietvloer in tegenstelling tot bij-
voorbeeld een houten vloer geen
speciale onderhoudsbeurt nodig.
Hij hoeft alleen maar af en toe te
worden schoongemaakt.

Aanleg
Chris Hissink van Polman
Interieur merkt dat de gietvloer
van Ode erg in de smaak valt bij
designliefhebbers. In de eerste
plaats om de strakke look in com-
binatie met de warme uitstraling
maar ook vanwege de vele voorde-
len die het heeft ten opzichte van
andere vloeren. De klanten kun-
nen bij Ode kiezen uit een uitge-
breid kleurenaanbod. Van heel
licht tot donker en van subtiel tot
een wat fellere kleur. Voor de aan-
leg van de Ode-vloer heeft Polman
Interieur in Vorden de juiste spe-
cialisten in huis.

"Elke vloer bouwen we in lagen
op", legt Chris Hissink uit. "Indien
de ondervloer niet vlak is brengen
we als basis een egalisatielaag aan,
gevolgd door een grondlaag. Dan
volgt de basiskleur, vervolgens een
laag die de structuur en patroon
verankeren en tenslotte een
afwerklaag."
Dit betekent dat een Ode-vloer uit
tenminste vier lagen hoogwaardig
kunststof materiaal bestaat. Om
die lagen allemaal de tijd te gun-
nen om goed hun plaats te vinden
en voldoende uit te harden, dient
u er rekening mee te houden dat u
minimaal vier dagen de 'Meesters
van Ode' over de vloer heeft.
Vervolgens is het belangrijk dat de
vloer ook nog een aantal dagen de
kans krijgt om te harden. Chris
Hissink vertelt dat het niet altijd
nodig is een egalisatielaag aan te
brengen. Voorwaarde is wel dat
het een egale ondergrond is.

Mohawk
Ook Nieuw bij Polman Interieur
zijn de karpetten en vloerbedek-
kingen van Mohawk. Volgens
Chris Hissink is dit Amerikaanse
merk sinds een paar jaar actief op
de Nederlandse markt. "Het zijn
mooie karpetten en vloerbedek-
kingen tegen een acceptabele prijs
met een zeer hoge kwaliteit. Het is
gemaakt van sterk materiaal dat
ook nog eens makkelijk schoon te
maken is", zo somt hij de voorde
len van Mohawk op. De karpetten
kunnen op maat worden gemaakt
en ook speciale randen en motie-
ven zijn mogelijk.

Smaakvol topdesign in combina-
tie met een persoonlijk advies. Dat
is waar het bij Polman Interieur in
Vorden om draait. Wie de winkel
aan de Dorpsstraat bezoekt treft
dan ook een brede en fraaie collec-
tie fauteuils, banken, eettafels en
andere meubelen aan. We verge-
ten daardoor haast dat de basis
van elk interieur wordt gelegd bij
de keuze van de vloer. Voor wie
van design, ruimte en eenvoud
houdt, heeft Polman Interieur
sinds kort het merk 'Ode aan de

stofvloer.
"Deze gietvloer voelt veel warmer
aan dan een betonvloer die altijd
wat koud is", zegt eigenaar Chris
Hissink. "Verder heb je bij deze
vloer minder last van scheurtjes
als de fundering iets verzakt. Dat
komt door de polyurethaan die
wordt gebruikt. Die stelt de vloer
in staat om lichte bewegingen op
te vangen. Ook is de gietvloer veel
krasvaster dan een expoxyvloer. en
krijg je na verloop van tijd ook
geen looppaden."

Het voordeel van een Ode-vloer is dat het de industriële uitstraling van betonvloer
heeft maar vanwege het gebruik van kunststof veel warmer aandoet en krasvaster
is.

vloer' in huis. Een gietvloer, die de
industriële uitstraling van een
betonvloer heeft maar beschikt
over de voordelen van een kunst-

Met het merk 'Ode aan de vloer' heeft Polman Interieur een absolute topper in huis
waarmee u de basis legt voor de rest van uw interieur.

Thuis in design
Wie bij Polman Interieur in
Vorden binnenstapt, voelt onmid-
dellijk wat het begrip 'Thuis in
Design' inhoudt. Strak design
hoeft absoluut niet kil te zijn maar
heeft in deze tijd juist een hele
warme uitstraling. Chris Hissink
daarover: "We proberen in de win-
kel een hele persoonlijke en huise-
lijke sfeer te creëren zodat de men-
sen als het ware het idee krijgen
van 'Zo wil ik het ook!'. Je zult bij
ons dan ook geen kille toonzaal
aantreffen maar juist een sfeervol
aangeklede showroom. Met de

toe. Ook als mensen twijfelen of
een bepaalde fauteuil wel bij hun
interieur past, is dat geen enkel
probleem. Ze krijgen hem dan
gewoon een paar dagen gratis
mee. Om er echt helemaal zeker
van te zijn. En als klanten dan nog
twijfelen dan geven we ze eenvou-
digweg een rustpauze. Topdesign
laat zich per slot van rekening niet
dwingen."

Totaal interieuradvies
Een ander visitekaartje van
Polman Interieur is dat klanten

Wie bij Polman Interieur in Vorden binnenstapt, voelt onmiddellijk wat het begrip
Thuis in Design' inhoudt.

Een andere eigenschap van polyu-
rethaan is dat de indruk van meu-
belen geen blijvende sporen
nalaat. De vloer gaat altijd terug

gezelligheid van thuis. Zo is er op
dit moment een expositie van
werk van de kunstschilder Harold
Scheffer, wiens kleurrijke schilde-
rijen met veel reliëf het geheel nog
huiselijker maken. Klanten moe-
ten bij ons ook niet het gevoel krij-
gen dat ze direct iets moeten
kopen. Mensen voelen zich hier
thuis en kunnen eerst rustig rond-
kijken. Ze zijn als het ware bij ons
op visite."
Chris Hissink geeft klanten na het
opstellen van een interieuradvies
ook altijd ruim de tijd om na te
denken over wat ze nu precies wil-
len. "Dat juichen wij alleen maar

een persoonlijk advies op maat
krijgen en dat hier ook altijd ruim
de tijd voor wordt genomen.
"Klanten krijgen hier dus nooit
een standaardadvies", zegt Chris
Hissink, "maar altijd een plan dat
helemaal is afgestemd op hun
eigen huis en smaak. Het liefst
komen wij daarvoor ook bij de
mensen aan huis. En het maakt
ons dan niet uit of een klant nu in
Vorden of Groenlo woont. Of
ergens anders in de Achterhoek.
Alleen op die manier kun je een
advies op maat geven. Elke klant
en elke woning is immers weer
anders", aldus Chris Hissink.
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• Moe van de winter? Gun
jezelf een zonnedag op 13
maart van 11.00-16.00 u. in
Zutphen met o.a. ontspan-
ning, meditatie, doorstroming
van energie en gronding voor
25 euro. Opgave of info
(0575) 54 28 41 (Margreet).

• KEYBOARDLES Voor
jong en oud. Info: 0575 - 46
49 97 of www.duoreality.nl

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314) 62 19 59.

• Bijzondere Culturele
avond op Urtica De Vijf-
sprong met Harpiste Assia
Cunego. Dinsdag 8 maart a.s.
20.00 uur. Zaal open 19.45
uur. Er zal een vrijwillige
bijdrage gevraagd worden.
Inlichtingen en reserveren via
telefoonnummer 553459
tijdens kantooruren. Adres:
Reeoordweg 2 te Vorden.

• Cursus Kleurenleer van
Johannes Itten, met behulp van
schildertechnieken in olieverf
en aquarel. Zowel voor begin-
ners als gevorderden. We be-
ginnen met kleuroefeningen
en werken ons dan langzaam
naar buiten om mooi plekjes
rond Vorden te schilderen. 12
lessen van 2 uur van 19.30 tot
21.30 uur. Start: 14 maart.
Plaats: Nieuwstad. Opgeven:
Emmy v.d. Hoff, tel. (0575) 51
4802.

• Wandelen in Tsjech. Nat
Park 'Böhmische Schweiz'
met Gea Voettochten. Uit-
dagend, mysterieus, gezellig
en niet duur. Week H P € 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 en
4 juni trektocht (12d); 16 juli
natuur/cultuurweek; 6 aug en
13 aug wandelweek-plus.

• Echtpaar 70+ zoekt met
spoed woonruimte voor ca. 1
jaar. Tel. 0314 - 54 33 50.

• Zaterdag 5 maart boedel-
verkoop Hackfortselaan 1
Vorden van 10.00 - 16.00 uur.

www.tcrenovatie.com • kringloop • antiek •
curiosa • ook inkoop • stralen of logen. Verkoop
di. t/m za. van 10.00-17.00 uur. Generaalsweg 23,
Heelweg bij Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69.

Ontwerp en realisatie internetsites

We e ver s Net

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

OPROEP AAN ALLE VROUWEN UIT VORDEN!

WERELD
VROUWE N DAG

De Vrouwenraad Vorden en de
afdeling Vorden van Amnesty International

vieren de Internationale Vrouwendag
met de film:

"ANTONIA"
(met in de hoofdrol Willeke van Ammelrooij)

Plaats: Dorpscentrum Vorden
Datum: dinsdag 8 maart 2005

Tijd: 20.00 uur

De toegang is gratis!

Voor nadere informatie: tel. (0575) 55 16 88

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor al-
lerlei klachten, van lichamelijke en
psychische aard. En voor het verbeteren
van de algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (0575) 55 65 OO
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

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

Runderriblappen
EXTRA KLASSE !!
500 gram

Speklappen
met of zonder zwoerd J 03 TER WEELE
500 gram £* m VLEES EN VLEESWAREN

Rookworst ^ AO A' onze producten komen uit
nrnf nf f ::n ^m Hfl eigen slagerij/worstenmakerij
grOTOTTIjn £•» Telefoon (038) 37 641 121

Prijzen/artikelen onder voorbehoud

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:

• persoonlijke advisering;
• accountancy;
• salarisadministratie;
• fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2004 kunt u bij ons
terecht op één van de volgende avonden:
woensdag 9f 16 en 23 maart a.s.
tussen 18.30 en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485/Fax (0575) 551689 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

\

Belastingaangifte 2004!
Voor het verzorgen van uw Belastingaangifte 2004

kunt u bij ons, na het maken van een telefonische

afspraak, terecht op:

9, 16,23 en 30 maart
tussen 17.30 en 19.30 uur

Bel ons kantoor in Vorden (0575) 55 14 55.

G ! GIBO Groep AU je- bedrijfje leven U
Accountants en Adviseur) ' 'www.gibo«ro»p.ni

DANC'INC, DISCOTHKKK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

In de ' DJ DENNIS

IN DE DANCEKELDER:
s DANCE-TRANCE-R&B
4 AREA'S 1OO% FUN
Bolilms opstapplaatsen

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

* Eefde, De Uitrusting 21:55 *Almen, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geestere/7, Baan 21:55 *

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

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

Voetklachten?
WILMA KLEIN HANEVELD

ProVoET
Landelijke Organisatie voor de

Voetveriorger / Pedicure
Alleen op afspraak
Dennendijk 11» Warnsveld
Telefoon (0575) 55 20 78

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden

0575 554264

GROLSCH
24 X 30 CL /
16 X 45 CL

adviesprijs 10,99 voor

799
VLEGEL

GRAANJENEVER
l LITER adviesprijs 11,59 voor

9,59
Acties geldig t/m zaterdag 5 maart

Kom voor meer acties naar de winkel

of kijk op www.mitra.nl

/EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

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

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Zondag 13 maart

Koffieconcert
Isseltaler muzikanten

Zaal open 11.00 uur

Entree € 8,00 incl. kop koffie.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF



Deelneemsters uit Steenderen succesvol in Nationale Voorleeswedstrijd!

"Jantina Gosselink van De Steenuil uit Steenderen had een verdiende derde plaats. De prijs werd uitgereikt door Barbara Deuss van de
bibliotheek in Gorssel."

Zaterdag 26 februari 2005 vond in bibliotheek Gorssel één van de kwart-
finales van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats. Gestart werd om
1030 uur met deelneemsters uit Gorssel, Epse, Steenderen en Baak. De
voorleeskampioen van deze ochtend, Emma Drouen van de St. Joannes-
school uit Steenderen gaat door naar de halve finale op zaterdag 19
maart 2005 in Lichtenvoorde.

gende zussen heeft. Hij mag niet mee
doen. Met een list krijgt hij zijn zussen
zover dat hij achter ze mag staan tij-
dens optredens.

Als laatste was de voorleesbeurt voor
Jantina Gosselink van De Steenuil uit
Steenderen, die uit 9 kinderen geko-
zen werd. Zij koos voor "Sikkels" van
Cany Slee. Murat mag aan een toneel-
voorstelling meedoen, maar,Dave wil
hem er niet bij hebben omdat hij een
buitenlander is. Als Dave door de hele
groep wordt weggestuurd, roept Mu-
rat hem terug.

Het zat erop! Barbara Deuss vond het
bijzonder dat alle gekozen boeken het
dagelijkse leven als onderwerp had! Ze
vertelde dat "Hoe overleef ik mezelf'
van Francine Oomen zelfs 99 keer
werd gekozen bij de voorronden van
de voorleeswedstrijden en hierdoor op
één stond in de top-10! Verder kwamen
"Hoe overleef ik de brugklas" en "Hoe
overleef ik een gebroken hart" beide
van Francine Oomen en "Achtste groe-
pers huilen niet" van Jacques Vriens
ook in de top-10 voor.
Er werd een pauze gehouden waarin
een hapje en een drankje genuttigd
konden worden. De jury beraadslaag-
de zich in de tussentijd op de plaatsen
l, 2 en 3.

Jurylid Connie van Manen motiveerde
de keuzes. De jury had het wel moei-
lijk gevonden. Alle meisjes hadden
vooral hun best gedaan om goed voor
te lezen en om stemmen te maken.
Het was prettig geweest om naar te
luisteren. Gelukkig zijn er ook voor-
leescriteria opgesteld die kunnen wor-
den geraadpleegd.

De derde prijs was voor Jantina Gosse
link van De Steenuil uit Steenderen.
Ze keek ontzettend goed naar het pu-
bliek, ze las prettig, hoewel soms iets
te snel. Ze kreeg een oorkonde, een
fles champagne en een bloem.

De tweede prijs ging naar Sophie Ja-
cobs van de JA de Vullerschool uit
Gorssel. Zij keek goed naar het pu-
bliek, had een mooi tempo en maakte
goed onderscheid tussen de persona-
ges en de achtergrond. Ook zij kreeg
een oorkonde, een fles champagne en
een bloem.

De voorleeskampioen werd Emma
Drouen van de St. Joannesschool uit
Steenderen. Zij had een prima inlei-
ding, keek tijdens het lezen het pu-
bliek goed aan, had een goed tempo
en maakte hierin ook onderscheid in
spreektaal en achtergrond en maakte
stemmen.

Ze kreeg een oorkonde, een boeken-
bon, een leeslampje en een bloem. Het
spandoek van de fans ging juichend
omhoog! Na afloop kreeg ze ook de
uitnodiging voor de halve finales.

Alle andere deelneemsters kregen ook
een bloem als aandenken van deze
ochtend. De juryleden werden be-
dankt voor hun werk en kregen een
bos bloemen. En met een dankwoord
voor alle aanwezigen was deze span-
nende, maar gezellige voorleesoch-
tend ten einde.

De ochtend werd geopend door Barba-
ra Deuss van bibliotheek Gorssel. Zij
heette iedereen van harte welkom en
stelde de jury voor: Yvonne Ditters, An-
nette Kraai en Connie van Manen, alle
drie zeer betrokken bij voorlezen. De
deelneemsters kregen 4 minuten de
tijd om in het kort iets over het boek te
vertellen en hun stukje voor te lezen.
Ze wenste de deelneemsters hierna
veel succes.

Lianne Jansen van de St. Martinus-
school uit Baak mocht als eerste. Ze
was na een aantal voorronden binnen
school winnaar geworden. Ze las voor
uit "Toveren met de boze heks" van
Hanna Kraan. Een verhaal over een
egel die een hut wil bouwen zonder de
hulp van zijn goede vrienden haas en
uil. Als het egel dan alleen lukt met de
hulp van de heks, heeft hij wat uit te
leggen!

Jinske Peters van de J. v.d. Hóeven-
school uit Epse was winnaar van 15
kinderen op haar school. Zij las uit

Francine Oomen's boek "Hoe overleef
ik mezelf'. Het verhaal over Rooz, die
na het verven van haar haren, een
piercing laat zetten in haar wenk-
brauw, sprak tot ieders verbeelding.
Sophie Jacobs van de JA de Vuller-
school uit Gorssel won van 34 kinde
ren. Zij las uit een boek van Carry Slee.
"See you in Timboektoe" is het verhaal
over Isa en Kars die plotseling naar
Frankrijk verhuizen, omdat hun ou-
ders in de Dordogne een camping heb-
ben gekocht. Het ligt afgelegen (net als
Timboektoe) en moet worden opge
knapt.
Naomi Spaan van De Akker in Steen-
deren werd op school eerste van 20
kinderen. Haar keus was gevallen op
"Hoe overleef ik mijn vakantie" van
Francine Oomen. Rosa en Jonas verve
len zich tijdens hun vakantie en be
sluiten het avontuur te zoeken.
Emma Drouen van de St. Joannes-
school uit Steenderen werd uit 15 leer-
lingen gekozen. Ze ging lezen uit "Ku-
kel" van Joke van Leeuwen. Kukel is
een jongen die zeven, heel mooi zin-

"De voorleeskampioen Emma Drouen van de St. Joannesschool uit Steenderen kreeg alle prijzen uitgereikt door Barbara Deuss van de
bibliotheek in Gorssel."

Ondernemers opgelet
Afgelopen vrijdag heeft de prijsuitreiking
plaatsgevonden van de
geslaagde
Fotozoek-
wedstrijd.
Hiernaast
een afdruk
van de door
ons uit-
gereikte
waarde-
bonnen.

Deze waarde-
bonnen kunt u
bij ons
inwisselen
voor contanten.

Redactie Contact,
drukkerij Weevers, Vorden.

Politie Keurmerk Veilig Wonen,
een zeker gevoel!!
Inbraak, hier in de buurt?? Heeft u
het al gehoord buurman, er is op-
nieuw ingebroken en nog wel hier
vlakbij. Het komt toch wel dicht bij
onze huizen, misschien is het niet
onverstandig als we een vakman
raadplegen. Waar kunnen we infor-
matie verkrijgen?

Fixet Klusmarkt Eefde verzorgt als
gecertificeerd lid van het Politie
Keurmerk Veilig Wonen de inspec-
tie van uw woning ( en mag zelf-
standig het certificaat uitgeven) en
een degelijk advies tot het beveili-
gen van uw Woning.

Wat houdt nu dit Politie Keurmerk in
en hoe kunt u het verkrijgen? Als u
overgaat tot het laten aanbrengen van
beveiligingen dan neemt voor u de
kans op inbraak met ruim 90% af.

Bovendien geven veel verzekeraars een
korting op de verzekeringspremie van
uw inboedelverzekering. Om het Cer-
tificaat Veilige Woning te verkrijgen
moet uw woning aan een aantal eisen
voldoen. Deuren, ramen, rookmelders

etc. En hier komt de deskundigheid
van uw vakman Fixet Klusmarkt Eefde
om de hoek kijken. Na een gerichte af-
spraak komen de mensen van Fixet
Klusmarkt Eefde bij u thuis en nemen
de situatie op.

In overleg met u dienen zij u van een
passend advies, met de daarbij beho-
rende vrijblijvende offerte. Deze offer-
te is duidelijk gespecificeerd. Indien
blijkt dat uw vakman u van een pas-
sende offerte heeft voorzien worden
de aanpassingen aan uw woning uit-
gevoerd.

Op het moment dat u akkoord gaat
met de door Fixet Kusmarkt Eefde uit-
gevoerde aanpassingen krijgt uw wo-
ning het Certificaat Veilig Wonen. Vei-
lig Wonen begint bij de vakman.

Ook voor algemeen kluswerk staat het
Klussenteam voor u klaar. Bel gerust
voor een vrijblijvende afspraak (0575)
51 25 52 of kijk op www.fixeteefde.nl

Een afspraak is gauw gemaakt en voor-
komt erger.



Geslaagd voorjaarsconcert
van Sursum Corda!

Veiling voor restauratie dorpskerk

Afgelopen zaterdagavond 26 februari verzorgde Sursum Corda in het
Dorpscentrum van Vorden haar traditionele voorjaarsconcert. Voorzit-
ter Christiaaii Wichers opende na zijn welkomstwoord de avond met
een passend gedicht van Henk Banis , genaamd "concert". Hij memo-
reerde vervolgens de activiteiten vanwege het 75-jarig bestaan van de
vereniging en dat vanwege al deze activiteiten het voorjaarsconcert dit
jaar was verhuisd naar februari. Door lady-speaker Willy Ribbink wer-
den de verschillende stukken toegelicht.

band, onder leiding van Harry Klaa-
sen, bracht daarna de nummers
"Swing mars", "it's dancing time" en
"Tijuana" ten gehore. Zomers getinte
nummers, waarbij in het laatste num-
mer een overtuigende drumsolo door
Edgar Ooijman werd verzorgd. Na de
pauze vervolgde de malletband haar
optreden met "let's have it" en "a spa-
nish adventure" Dit nummer was een

De muzikale aftrap werd verricht door
het harmonieorkest met het rustige
nummer "Yorkshire Ballad". Het or-
kest werd gedirigeerd door het orkest-
lid Cor Lam, omdat wegens ziekte
Wolbert Baars niet aanwezig kon zijn.
Het volgende stuk "Miss Saigon" was
een mix van muziekelementen uit het
oosten en het westen, met veel herken-
ningspunten voor het publiek.

Jubileumverloting Sursum Corda
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan (november 2005) heeft de muziek-
vereniging "Sursum Corda" een grote jubileumverloting op touw gezet.
Erna ten Pas, bood namens de jubileumcommissie, voorzitter Christiaan
Wichers het eerste lot aan. De loten kosten 10 euro per stuk. De oplage is
400 stuks. De prijzen, waaronder reis- waardecheques, worden tijdens het
concert in november bekend gemaakt.

Dat gold ook voor de vertolking van
het muziek thema uit de TV serie "The
Flying Doctors" Voor menigeen was
echter de vertolking van "Live en let
die" een absolute topper! Dit nummer,
geschreven door Paul Mc Carthy, was
de titelsong van de gelijknamige
James Bond film, waar Roger Moore

voor de eerste keer zijn opwachting als
007 maakte. Mede door de zeer over-
tuigende trompetsolo van Dick Boers-
toel een schitterend gebracht muzi-
kaal hoogstandje! Vervolgens was het
de beurt aan de jubilarissen, maar
liefst 6 personen, variërend van 10
jaar, 12 ?, 25, tot en met 2x een 50-jarig
jubileum! De dames Ellen Wolsink
(10), Daphne Ribbink(10) en de heren
Edgar Ooijman (12 ?) en Dick Boers-
toel (25) werden door de voorzitter ge
huldigd. De heren Henk Reerink en
Wim Wichers vierden beiden het 50 (!)
jarig jubileum bij de vereniging en
werden toegesproken en gehuldigd
door de heer Jan Simmelink van de
muziekbond.

Daarna was de beurt aan de miniret-
tes, die met verve hun "Rijnhal show"
vertoonden aan het publiek. Door het
vertrek van de leidster is de leiding
voor de mini- en majorettes nu in han-
den van Ellen Wolsink, hierbij geassis-
teerd door Daphne Ribbink. De mallet
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Echte Bakker
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Boerenjongens
Bavaroise vlaai
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De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

aaneenschakeling van verschillende
Spaanse kinderliedjes, die soms zeer
bekend in de oren klonken. Als afslui-
ting bracht de malletband het num-
mer "celebration" ten gehore. De vas-
te plaats die de marimba's , xylofoons
en bells inmiddels hebben ingenomen
binnen de malletband is niet meer
weg te denken en met bewondering
werd gekeken naar de bespelers van
deze instrumenten, waarbij met name
Cindy Zweverink de snelle partijen
voor haar rekening nam. De majoret-
tes voerden daarna een wervelende
show op met verschillende ritme stij-
len, waarbij zelf de tango niet ont-
brak! De hoog in de lucht draaiende
baton weer opvangen ging af en toe
even mis, maar dat mocht de pret niet
drukken. Door een mooie choreogra-
fie was het geheel een goed lopende
show, wat met veel applaus werd ge-
waardeerd!
Het harmonieorkest liet het publiek
genieten van de "Vpred March" en een
medley van nummers van Whitney

Houston, genaamd "recorded
by Whitney" Herkenbare
nummers op een melodieuze
wijze vertolkt. Het nummer
"Tarzan, soundtrack high-
lights" bestond uit een aantal
songs uit de film Tarzan, allen
geschreven door Phil Collins.
Geert-Jan Dijkerman zorgde
als drummer voor de oerwoud
sfeer, die met regelmatige in-
tervallen werd opgeroepen!
Een goede afsluiting van het
orkestoptreden. Als finale
werd de nieuwe mars "Muci-
festi " gespeeld, waarvan de
naam is bedacht door Jannie
Wagenvoort, die de winnaar
was van de "verzin een naam"
wedstrijd. De bijbehorende
prijs, een slagroomtaart, werd
met een verlekkerde blik in
ontvangst genomen. Vermoe
delijk is het mes er dezelfde
avond nog ingezet

Zaterdag 19 maart houdt de Stich-
ting Veiling Commissie Vorden in
de grote zaal van "De Herberg" aan
de Dorpsstraat 10 een grote veiling.
De opbrengst van deze veiling is be-
stemd voor de restauratie van de
Hervormde Dorpskerk.

De stichting heeft de afgelopen maan-
den vele mooie artikelen bij elkaar ge
zocht, waaronder enkele fraaie klok-
jes, oude foto- en filmcamera's en een
wortelnoten ladekastje en salontafel.

Het is mogelijk om zaterdagmiddag
19 maart tussen 13.00 en 16.00 uur de
te veilen artikelen alvast te bekijken.

Vanaf l maart is op de volgende adres-
sen een catalogus verkrijgbaar: De
Herberg, Dorpsstraat 10; VW kantoor,
Kerkstraat 1; de Bibliotheek, Dorps-
straat 5 en de plaatselijke Rabobank.
In deze catalogus staan de te veilen
goederen op nummer vermeld. Uiter-
aard zijn de boekjes ook 's middags en
's avonds in de zaal verkrijgbaar.

Attractiepark Slagharen in
winterslaap?
Een schitterend winters plaatje
zorgt voor gezichtsbedrog in At-
tractiepark Slagharen. Schijn be-
driegt, want tijdens die ogenschijn-
lijke rust zijn alle winterwerk-
zaamheden in volle gang.

Attractiepark Slagharen neemt het er
goed van tijdens de winter en zorgt
voor onderhoud, verbetering en ver-

nieuwing van het Attractiepark en de
vakantiehuisjes. De entree krijgt een
nieuw uiterlijk en het totaal vernieuw-
de en vergrote Circus- en Showtheater
zal er in het nieuwe seizoen oogver-
blindend uitzien. Ook zijn diverse va-
kantiehuisjes onder handen genomen
om het verblijfsgemak zo optimaal
mogelijk te maken. Op Goede Vrijdag
25 maart a.s. opent men de poorten.

Begraven of cremeren
Veel mensen vragen zich af, hoe
hun laatste afscheid eruit zou moe-
ten zien. Laten zij dit over aan de
nabestaanden of nemen zijzelf
vooraf initiatieven? Drs. Frans Ort,
predikant te Dieren houdt op
woensdag 2 maart a.s. om 1930 uur
in Warnsveld een lezing onder de
titel "Begraven of cremeren".

Drs. Ort heeft zich, mede vanwege zijn
religieuze achtergrond, met veel inte-
resse verdiept in de achtergronden en
de geschiedenis van de uitvaart in de
verschillende culturen. Hij weet dan
ook over het genoemde onderwerp
"Begraven of cremeren" boeiend te
vertellen.

Drs. Ort heeft al in verschillende plaat-
sen deze lezing met succes gehouden,
's Avonds is er gelegenheid tot het stel-
len van vragen en er is ook ruimte om
te discussiëren met Drs. Ort en/of met
elkaar. Zorgen rond het levenseinde

zijn van alle tijden. Wat zijn de laatste
wensen? Wat zijn de mogelijkheden?
Moet er een plek zijn waar de nabe-
staanden naar toe kunnen? Hoe regel
je dat? Waarom begraven? Waarom
cremeren?
Deze avond is mede mogelijk gemaakt
door Yarden Vereniging (860.000 Ie
den), een trefpunt voor mensen met
wensen, ideeën en vragen rond het Ie
venseinde. Yarden Vereniging zet zich
in voor de maatschappelijke emanci-
patie van verliesverwerking.

De lezing wordt gehouden in het Uit-
vaartcentrum Berkeloord aan de Rijks-
straatweg 75 te Warnsveld. De toegang
en de koffie is geheel gratis. De avond
is voor iedereen die zich wil laten in-
formeren of van gedachten wil wisse
len over dit onderwerp.
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar
voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Uitvaartcentrum,
tel. (0575) 52 13 00.

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 21 februari:
Groep A:
l dhr.Hoftijzer/mw. Hoftijzer 56,7%, 2
mw. v. Burk/mw. Hendriks 55,4%, 3
dhr. Spreij/dhr. Molendijk 54,2%
Groep B:
1 dhr. Meijerink/mw. Meijerink 58,9%,
2 mw. v. Alphen/mw. Warnaar 57,3%,
3 dhr. Gr. Bramel/mw.de Vries 55,2%

Woensdag 23 februari
Groep A:
l Mw. Jansen Vreling/Beekman
67,08%, 2 Mw. Hendriks/Mw. v. Gastel
57,92%, 3 Mw. Terlouw/Mw. Teering
54,17%.

Groep B:
1 Dhr. Holtslag/Wagenvoorde 61,46%,
2 Mw. v.d. Stouwe/Mw. Velde 58,33%, 3
Dhr. Gille/Dhr. Kloosterman 55,73%

Voetbal

PROGRAMMA SV RATTI WEEKEND
5/6 MAART

Thuis zaterdag 5 maart:
Ratti 4 - EGW 2
Ratti Dl - Warnsveldse Boy D4
Ratti El - Be Quick Z. E3
Ratti Fl - Doetinchem F3
Ratti BID - Almen BID

Zondag 6 maart:
Ratti l -ZW'56 l
Ratti 2 - Ulftse Boys 6
Ratti DA1 - Treffers de/Keg DA1

Uit zaterdag 4 maart:
Rijnland E6 - Ratti E2

SOCII NIEUWS
Programma5/6 Maart
W.H.C.Z. F3 - Socii Fl
Socii El - Concordia W E3
Socii Dl - Be Quick D2
Socii Cl - R.Velocitas C2
Be Quick 5 - Socii 2
Socii 3 - Be Quick 6

Kledingbeurs
voor tieners
en volwassenen
Ook al zo'n zin in andere kleren of
schoenen? Of een andere zomerjas,
een tas of zelfs sieraden? Dat komt
goed uit want op vrijdagavond 11
maart van 18.30-21.30 uur en zaterdag-
ochtend 12 maart van 9.30-11.00 uur is
de kledingbeurs voor volwassenen en
tieners weer in buurthuis de Spil in
Warnsveld! U kunt verkoopstickers ko-
pen om uw eigen kleding, schoenen
en sieraden te gaan prijzen. Deze stic-
kers kunt u kopen op maandagoch-
tend 7 maart in buurthuis de Spil in
Warnsveld van 9.00-10.30 uur (125
stuks) en 's avonds van 19.00-20.00 uur
(75 stuks). Let op! OP=OP. Maximaal 2
nummers (=40 verkoopstickers) per
persoon. (De kinderkledingbeurs is op
zaterdag 9 april).
Bel voor meer info (0575) 53 00 08 /
57 02 60 / 52 57 33 of 52 82 63.



Schildersbedrijf van der Wal:
Kind aan huis in kerken!

V.l.n.r.: Cor Aaldering, Richard Oldenhave en Fieke Jansen

In het voorjaar, in de zomer, in de herfst, pakweg zo' n acht maanden
per jaar treft men in Vorden en haar fraaie omgeving, veel fietsers.
Andersom ook vele Vordenaren die elders een stukje gaan fietsen. Veel-
al de fiets achter op de auto richting de Veluwe of bijvoorbeeld naar
Twente, waar het in het land van Duikel en Regge ook heerlij k toeven is.
De noord- oosthoek van Twente veelal een oase van rust met pittoreske
dorpen als Ootmarsem, Denekamp, Weerselo, Rossum etc. Wellicht een
"aanrader" om bij een dergelijke fietstocht in Ootmarsum even af te
stappen en daar de "H.H. Simon & Judaskerk " binnen te wandelen. Een
kerk met een prachtig "Priesterkoor" waar het schildersbedrijf van der
Wal uit Vorden, vorige week juist bezig was met restauratiewerkzaam-
heden en met het aanbrengen van wandschilderingen.

Samen met Cor Aaldering, projectlei-
der bij van der Wal, hebben we daar
een kijkje genomen. In de kerk troffen
we Richard Oldenhave en Fieke Jan-
sen, werkzaam bij het schildersbedrijf,
die op die dag de laatste hand legden
aan een wandversiering. Een prachti-
ge versiering met onder meer afbeel-
dingen van herten, in zon en regen. Ri-
chard Oldenhave was bezig met het
(kunst) schilderen van de tekst: " Dit is
het huis des Heren, hecht gebouwd,
wel gegrondvest op een vaste rots".
Maar dan in het Latijn geschreven!
Richard: "Moet je voorstellen, toen we
hier in november begonnen, troffen we
aan deze zijde in de kerk een blanco
wand, dus zonder versiering. Daar was
ooit een versiering, maar die is, door-
dat de kerkmuren werden overgeschil-
derd, compleet verdwenen". Cor Aaide
ring legt uit hoe het zover heeft kun-
nen komen. Zegt hij: " In de zestiger ja-
ren was het een modeverschijnsel dat
alle katholieke kerken in Nederland
een "lichte" uitstraling moesten heb-
ben. Dat betekende in de praktijk dat
de wanden wit werden geschilderd.
Dus werd besloten alles over te schilde
ren. Op zich geen overbodige luxe want
de meeste kerken waren vanwege de
rook van de kaarsen, de wierook en de
kachels, zwart geworden.
In feite zouden de wandversieringen
hersteld moeten worden, maar daar
was geen geld voor. Dus verdwenen
ook de versieringen onder de verf.
Toen de kerken aan een nieuwe schil-
dersbeurt toe waren, dat gebeurt
meestal eens in de 30 tot 35 jaren,
kwam er begin jaren negentig een
kentering. De tendens ontstond, dat
men graag het "oude ", dus de wand-
versieringen weer terug wilde. Dat
was niet alleen de wens van het kerk-
bestuur of zo, maar dikwijls de wens
van de hele gemeenschap. Terug naar
het "oude", een stukje nostalgie. Dat
kostte natuurlijk wel geld, soms heel
veel geld. Neem bijvoorbeeld deze
kerk hier in Ootmarsum.

KLEUR HISTORISCH ONDERZOEK
Het kerkbestuur stelde zich op gege
ven moment in verbinding met het
aartsbisdom in Utrecht. Die nam ver-

volgens contact op met Wim Jansen,
architect en toezichthouder van het
bisdom. Er werd een plan gemaakt en
werd, in dit geval het schildersbedrijf
van der Wal, benaderd met het ver-
zoek een kostenplaatje te maken. Wij
zijn begonnen met een klein histo-
risch kleuronderzoek. Wat deze kerk
betreft wisten we niet hoe de oude
wandversieringen er vroeger hebben
uitgezien. Via de pastoor zijn we op
zoek gegaan naar mensen die wellicht
nog oude foto 's van de kerk in hun be
zit hadden. Die bleken er inderdaad te
zijn en zo kregen wij een goed inzicht
over de versieringen van weleer.
Dat is juist zo mooi, wanneer je dan in
een later stadium met het aanbrengen
van de decoraties bezig bent, komen
de mensen zomaar spontaan de kerk
binnen lopen om te kijken of alles wel
volgens de oude foto 's herkenbaar is
geschilderd. Zoals ik daar net al aan-
gaf, kost een dergelijke karwei (soms)
flink geld. Wanneer de subsidies die
gemeente, provinciale of landelijke
overheid verstrekken, niet voldoende
zijn, dan organiseert de bevolking dik-
wijls zelf acties. De mensen hebben er
graag geld voor over. Richting toe
komst zal de kerk, denk ik, nog meer
een beroep op de bevolking moeten
doen, omdat de subsidies in het alge
meen wat terug lopen", zo zegt Cor
Aaldering, die er op wijst, dat alvorens
Richard en Fieke met hun werkzaam-
heden begonnen, het "priesterkoor"
met speciale sponsen eerst is ontvet.
De wanden zijn alvorens met de deco-
raties werd begonnen, door een
schoonmaakploeg grondig gereinigd.
"En dan komen wij in beeld", zo zegt
Richard Oldenhave. Hij vindt zijn job
machtig mooi. Zegt hij: " Na mijn LTS
opleiding ben ik twintig jaren geleden
bij van der Wal begonnen. Mijn eerste
karwei: het schilderen van lichtoas-
ten. Daarnaast, geleidelijk aan, al wat
specialistische werkzaamheden, ge
richt op het schilderen van letters (re
clame) . Geleidelijk aan werd het nog
specialistischer en werden het wand-
schilderingen, bijvoorbeeld decoraties
aanbrengen in de kerken in Olden-
zaal, Zieuwent, Hengelo. Decoraties in
de synagoge in Zutphen.

CREATIVITEIT
In deze kerk in Ootmarsum hebben
we de wand eerst een onderkleur gege
ven. Daarna worden de afbeeldingen,
de teksten ( woord voor woord ) ge
schilderd. Ik kan hier al mijn creativi-
teit inleggen. Het klinkt misschien
gek, maar ik krijg een binding met de
muren die ik aan het schilderen ben.
De muren beginnen met mij te praten.
Zo voelt dat tenminste.. Trouwens ik
werk ook heel veel op gevoel. Een poos
terug stonden wij op de schildersvak-
beurs in Den Bosch. Om daar te laten
zien wat het schildersbedrijf van der
Wal zoal kan. Om bezoekers te trek-
ken heb ik op een grote decorwand
schilderingen aangebracht. Ik heb er
eerst een half uur voorgestaan. Toen
ontstond er langzamerhand een
"plaatje" in mijn hoofd. Uiteindelijk
ontstond er een soort "Herman Brood-
achtig" gedecoreerd schilderij van de
ze artiest, voorstellende een vrouw die
een schilderij vast houdt. De bezoe
kers op de beurs vonden het prachtig",
zo zegt Richard Oldenhave. (Ook dit
jaar is het schildersbedrijf van der Wal
weer met een stand op deze vakbeurs
aanwezig).
In een toch wel een "mannenwereld",
voelt de 21 jarige Fieke Jansen zich als
een vis in het water. Ook zij geniet van
haar werk en met de muziek van radio
3 op de achtergrond, laat zij zeer
kunstzinnig het penseel over de wand
glijden. Vertelt ze: " Ik wist al vroeg
wat ik wilde, schilderen. Met 16 jaren
begonnen als aspirant, toen aspirant-
gezel. Thans ben ik twee avonden in
de week in opleiding voor meester-
schilder. Ik hoop over 1,5 tot 2 jaar te
slagen. De werkzaamheden die ik hier
dagelijks bij van der Wal doe, vind ik
heel erg leuk. Prettig om creatief bezig
te zijn. Kleuren bij mengen, veel eigen
initiatief tonen. Zelf oplossingen zien
te vinden. Wat ik prachtig vind om te
doen; marmeren en houtimitaties
schilderen, waardoor het net "echt"
lijkt", zo zegt Fieke.
Cor Aaldering vertelt op de terugweg
in de auto met veel enthousiasme over
het tweetal. " Ze zijn beiden zeer vak-
kundig en doen hun werk met heel
veel liefde voor het vak", zo zegt hij.
"Datzelfde gevoel, liefde voor het vak
heb ik ook", zo voegt Cor Aaldering er
aan toe. Hij stuurt als projectleider sa-
men met collega Ruud Dijkhuizen,
een ploeg van 45 medewerkers aan.
Zegt hij:" Ik ben in 1978 als calculator-
uitvoerder bij van der Wal begonnen.
Veel opgestoken van de toenmalige di-
recteur Leo Westerhof. Het aansturen
van schilder- en restauratiewerk, zoals
bijvoorbeeld in kerken, kastelen e.d.
bevalt mij prima. We werken in een
straal van pakweg 100 kilometer rond-
om Vorden, rechtstreeks voor op-
drachtgevers", zo zegt hij.

Op zaterdag 19 maart is het weer
zo ver; de jaarlijkse kleding en
speelgoedbeurs van peuterspeel-
zaal OT & SIEN te Vorden. Men kan
er terecht voor goede modieuze
kleding tweedehands kleding in de
maten 62 t/m 152. Ook wordt er
mooi en betaalbaar speelgoed ver-
kocht.

Behalve dat men op 19 maart kleding
en speelgoed kan kopen kan men ook
speelgoed en kleding bij ons inleveren
om die dag te verkopen.

Er zijn hierin twee mogelijkheden:
1. Men schenkt de kleding en/of het

speelgoed aan de peuterspeelzaal.
De gehele opbrengst komt dan ten
goede aan de peuterspeelzaal. De

niet verkochte spullen worden naar
een goed doel gebracht. Als men
hierin geïnteresseerd is kan men
woensdagavond 16 maart de spullen
inleveren bij de peuterspeelzaal.

2. Men ontvangt zelf de helft van de
opbrengst van de verkoop. In dit ge
val verzoeken wij iedereen de artike
len zelf te prijzen. Men kan hiervoor
dinsdag 8 maart 40 etiketten en een
inschrijfnummer ophalen. Men kan
dan ook aangeven of men de niet
verkochte kleding wel of niet terug
wil hebben.

Mochten er nog vragen zijn, kan men
natuurlijk contact opnemen met de
peuterspeelzaal. Voor tijden zie in
"contactjes".

Tentoonstelling poeziealbums
Gezien de goede belangstelling, tot
nut toe, heeft de leiding van de bi-
bliotheek te Vorden besloten, dat
de tentoonstelling met de poëzie

albums nog de gehele maand
maart tijdens de openingsuren
van de bibliotheek te bezichtigen
zal zijn.

bel:
Drukkerij Weevers 551010

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

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

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

Bevrijdingsdag Vorden
met Ernst Daniël Smid
Ernst Daniël Smid is de "trekpleis-
ter" tijdens het bevrijdingsconcert
dat de stuurgroep "60 jaar bevrij-
ding Vorden" op vrijdag l april in
de sporthal 't Jebbink organiseert.
Behalve deze Achterhoekse zanger
zullen de muziekvereniging "Con-
cordia", het Vordens Mannenkoor,
"Liberation Band" en het orkest
"Happy Days" hun medewerking
verlenen. Het programma wordt
gepresenteerd door oud-Vordenaar
Arie Ribbers. De kaarten kosten 5
euro inclusief koffie en zijn ver-
krijgbaar bij het VW kantoor aan
de Kerkstraat l, bij Bruna, Raad-
huisstraat 20, bij Sueters aan de
Dorpsstraat 15 en bij slagerij Vlog-
man aan de Zuphenseweg 16. De
kaarten kosten aan de zaal 6,50 eu-
ro.

Op dezelfde dag (vrijdag l april) start
in het Dorpscentrum de "bevrijdings-
expositie" waar vele foto 's , documen-
ten en objecten uit de Tweede Wereld-
oorlog te bezichtigen zijn. Deze expo-
sitie die tot en met 9 april duurt,
heeft de stuurgroep met medewer-
king van " Oud Vorden" en het muse-
um "1940-1945" uit Hengelo, georga-
niseerd. Dit museum stelt een aantal
vitrines beschikbaar met interessante
collecties.

De uniformen die de krijgsmacht in
de tweede wereldoorlog droeg worden
eveneens getoond. De openingstijden
van de expositie zijn: vrijdag l april:
14.00-17.00 uur en 19.00- 21.00 uur; za-
terdag 2 april 10.00-12.00 uur en 14.00-
17.00 uur, zondag 3 april 14.00-17.00

uur. Voorts vanaf maandag 4 april t/m
vrijdag 8 april van 14.00-17.00 uur en
19.00- 21.00 uur. Zaterdag 9 april (de
laatste dag ) van 10.00- 12.00 uur en
van 14.00-17.00 uur.

PROGRAMMA 5 MEI
Op 5 mei arriveert het door estafettelo-
pers uit Wageningen gehaalde bevrij-
dingsvuur, waarmee op het grasveld
bij de kerk de Vordense vlam wordt
ontstoken. Aansluitend begint het
dagprogramma op het tot megaterras
omgetoverde marktplein.

Daar vinden op twee podia uiteenlo-
pende muziek- en dans optredens
plaats. Tussen 15.00 en 15.30 stellen
40- 60 voertuigen van "Keep them rol-
ling" zich op langs de Enkweg. In die
zelfde tijd arriveren 100 tot 120 Cana-
dese veteranen per bus en nemen zij
plaats in de voertuigen.

Om 15.45 uur start de stoet, voorafge-
gaan door de inmiddels gearriveerde
"Highland Valley Pipes and Drums" op
de volgende route: Burgemeester Gal-
leestraat- Dorpsstraat- defilé langs po-
dium voor hotel Bakker- Rotonde- Hor-
sterkamp- Nieuwstad langs de
Wehme- Raadhuisstraat- Dorpsstraat.
Daar worden de voertuigen aan één
zijde van de straat opgesteld. Zo rond
18.30 uur-vertrekken de voertuigen in-
dividueel weer naar hun thuisbasis.

Met de activiteiten die op 5 mei 's
avonds in het dorp worden georgani-
seerd door de plaatselijke horeca,
heeft de stuurgroep "60 jaar bevrijding
Vorden", geen enkele bemoeienis.



Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-*- TUINONTWERP -#-

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

# VIJVERS #
'T»

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

We gaan er
mee stoppen!
Na 5 jaar zetten we er een punt

achter. U kunt nu onze work-

shopvoorbeelden, frames,

materialen en allerlei andere

aanverwante artikelen tegen

spotprijzen kopen.

Uitverkoop zaterdag 5 maart

11.00 -16.00 uur

In de Loodse Workshops
Lage Lochemseweg 5,

7231 PKWarnsveld
(0575) 43 16 62
(0545) 48 20 16

Voorjaarscursus
bloemschikken of

PAASLES
opgave nog mogelijk

• diverse doe-het-zelf materialen
voor paasstukjes

• volop bloem en groente zaden
ook zomerbollen

JÊJ.

Qroot Roessink
b l o e m e n

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 16 22

Gevraagd per direct

meisje
met enige ervaring
voor de zondag(middag)
in het café en tevens voor het verzorgen
van partijen in de zaal wanneer dat nodig is.

Bel voor informatie of voor een afspraak:
Gerrit Susebeek, Ruurloseweg 42, 7021 HC Zelhem
Telefoon 0314-621340 (liefst na 18.00 uur).

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

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

tiOMK

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Schade
aan uw

bankstel?

Kleine schades aan uw
bankstel (ook leder) of stoel

kunnen prima hersteld
worden, ook voor bijv.

brandgaatjes in uw vloerbe-
dekking.

Bel voor info...
Dr.Vinyl Achterhoek
N.Geerligs Ruurlo
Tel: 0573-453812
www.geerligs.info
geerligs@drvinyl.nl

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

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

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grof e groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hitzwailescliaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Zondag 13 maart

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink

het jebbink 13, Vorden

van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 17,50 (5mx1,20m)

2 voor € 30,-

„REAN"

Tel. (0575) 52 96 58

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Tel: 06-53362300 of 0575-462892

E-mail heesterhof@hotmail.com website www.heesterhof.nl

Openingstijden ma t/m vr. 13.00 - 1700 uur za. 8.00 - 17.00 uur

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

• We verzorgen complete beplantingsplannen tegen een scherpe prijs.

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

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

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

Show Zomer Mode 2005

op woensdag 9 maart a. s.

ochtend-show 10.00 uur

middag-show 14.00 uur

10 - 11 - 12 maart mode-dagen

13 maart koopzondag

Gezellige dagen die in het teken staan van

de nieuwe trends op mode-gebied.

Op zondag 13 maart extra mode-flitsen en

voor iedere klant een leuke attentie!

Tot ziens bij

mode
Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 461235

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities in de gemeente Bronckhorst.

Voegbedrijf
6EBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk

•voegen
• impregneren

• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
v (0544) 37 70 08

BORCULO
tr (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

OPEN HUIS
Pannekoekboerderij „De Heikamp"

Vrijdag 4 maart a.s.
van 16:00 uur tot 19:00 uur

U bent van harte welkom om

ons vernieuwde restaurant te komen bekijken.

Hengeloseweg 2, 7261 LV Ruurlo, Tel. 0573-452090, www.heikamp.nl



Sandra Vergunst maakt illustratie naar wens Ton van linder nieuwe voorzitter

Drukkerij Weevers biedt nieuwe service VVD afdeling Bronckhorst
•J

met geboortekaartjes

Sandra Vergunst: 'Het voornaamste is dat mensen hun ideeën terug zien in mijn werk'

Bent u op zoek naar een persoonlijk kaartje voor een bijzondere
gebeurtenis? Sandra Vergunst uit het Gelderse Hengelo kan binnen
één dag een tekening maken aan de hand van een foto. Drukkerij
Weevers in Vorden kan hiermee een nieuwe service aanbieden met
name voor geboortekaartjes.

De tekening die Sandra Vergimst-Bosman maakt, kan vervolgens
gebruikt worden voor drukwerk. Voor elk filiaal van Drukkerij
Weevers heeft Sandra een map samengesteld met voorbeelden en
daarbij een klein overzicht van de prijzen.

FOTO MAILEN
De werkwijze is eenvoudig. De kersver-
se ouders mailen een foto naar Sandra
(wimvergunst@hetnet.nl). Zij maakt
de tekening en mailt de tekening naar
Drukkerij Weevers. Sandra, die liever
praat over een illustratie dan een teke-
ning, geeft een voorbeeld. 'U wilt dol-
graag uw pasgeborene vereeuwigd
zien op zijn of haar geboortekaartje.
Dan kunt u een digitale foto naar mij
mailen welke ik binnen één dag ver-
werk tot een realistische illustratie.
Deze wordt dan via een mail aangele-
verd bij Drukkerij Weevers die de illus-
tratie op de kaart van uw keuze kan
drukken. In dit geval dient u uiteraard
vroegtijdig een kaart uit te zoeken bij
één van de vestigingen van Drukkerij
Weevers (Zutphen, Vorden, Ruurlo,
Zelhem, Groenlo of Lichtenvoorde) en
mij telefonisch laten weten, wanneer
uw wens ongeveer in vervulling zal
gaani, vertelt Sandra.

TEKENEN ALS EXAMENVAK
Als kind was Sandra al dol op tekenen.
Veelal waren het dieren die haar aan-
dacht trokken bij deze hobby. Tijdens
de Havo volgde zij als examenvak teke-
nen. De opdracht was het maken van
acht schilderijen aan de hand van een
eigen gekozen thema. Sandra: 'Uiter-
aard kwam ik wederom bij dieren en

de natuur terecht. Ik heb toen nog wel
eens gedacht aan de kunstacademie.
Ik was zeventien jaar en wist nog niet
goed welke richting ik op wilde'. Tij-
dens haar studententijd heeft ze met
regelmaat geïllustreerd en af en toe
een dierportret geschilderd. Dit deed
ze voornamelijk voor familie, studie-
genoten en kennissen. 'Na mijn studie
werd mijn hobby wat bekender door
mond-tot-mond reclame en volgden
een aantal schilderopdrachten zoals
dierportretten.

BABY ILLUSTRATIES
Inmiddels is Sandra getrouwd en moe-
der van twee dochters. In het verleden
heeft ze een boekwerk geïllustreerd
voor een cursus babymassage. 'Nu ik
zelf ervaring heb met zwangerschap-
pen en het 'krijgen' van zo'n hummel-
tje is mijn creatieve belangstelling ook
meer verbreed. Ik vind zelf, dat hoe
meer ik betrokken ben bij de ideeën
van een opdrachtgever en het ont-
werp, hoe mooier het resultaat is van
mijn werk'. Na een aantal baby illus-
traties die Sandra voor een doopdienst
had gemaakt, kreeg ze veel positieve
reacties. Het waren vooral opmerkin-
gen om meer met haar talent te doen.
Doordat Sandra mensen blij kan ma-
ken met een vereeuwiging van hun
kind of bijvoorbeeld hun huisdier en

het plezier dat ze er zelf aan beleefd,
besloot ze om haar hobby meer in-
houd te geven. 'Het voornaamste is dat
mensen hun ideeën, het eigen karak-
ter van hun kind of huisdier terug
zien in mijn werk. Dan is het echt ge
slaagd en ben ik tevreden'.

SCHILDERIJ
Volgens de Hengelose vergen illustra-
ties niet veel tijd. iNatuurlijk is dit af-
hankelijk van de opdracht. Een schets
van een baby kan in ongeveer een uur
op papier staan'. Schilderijen vragen
meer geduld. Een afgerond schilderij
dient minimaal een halfjaar te dro-
gen. 'Uiteraard mag ik ook graag tijd
besteden aan mijn grootste hobby:
mijn gezin'.

GEBOORTEKAARTJE
Er zijn vele mogelijkheden om uw per-
soonlijke wens te illustreren. Illustra-
ties kunnen onder andere worden ge-
bruikt voor bijvoorbeeld (familie)druk-
werk. 'Enige tijd geleden heb ik een
portret getekend van de twee viervoe-
ters van een aanstaand bruidspaar. De
reu kreeg een hoge hoed op en uiter-
aard droeg het teefje een sluier. Deze
illustratie is als achtergrond op hun
huwelijkskaart gedrukt', vertelt San-
dra enthousiast. 'Een leuk resultaat,
zonder tekst en direct herkenbaar
voor familie en vrienden. Uiteraard is
een pasgeboren kindje op een geboor-
tekaartje ook een leuke en vooral per-
soonlijke mogelijkheid'.
'Ik kan me goed voorstellen dat men-
sen vragen hebben over de mogelijk-
heden, hoe lang het duurt en wat het
kost. Ze kunnen me altijd bellen'. Voor
meer informatie: Sandra Vergunst-
Bosman, Vordenseweg 80a, 7255 LE
Hengelo Gld. Telefoon: (0575) 46 40 74,
mobiel: 06-12782504.
Mail: wimvergunst@hetnet.nl

Violenactie
Zoals ieder jaar gaan ook dit jaar
de leden van het team en de ouders
van de leerlingen van de St. WiJli-
brordusschool uit Drempt op stap
om huis aan huis violen te verko-
pen.

Ze komen langs in de dorpen Humme
lo, Hoog- en Laag Keppel, Voor- en Ach-
ter Drempt. Op zaterdag 5 maart kan

men hen vanaf ongeveer half elf bij u
aan de deur verwachten.

De violen worden zoals altijd geleverd
door de fa. Bloemendaal uit Drempt,
waardoor men verzekerd is van een
goede kwaliteit.

De violen worden geleverd in een bak
van 12 stuks, waarvoor men een be-

drag van € 5,- betaalt. Wil men de vio-
len los kopen, dan betaalt men € 0,50
per stuk. Wij hopen dat de verkoopac-
tie net als andere jaren een succes
wordt, zowel voor u (mooie violen), als
voor de leerlingen van de school (van
de opbrengst kunnen zaken gekocht
worden die het verblijf op school nog
aangenamer maken). Namens de leer-
lingen alvast hartelijk bedankt.

V.l.n.r. Evert Blaauw (fractievoorzitter), Gerrit te Velthuis, Marja Hartman-Oosterink,
Sjoerd Roorda, Dorien Mulderije-Meulenbroek, Piet Noordijk

In de ledenvergadering van 21 fe-
bruari j.1. is de heer Ton van Linder
unaniem gekozen tot voorzitter
van de WD afdeling Bronckhorst,
met als vice-voorzitter de heer Dik
Teeuwsen. Met deze benoemingen
is de lacune opgevuld, zodat het be-
stuur na de voor de WD positief
verlopen verkiezingen weer op vol-
le sterkte is.

Direct na de benoemingen werd een
ambitieus beleidsplan gepresenteerd,
dat de leidraad zal zijn voor het ver-
nieuwde bestuur.

HOOFDPUNTEN HIERVAN ZIJN:
- Werving nieuwe leden.
- Optimalisering samenwerking le-

den, fractie en bestuur
- Het opzetten van netwerken om Ie

den zoveel mogelijk te betrekken bij
de actieve politiek. Ervaren leden en
bestuurders worden daarbij als men-
tor ingeschakeld om veelbelovende
jong talent te begeleiden naar de toe-
komst.

- De afdelingsbijeenkomsten worden
omgevormd tot interactieve meetings.

Nog dit jaar zullen de doelstellingen
van het bestuur worden getoetst en
zonodig worden bijgesteld. Communi-
catie tussen leden, bestuur en fractie is
uitvoerig aan de orde geweest. Alle Ie
den krijgen de gelegenheid maande
lijks de fractievergadering bij te wonen
om zo hun ideeïn te toetsen aan de
standpunten van de WD-fractie. Uit-
voerig werd door alle aanwezigen de
verkiezingscampagne geanalyseerd. De
algemene teneur is, dat er een goede
campagne is gevoerd waardoor de WD
zes zetels in de nieuwe raad van de ge
meente Bronckhorst heeft verworven.

Tot slot deelde de fractie van de WD
mee het raadsprogramma, eenzijdig
opgesteld door de fracties van CDA en
PVDA, niet te zullen ondertekenen.
Dit betekent, dat per onderwerp zal
worden nagegaan of de WD het zal
ondersteunen. Uiterst kritisch zal de
financille gang van zaken in de ge
meente Bronckhorst worden gevolgd
en waar mogelijk worden beïnvloed.
Voor alles moet worden voorkomen
dat gemeentelijke belastingen onver-
antwoord zullen stijgen.

Supermarkt Riba
op Camping IJsselstrand te Doesburg
heeft voor de periode medio maart tot
september nog plaats voor enkele

winkelhulpen
Werktijden in weekend en school-
vakanties. Minimaal 16 jaar. Informatie
0313-479020 of 0575-526425.

a Ecotrans B.V.,
topsport in transport

Voor het schoonhouden van ons kantoor in Vorden
en het kantoor/woonhuis in Zelhem, zoeken wij op
korte termijn een:

Interieurverzorgster m/v
(+/- 12 uur per week)

De functie eisen zijn:
* Zelfstandig kunnen werken.
* Woonachtig in de omgeving van Vorden of Zelhem.
* beschikken over eigen vervoer.

Solliciteren kunt u bij:
Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW Vorden
t. a. v. de heer R. den Hollander
0575-498555



Centrumplan Hengelo Gld.

Informatiedag - 5 maart
*-J m nn . 1 c nn inirï(11.00 -15.00 uur)

Zaterdag 5 maart tussen 11.00 en 15.00 uur
krijgt u alle informatie over het nieuwe
Centrumplan in het hart van Hengelo.
Laat u informeren over de mogelijkheden.
De architect, aannemer, makelaar, notaris
en adviseur van de Rabobank hebben alle
antwoorden op uw vragen.

Kom langs in zaal Leemreis aan de
Spalstraat 40 in Hengelo Gld.
U bent van harte welkom!

Voor meer informatie:
Luimes&Lebbink Makelaars o.g. BV
Hengeloseweg 2 Wichmondseweg 16
7021ZTZelhem 7255 KZ Hengelo Gld
1(0314)624215 1(0575)462359

E: luimes@luimes-rimass.nl
I: www.luimes-rimass.nl Rabobank

LUIMES&LEBBINK funda

M A K E L A A R S

i M A K E L A A R S \ \ N 1 5 R o N c O K S

• Alle verlichtingsartikelen 1O% korting!!
• Extra aanbieding B-K. pannenset

bv. € 99.- nu € 89.-
Inclusief 3-delig stoomset kadoü

• Op alle huishoudelijk, elektrisch glasartikelen en aardewerk
25% korting!

• Wij hebben nog zeer veel aantrekkelijke aanbiedingen met
5O% korting!

Deze actie is de hele maand geldig.

OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP

U W A D R E S Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

5 maart a.s.
informatiebij eenkomst

I

Ik lijn niet IK SPORT.... l & 'Weet hoe je eet'

Nu met gratis polar Aarfslagmeter tw.v. €44.95 ^J'

Laat u informeren over deze persoonsgerichte afslankcursus
Kom vrijblijvend naar onze informatiebijeenkomst op zaterdag 5 maart

Om 10.30 uur bij Indoor Sport V orden

Tel: 0575.553433 Overweg 16 - 7251 JS Vorden

W voor
Astma Het

HOEST U WE
EENS SLIJM OP?
DOE DE TEST OP WWW.HEBIKCOPO.NL

Donderdag in Hengelo Gld.:

GRATIS RUIT REPAREREN
ntfiu. .

®

Donderdag 3 maart
kunt u terecht
op de parkeerplaats van het
Marktterrein in Hengelo Gld. **
en wel van 09.00 tot 17.30 uur

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

STER IN VOORRUIT: BIJ VORST MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS!
Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ijs- en
zoutkristallen (pekel!) zetten uit en doen kleine barstjes / ster-
retjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens technisch
onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit
doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de APK tot
gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de voorruit door
middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie
voorkomt een dure (eigen risico meestal € 136,-!) en tijd-
rovende vervanging van uw voorruit. Laat uw ruit niet barsten!

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

U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies.

U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel uw
laatste groene kaart meenemen.

Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden van
Centraal Beheer, Bent u verzekerd bij een van de andere verzekeraars
dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Automark, specialist
in hars reparaties. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis
voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig
advies.

*"ReflectJelaag", "Automark", het "STOP"logo, de kleur "geel", de "vorm tent" en
"Safe Sight" zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst.



Klostertaler bestormen single-
charts in Duitsland en Oostenrijk!

Medicijngebruik in het verkeer:
onbekend en verraderlijk probleem

Presentatie Studioalbum in Barchem

De overstap naar de nieuwe platen-
firma Artist First Music is voor de
Klostertaler een enorm succes ge-
worden. Met de eerste single-CD in
het bestaan van de Klostertaler
waarop de nummers "Auf der Hei-
de" en "Skifahrn" staan, bestor-
men de Klostertaler de single
charts in Duitsland en Oostenrijk.
Voor het eerst in de geschiedenis
van de Klostertaler een dubbele
overwinning op de single-CD
markt in twee verschillende lan-
den.

De single-CD met twee vette prachtige
hits, overigens te beluisteren op

www.klostertaler.de - is het begin van
een frisse wind die de Klostertaler on-
dergaan en getuigt van lef om deze
markt aan te boren; iets wat niet elke
artiest of groep van allure aandurft.
Artist First Music zal eveneens de stijl
van de Klostertaler enigszins aanpas-
sen zonder afbreuk te doen aan de
Klostertaler-sound. Wel wordt inge-
speeld op de moderne tijd waarbij een
merkbare en hoorbere richting schla-
ger merkbaar zal zijn. "Auf der Heide"
zal knallen in Barchem bij 'de Heksen-
laak' op vrijdag 15 april a.s.

PREMIERE IN BARCHEM OP 15
APRIL?

De nieuwe studio-CD 2005 die gepland
is in april zal - als de techniek en orga-
nisatie perfekt zal verlopen - in Bar-
chem de Europese premiere beleven
in 'de Heksenlaak'.
Contacten met het management van
de Klostertaler lopen op volle toeren
om alles in het werk te stellen deze
unieke uitreiking met buitenlandse
belangstelling tijdig gereed te hebben.
Een en ander zal dan gepaard gaan
met extra aandacht en stemming, Bar-
chem is er klaar voor!

Voorverkoop: Alex schoenen Ruurlo,
Attent Barchem, Extra Nieuws Lo-
chem en 'de Heksenlaak" Barchem.

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

Donderdag in
Hengelo Gld

«GRATIS VOORRUIT REPAREREN
EN RUIT INSPECTEREN VANAF
WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in zijn geheel uit. De
huidige gelaagde ruiten doen dat wel-
iswaar niet, maar scheuren veelal in
een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar! Dat betekent
uiteindelijk toch weer een tijdrovende
ruitvervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico van
normaal € 136,-. Echter, bij een WA-
Plus, WA-Extra, Casco of All-Risk verze-
kering is harsrepara-itie van de ster
vrijwel altijd zonder kosten. Sterrepa-
ratie is daarom veel aantrekkelijker
dan vervanging! Verzekeraars hebben

dan ook voorkeur voor harsreparatie
boven vervanging.

TECHNISCH ONDERZOEK: VORST
+ PEKEL GEEFT 3000 MAAL GRO-
TERE DOORSCHEURKANS!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen. De stijfheid en daarmee
de sterkte van de carrosserie wordt
voor 40% bepaald door een goede, ver-
lijmde voorruit. Een zwakkere voor-
ruit betekent dus een zwakkere auto.
Breuken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breukjes
zetten uit bij nachtvorst en zorgen
voor grote spanningen, die doorscheu-
ren van de voorruit veroorzaken. Ook
het dichtgooien van een deur (lucht-
druk) veroorzaakt extra spanning. De
kans op doorscheuren is meer dan
50% (!). Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden: laat de ruit
niet barsten! Bent u voor ruitschade
verzekerd en wordt u doorverwezen
naar een ruitschadespecialist, dan
kunt u bij Automark terecht.

Automark werkt voor iedereen die
voor ruitschade verzekerd is en stuurt
de rekening rechtstreeks naar de ver-
zekeraar. Voor de klant zijn er geen
kosten of moeite verbonden aan rui-
treparatie. De klant betaalt geen eigen
risico en heeft geen no-claim verlies
(behalve bij Centraal Beheer). Auto-
mark gebruikt voor reparatie de meest
moderne harsinjectie methode. Bij
ruitreparatie moet de laatste groene
kaart worden meegebracht voor de
juiste verzekeringsgegevens.

GOEDKOOP KENTEKEN
GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in

alle ruiten kost tegenwoordig slechts
€ 15,- per auto, inclusief twee waar-
schuwingsstickers .

Voor € 5,- extra wordt een speciale re
flectielaag over de gravures aange-
bracht, waardoor de gravures bij regen
en 's avonds goed zichtbaar blijven.

Graveren helpt tegen diefstal: wil een
dief een gestolen auto verkopen, dan
moet hij alle ruiten met het oorspron-
kelijke kentekennummer vervangen!

GRATIS VOORRUITINSPECTIE OP
DE PARKEERPLAATS VAN HET
MARKTTERREIN
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Hengelo Gld voor
een actie Ruit Repareren / Kenteken
Graveren. Op verzoek van de klant
wordt de voorruit ter plekke gratis
geïnspecteerd en krijgt men een des-
kundig en vrijblijvend advies m.b.t.
eventuele beschadigingen. Men hoeft
niet van te voren een afspraak te ma-
ken: voor Voorruitinspectie of Ruitre-
paratie meldt men zich direct bij de
reparateur. Reparatie van de voorruit
is voor WA-Plus, Casco en All-Risk ver-
zekerden geheel zonder kosten. Voor
de juiste verzekeringsgegevens moet
bij reparatie wel de laatste groene
kaart worden meegenomen.
Klaar terwijl u wacht/winkelt! Let op:
deze aanbieding geldt niet voor parti-
culier verzekerden van Centraal Be-
heer.

Donderdag 3 maart kunt u terecht
van 09.00 tot 17.30 uur op de parkeer-
plaats van het marktterrein. Bij regen
kunt u rustig in de auto blijven zitten.
Let op de gele tent van Automark.

Aangenomen wordt dat per jaar
enkele tientallen mensen in het
verkeer omkomen als gevolg van
medicijngebruik. Vooral slaap- en
kalmeringsmiddelen blijken erg,
en langdurig, gevaarlijk.

VERRADERLIJK EN GEVAARLIJKER
DAN ALCOHOL
Bij ongeveer 10% van de verkeersonge-
vallen speelt medicijngebruik een rol.
Steeds meer mensen gebruiken ge-
neesmiddelen. Reden te over om na te
gaan of dat kwaad kan in het verkeer.
Mensen die alcohol of drugs gebrui-
ken en gaan rijden kunnen wéten dat
ze een gevaar voor zichzelf en anderen
vormen. Bij medicijnen is dat lang
niet altijd het geval.
Vooral slaap- en kalmeringsmiddelen
maar ook antidepressiva, pijnstillers,
spierverslappende middelen, midde-
len tegen allergie en middelen tegen
de hoest kunnen leiden tot onhandig-
heid, langzamer reageren, sufheid,
minder controle over je spieren, on-
verschilligheid en verslechterde waar-
neming, zonder dat je het merkt.

Slaapmiddelen kunnen lang (lees: ook
de volgende dag) werkzaam blijven.

WAT TE DOEN
Op geneesmiddelen staat soms een ge
Ie sticker met de tekst 'DIT GENEES-
MIDDEL KAN HET REACTIEVERMO-
GEN VERMINDEREN' maar wat zegt
dat nu? Vraag uw arts of apotheker of
u veilig kunt rijden. Zo niet, vraag dan
of er misschien vervangende medicij-
nen bestaan waarmee dat wél kan. Rij
niet als u zich niet goed (bijvoorbeeld
zweverig) voelt, zelfs al heeft uw dok-
ter gezegd dat u met dat medicijn wel
kunt rijden. Lees de bijsluiter van de
medicijnen; let er daarbij ook op hoe
lang eventuele gevaarlijke effecten
aanhouden.

Op de sticker staat ook: 'PAS OP met al-
cohol'. Daar had beter kunnen staan:
'NOOIT RIJDEN MET EEN COMBINATIE
VAN ALCOHOL, DRUGS EN/OF MEDI-
CIJNEN!'
Een folder over medicijngebruik en
verkeer is te downloaden via
www.rovg.nl

Hoge noo(t)d bij a capellakoor BATS!
Alweer twee jaar draait het a capel-
lakoor BATS uit Warnsveld op volle
toeren. Iedere donderdagavond
worden er onder leiding van een di-
ligent uit volle borst ballads, pop,
licht klassiek en wereldmuziek ge-
zongen.

De enthousiaste groep bestaat uit drie
bassen, vier tenoren, vijf alten en vier
sopranen. Vanwege drukke werkzaam-
heden vallen tijdelijk een paar bassen
uit, vandaar dat met spoed gezocht
wordt naar mannen die de baspartij

(blijvend) kunnen aanvullen, onder-
steunen en versterken.

Bladmuziek kunnen lezen is makke-
lijk, maar niet noodzakelijk: ter onder-
steuning van het oefenen thuis wordt
onder meer gebruikt gemaakt van een
computerprogramma.

Iedere (lage) bas uit de regio die het
leuk vindt om een toontje mee te zin-
gen binnen dit gezellige koor wordt
uitgenodigd contact op te nemen met
Joke Bruinemeijer, tel. (0575) 52 25 43.

Pannekoekboerderij De Heikamp
heropent haar deuren
Op woensdag 2 maart a.s. om 16.00
uur zal Pannekoekboerderij De
Heikamp in Ruurlo haar deuren
weer openen. Oprichtster van De
Heikamp, mevrouw Greet van Zijt-
veld-de Kruif, zal samen met haar
kleinkinderen Hoor en Mart van
Zijtveld op "luchtige" wijze de ope-
ning verrichten.

Vanaf begin augustus is de verbou-
wing van De Heikamp al in volle gang.
"Groter worden was geen doel op
zich", zegt eigenaar Bert van Zijtveld,
"maar De Heikamp was uit haar jasje
gegroeid". Ook ontbraken een aantal
belangrijke faciliteiten zoals een inva-
lidentoilet, aldus Van Zijtveld in au-
gustus 2004.

Het resultaat mag er zijn! Ouderwetse
gezelligheid met hedendaagse allure.
Het doel was om door gebruik van
mooie natuurlijke materialen en een
traditionele bouwconstructie De Hei-
kamp in harmonie te laten met de mo-
numentale boerderij. Het restaurant is
uitgebreid met een serre die uitzicht
heeft op de rietgedekte hooiberg, speel-
tuin, jeu des boules-baan en het typi-
sche Achterhoekse coulisselandschap.

De entree is verplaatst naar de boszijde
van het restaurant en wordt omlijst
door twee grote staldeuren. Aan de
wachtruimte is een open haard toe-
gevoegd. De uitbreiding betreft ook
een vergroting van de keuken die
daarbij compleet vernieuwd is. De toi-
letgroepen zijn geheel vernieuwd en
uitgebreid met faciliteiten voor min-
der validen. Zowel het restaurant als

het terras is met ongeveer 40 zitplaat-
sen uitgebreid.

HET BOUWTEAM
Het bouwteam, aangevoerd door aan-
nemer Bert Uenk uit Ruurlo, bestond
uit lokale "Reurlse" bedrijven. Aanne-
mersbedrijf Uenk, Installatiebedrijf
Stegeman en Schildersbedrijf Dolphijn
hebben vakwerk afgeleverd.

KLAAR VOOR HET SEIZOEN
Als Toeristisch Overstap Punt (T.O.P.) is
De Heikamp klaar voor het seizoen.
Naast het vorige jaar geopende Kabou-
terpad en andere bestaande fiets- en
wandelroutes wordt op 30 maart De
Zevensprong-route geopend, een fiets-
route van 15 kilometer voor kinderen
van 9-13 jaar. In juli en augustus is De
Heikamp het startpunt voor de kunst-
route Labyrint VII, een expositie van
verschillende kunstwerken in bossen
romdom De Heikamp. Daarnaast zijn
er tal van andere evenementen.
Kijk voor meer informatie op
www.heikamp.nl

PANNENKOEKEN EN NOG EENS
PANNENKOEKEN
De Heikamp is pannenkoeken en pan-
nenkoeken is De Heikamp. Dat is en
dat blijft. Het verbouwde restaurant is
echter ook een prachtige locatie voor
kleine partijen, recepties en bruilof-
ten tot ±125 personen.
Vrijdag 4 maart is er van 16.00 uur tot
19.00 uur Open Huis bij De Heikamp.
Onder het genot van een hapje en een
drankje kunnen belangstellenden
kennis maken met het vernieuwde
restaurant.

P o l i t i e

LAAG KEPPEL
DRANKRIJDER BETRAPT
Agenten hebben dinsdagavond bij con-
trole een 46-jarige automobilist uit
Laag Keppel betrapt op het rijden on-
der invloed van alcohol. Agenten zagen
de man slingerend op de Rijksweg rij-
den. Hij droeg ook geen gordel. Hierop

werd het stopbord van de politieauto
aangezet, maar de bestuurder reageer-
de hier in eerste instantie niet op. Uit-
eindelijk stopte hij bij een woning en
werd door de agenten aangesproken.

De man was onvast ter been en rook
naar alcohol. De man moest blazen en
blies 1,6 prom. Het rijbewijs werd inge
vorderd en de politie maakt proces
verbaal op.
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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)
vr8.30-12.30uur

B en w info

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

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen 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,
te l . (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.

Levert u de luiers van uw kind al
gescheiden in?

Afvaünformatie
ook op website
gemeente

Sinds vorig jaar zijn in de hele gemeente Bronckhorst mogelijkheden om
luiers en incontinentiemateriaal apart (en zonder kosten) in te leveren en
daarmee het milieu te sparen. Bij vele kindercentra en peuterspeelzalen
staan containers waarin u gebruikte luiers en incontinentiematerialen in
speciale zakken kunt deponeren.

De inzamelzakken zijn gratis ver-
krijgbaar, onder meer bij diezelfde
kindercentra en peuterspeelzalen.
De luiers uit de containers gaan
naar een fabriek waar uit de luiers
papieren kunststof wordt terugge-

wonnen dat vervolgens wordt herge-
bruikt in hoogwaardige toepassin-
gen. Uit het overgebleven slibafval
wordt eerst groene energie gewon-
nen en vervolgens vindt verwerking
tot compost plaats. Tenslotte wordt

Twee extra trouwlocaties in Zelhem
In de raadsvergadering van 24 maart
a.s. stelt het college van b en w voor
om Heem- en siertuin Aldenhaeve
en het voormalige koetshuis van
landgoed De Baakse Kamp in Zel-
hem aan te wijzen als: 'Huis der
gemeente', oftewel trouwlocatie. In
de raadsvergadering van 3 januari
2005 heeft de raad gevraagd op
korte termijn ook een trouwlocatie
in de voormalige gemeente Zelhem
aan te wijzen. Uit oogpunt van goede
dienstverlening is het wenselijk om
bruidsparen de gelegenheid te bie-
den om in een voor hen aantrekkelij-
ke locatie om te trouwen in de ge-
meente Bronckhorst. Kasteel
Vorden in Vorden, de Kapel in

Bronkhorst, Huize Baak in Baak en
kasteel Keppel in Laag Keppel zijn al
eerder aangewezen. B en w hebben
gezocht naar mogelijke trouwloca-
ties in Zelhem die niet alleen een
meerwaarde hebben ten opzichte
van het gemeentehuis, maar ook
een aanvulling zijn op de al beschik-
bare trouwlokaties. In de Heem-
en siertuin Aldenhaeve en het
voormalige koetshuis van landgoed
De Baakse Kamp denkt het college
dit te hebben gevonden. Als de raad
deze twee locaties aanwijst als
'Huis der gemeente', is het mo-
gelijk om in iedere voormalige
gemeente van Bronckhorst te
trouwen.

UIT DE R A A D
"Donderdagavond vergaderde de gemeenteraad, net als elke laatste don-
derdag van de maand. Om half zeven komt dan altijd de agendacommissie
bij elkaar, om alvast voor de komende maand de vergaderlijnen uit te zet-
ten. Om acht uur begon de échte raad.
Eerst was er even aandacht voor Herman Gosselink, die de Nestor van de
raad is: oftewel de oudste van het stel. Nestor Gosselink maakte van de
gelegenheid gebruik, om de Griffie een pluim te geven. "Als raadsleden
kwamen wij op 1 januari veelal kersvers binnen. En in die twee maanden
hebben de drie medewerkers van de Griffie ons op de juiste sporen gezet,
terwijl ze nog allerlei kwaliteitsverhogende trainingen voor ons in het ver-
schiet hebben."
De vergadering werd verder gedomineerd door het raadsprogramma, dat
vorige week prominent op deze plaats stond. De raad reageerde helder:
opsteller CDA sprak van een Solide Fundament, dat de raad richting zou
geven, de komende jaren. D'66 ondertekent niets, maar stelt zich kritisch
en constructief op. Groen Links kwam met een paar amendementen,
waarvan een deel werd overgeno-
men. De WD had weinig vertrouwen
en sprak van veel open einden, maar
stelde zich wel constructief op. De
andere opsteller PvdA verwerkte eni-
ge amendementen en ondersteunde
tenslotte natuurlijk ook dit program-
ma. Met een hamerslag werd dit
raadsprogramma vastgesteld door
een meerderheid van de raad: CDA,
PvdA en Groen Links. De beurt is nu
aan het college, dat op korte termijn
met een uitvoeringsversie komt, in de
vorm van het collegeprogramma."

het afvalwater biologisch afgebro-
ken. Op deze manier blijft er niets
over. Een goede zaak. Levert u de
luiers van uw kind ook al gescheiden
in? Dan levert u een bijdrage aan
een beter milieu. Een goede zaak!

Luierzakken
In de speciale luierzakken mogen
alle soorten babyluiers en baby-
doekjes en het plastic van de Nappy
Wrapper, waar de luiers mogelijk in
verpakt zijn, worden aangeboden.
Ook alle incontinentiemateriaal mag
erin. Verpakkingen van luiers of
andere plastic of papierproducten
en maandverband zijn echter niet
toegestaan! Als een zak vol is, legt
u er een dubbele knoop in. Op deze
manier ruikt de zak niet. Maak
geen gebruik van bindertjes.
Deze leveren problemen op in
het recycleproces.

Afdeling WIZ dag
dicht
Op dinsdag 8 maart a.s. is de afde-
ling Werk, inkomen en zorg (geves-
tigd in het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat) de gehele dag niet
bereikbaar. Op de overige dagen van
die week kunt u op de normale tijden
bij de afdeling terecht.

,**-.-

Vanaf de zomer komt de gemeente
met een uitbreiding op de Afvalka-
lender die u ieder jaar in huis krijgt.
De gemeente krijgt op haar website
(www.bronckhorst.nl) namelijk ook
alle actuele afvalinformatie. Om u
nog beter van dienst te kunnen zijn
als het gaat om afvalinzameling. Wat
u in de kalendervindt, staat straks
ook op de website, aangevuld met
extra informatie en eventuele wijzi-
gingen. Op de website komt uitge-
breide informatie over het legen van
de groene en grijze container, de af-
valbrengpunten en de huis aan huis
inzameling van kca- en grof groen
en snoeiafval. De site wordt heel
gemakkelijk te raadplegen. U typt
uw straatnaam in en alle informatie
over uw directe woonomgeving komt
in beeld. Inwoners van de voormali-
ge gemeente Vorden kunnen al
gebruik maken van deze service via
de website www.berkelmilieu.nl.
Maar straks kunnen dus alle
Bronckhorster dit via de eigen
website van de gemeente.

De monumentencommissie

Een van de mooie monumenten in Bronkhor

De monumentencommissie vergadert iedere 3e woensdag van de maand,
om 9.00 uur in het gemeentekantoor en behandelt aanvragen op het
gebied van archeologie en monumenten. De vergaderingen zijn openbaar.
Meer informatie kunt u krijgen bij de secretaris van de monumenten-
commissie, de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 52.

Bijlage gemeentegids huis aan huis
Onlangs is de gemeentegids
Bronckhorst huis aan huis ver-
spreid. Gebleken is dat in het tele-
foongidsgedeelte de plaatsen Toldijk
en Keijenborg niet waren opgeno-
men en de gids dus helaas niet com-
pleet was. Met Wegener Suurland,
de uitgever, is vervolgens overeen
gekomen een bijlage te drukken van
het telefoongedeelte met alleen
deze plaatsen erin. Deze heeft een
zodanig formaat dat hij ingeschoven

kan worden in het telefoongidsge-
deelte van de gemeentegids, zodat
de gids 2005 toch nog zo compleet
mogelijk is. Deze of volgende week
krijgt u de bijlage in huis. Let hierop!

Nogmaals excuses voor de overlast
die dit heeft bezorgd. Mocht u de
bijlage de komende twee weken
onverhoopt niet in huis krijgen. Laat
het ons dan weten, dan sturen wij u
deze alsnog toe.



Informatie over seizoen 2005 Burg.
Kruijffbad Steenderen
• 9 maart 2005 start voorverkoop van zwemabonnementen;
• 23 april 2005 vanaf 13.00 uur is het zwembad voor het publiek geopend;
• 30 april 2005 (Koninginnedag) is het bad gesloten;
• 7 september 2005 sluit het bad om 17.00 uur.
Het zwembad is bereikbaar onder telefoonnummer 45 22 63.

Zwemlessen:
Er wordt opgeleid voor de diploma's A, B, Basis, C + Zwemvaardigheid. Kijk
hieronder bij de data van de voorverkoop, wanneer u uw kind kunt opgeven
voorde zwemles.

De openingstijden van het bad en de lestijden voor de zwemlessen zijn:

Straatnaamgeving Olburgen
Aan de rand van Olburgen, naast de als gemeentelijk monument aange-
wezen woning Olburgseweg 9, zijn door een goede samenwerking tussen
Goldewijk Projectontwikkeling B.V. en de gemeente Steenderen zes
woningen (waaronder vier starterswoningen) ontwikkeld. De woningen
zijn gelegen op ruime, landelijke percelen en zijn traditioneel gebouwd.
Binnen het ontwerp is bijzondere aandacht besteed aan maatverhoudin-
gen, detailleringen en materiaalgebruik. De woningen voegen zich in het
bestaande bebouwingslint langs de Olburgseweg en liggen aan een hofje,
dat enigszins terug ligt van de Olburgseweg. Op 25 februari 2005 heeft de
gemeente de naam van de straat vastgesteld. Voortaan staat deze straat
als 't Höfke bekend. De woningen worden genummerd van 1 t/m 11 en
binnenkort opgeleverd.

Maandag

Dinsdag
09.00-17.00
18.30-20.00

Woensdag
09.00-17.00

Donderdag
09.00-17.00
18.30-20.00

Vrijdag
09.00-17.00
18.30-20.00

Zaterdag
10.00-17.00

Zondag
10.00-17.00

Gesloten

17.30 -17.50 B
17.50-18.10BasisofB
18.10 -18.30 Basis

17.30-17.50 A
17.50-18.10 A
18.10-18.30 A

Gelijk aan het schema
als op de woensdag

18.30-19.00 C +
Zwemvaardigheid
(alleen op woensdag)

Gelijk aan het schema
als op de dinsdag

Data en locatie voorverkoop (let op: voor opgave diverse zwemlessen zie datum) Burg. Kruijffbad in Steenderen.

Dag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Datum

9 maart (tevens opgave diploma A)

1 0 maart (tevens opgave diploma B)

1 1 maart (tevens opgave Basis, C en Zwemvaardigheid)

Locatie

Sporthal 't Hooge Wessel

Sporthal 't Hooge Wessel

Sporthal 't Hooge Wessel

Tijdstip

09.00-16.00

13.00-20.00

09.00-16.00

N.B. Tijdens de zomervakantie van
het basisonderwijs (van 4 juli t/m 12
augustus 2005) is het zwembad op
de maandag wel geopend van:
- 13.00-20.00 uur.
- Bij voldoende belangstelling vindt

trimzwemmen plaats op dinsdag
en donderdag na 20.00 uur.

Evenals voorgaande jaren geldt voor
houders van een Pas 65+, op vertoon
van de pas, bij aankoop van een per-

soonlijk abonnement, een 10-ba-
denkaart of een dagkaartje het tarief
voor personen tot 18 jaar. De moge-
lijkheid voor het volgen van zwem-
lessen bestaat vanaf 5 jaar. De
zwemlessen voor diploma A starten

op 27 april om 17.30 uur. Voor
B- en het Basisdiploma op 26 april
om 17.30 uur. Voor diploma C en
Zwemvaardigheid op 27 april om
18.30 uur. Wilt u in de voorverkoop
een abonnement aanschaffen, vult

u dan onderstaand aanvraagfor-
mulier in en lever dit onder gelijk-
tijdige betaling van de kosten op
één van de onderstaande data in.
Hierbij moet u de oude rode
stamkaart meenemen.

HIERLANGS AFKNIPPEN EN S.V.P. IN BLOKLETTERS INVULLEN

Ondergetekende:
Adres:
Woonplaats:

€82.-

Wenst voor het seizoen 2005:
Voorverkoop

O Gezinsabonnement
(inclusief kinderen tot 18 jaar)
O Persoonlijk abonnement
voor volwassenen (18 jaar en ouder) € 44,-
O Persoonlijk abonnement
voor jeugdigen (tot 18jaar)
O Zwemlessen (5 tot 18 jaar),
exclusief abonnement

Seizoenverkoop

€102,50

€53,30

€28,70 €35,90

€35,90

De overige tarieven zijn:
10-badenkaart personen 18 jaar en ouder € 22,50
10-badenkaart personen tot 18 jaar € 14,30
Dagkaart personen 18jaar en ouder € 2,75
Dagkaart personen tot 18 jaar € 1,85
Dagkaart avondzwemmen vanaf 18.00 uur € 1,85

Vul hieronder de gegevens van de personen in die van het abon-
nement, inclusief eventuele zwemles, gebruikmaken. Ook dient
u uw oude stamkaart mee te nemen. Heeft u geen stamkaart
(meer), dan moet u van alle personen die van het abonnement
gebruik willen maken een pasfoto in te leveren.

Naam en voorletters M/V

•

Geboortedatum Zwemles

Datum inlevering:
Handtekening aanvrager(ster):

3*-
Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen
Lichte bouwvergunningen
• Zelhem, Zuivelweg 18, voor het gedeeltelijk vergroten van een woning
• Wichmond, Lindeselaak 20, voor het vergroten van een woning
• Hengelo Gld, Akkerwinde 8, voor het bouwen van een bergruimte
• Zelhem, Carel Willinkstraat 2, voor het geheel plaatsen van een aanbouw aan de zijgevel

en carport
• Zelhem, Wolfersveenweg 4, voor het verbouwen van een woning
• Zelhem, Brinkweg 30, voor het plaatsen van een dakkapel

Reguliere bouwvergunningen
• Vorden, Schuttestraat 20, voor het gedeeltelijk veranderen van een voormalige varkensstal

t.b.v. een werkruimte voor een ambachtelijke meubelmakerij
• Vorden, Kostedeweg 2, voor het verbouwen van een schuur tot proeflokaal
• Zelhem, Brinkweg, kavel 1 t/m 5, voor het bouwen van 1 vrijstaande woning (kavel 1) en het

bouwen van 4 halfvrijstaande woningen (kavel 2 t/m 5)
• Vorden, hoek de Boonk/het Jebbink, voor het bouwen van een woning
• Vorden, Joostinkweg 8, voor het bouwen van een woonboerderij met bijgebouw
• Steenderen, Burg. Smitstraat/ Dr. Ariënsstraat, voor het uitbreiden van het verzorgings-

complex De Bongerd
• Hummelo, Broekstraat 31, voor het bouwen van een bewaarplaats
• Hengelo Gld, Bleekstraat 2, voor het gedeeltelijk vergroten van een restaurant

Sloopvergunningen
• Hengelo Gld, Mokkinkdijk 3, voor het geheel slopen van een berging goederen en varkensstal
• Vorden, Nijlandweg 6, voor het gedeeltelijk slopen van het oude achterhuis/bedrijfsgedeelte

(veestalling voor rundvee)
• Vorden, Kostedeweg 2, voor het slopen van een vloer uit een schuur
• Zelhem, Michelstraat 15, voor het geheel slopen van een woning
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Aanvragen evenementen
• Zelhem, 20 maart 2005, palmpaasoptocht in de Velswijk, buurtvereniging De Velswijk
• Hengelo (Gld), 27 maart 2005, paasvuur aan de Winkelsweg, buurtvereniging De Dunsborg
• Vonden, 2 april 2005, muziekmarathon op diverse wegen in Vorden, Chr. Muziekvereniging

Sursum Corda
• Zelhem,10 april 2005, autocross op het einde Akkermanstraat-Keyenborg/Velswijk, HACC
• Zelhem,16 en 17 april 2005, motocrosswedstrijden op het circuit 'De Kappenbulten',

Wolfersveenweg te Halle, HALMAC
• Zelhem, 30 april 2005, oranjemarkt op het stationsplein Zelhem, Zelhems Christelijk

Oratoriumkoor
• Hengelo (Gld), 6 mei 2005, Bronckhorster bevrijdingsfestival op de Hietmaat, St. Achterhoeks

museum
• Hengelo (Gld),7 mei 2005, gymuitvoering in sporthal de Kamp.Gymvereniging Veldhoek
• Steenderen, Hengelo, Vorden, 19,20 en 21-05-2005. Rollover Bronckhorst(wandelfestijn voor

mensen met een beperking) in Steenderen, Hengeloen Vorden, Zonnebloem regio
Usselstreek

• Vorden,21 mei 2005, wielerronde Wichmond op diverse wegen in Wichmond, RTV Vierakker-
Wichmond

• Zelhem, 22 mei 2005. fietstocht bij de Kantine SEV Halseweg te Zelhem, T.C. Zelhem
• Hummelo en Keppel, 5 juni 2005, nationale wedstrijd knmv op het Motorsportterrein 'de

Heksenplas' in Hummelo, TCD Hummelo
• Zelhem, 6 t/m 9 juni 2005, avondfietsvierdaagse bij de Kantine SEV Halseweg in Zelhem,

T.C. Zelhem
• Zelhem, 11 juni 2005, VMC-veteranenrit op diverse wegen (vertrek in Zelhem), ZAMC
• Hummelo en Keppel, 26 juni 2005, NK Classic Cross op het Motorsportterrein 'de Heksenplas'

in Hummelo, TCD Hummelo
• Steenderen, 3 juli 2005, rommelmarkt op de parkeerplaats bij supermarkt Aalderink, 'Nieuw

Leven' Steenderen
• Hengelo Gld, 15 juli 2005, openlucht muziekfestijn, Achter café Langeler, Partycentrum

Langeler
• Vorden, 21,22,23 juli 2005, zomerfeesten Vorden in het centrum van Vorden, VW-VOV Vorden
• Zelhem,19,20 en 21 augustus 2005, buurtfeest Velswijk rondom d'n Draejer, buurtvereniging

Velswijk
• Hengelo (Gld), 28 augustus 2005, braderie/vlooienmarkt in de Spalstraat en de Kerkstraat, HOV
• Hummelo en Keppel, 28 augustus 2005, streekwedstrijden op het Motorsportterrein 'de

Heksenplas' in Hummelo, TCD Hummelo
• Hummelo en Keppel, 3 september 2005, uitwisseling Heek-Hummelo, aan de Oude IJssel nabij

molentje Laag-Keppel, HSV Hummelo en Keppel
• Hummelo en Keppel, 11 september 2005, finale wedstrijd jeugd/regio KNMV op het

Motorsportterrein 'de Heksenplas' in Hummelo, TCD Hummelo
• Vorden, 4,5 en 6 november 2005, Vogeltentoonstelling van Vogelvereniging De Vogelvriend

Heeft u bedenkingen tegen de mogelijke verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt
u dit binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van
burgemeester en wethouders van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Voor meer
informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid, tel.
(0575) 750 224/229.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 16, voor het bouwen van een schuur waarbij 2 kleine schuren

worden gesloopt, verzonden op 14 februari 2005
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 90, voor het veranderen van een woning, verzonden op

22 februari 2005
• Vorden, Almenseweg 59, voor het plaatsen van een woonunit voor maximaal 2,5 jaar, de ver-

gunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, verzonden op 17 februari 2005

Reguliere bouwvergunningen
• Drempt, nabij Rijksweg 4, voor het instandhouden van een directieverblijf bij de baggerspecie-

berging, de vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 17 februari 2005

• Hengelo Gld, 1 e Berkendijk 2, voor het bouwen van een garage/berging, verzonden op
15 februari 2005

• Keijenborg, Kerkstraat 4, voor het bouwen van een garage/berging/hobbyruimte ter vervan-
ging van de bouwvergunning verleend op 30 september 2004, de vergunning is verleend met
vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrij-
stelling), verzonden op 15 februari 2005

• Vorden, Strodijk 4, voor het plaatsen van een verkoopruimte, verzonden op 17 februari 2005
• Halle, Roggestraat 32, voor het vergroten van een woning, de vergunning is verleend met

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

• Zelhem, Roessinkweg 10, voor het plaatsen van een wagenloods, verzonden op 17 februari
2005

• Halle, Halle-Heideweg 39, voor het plaatsen van schuren, verzonden op 17 februari 2005
• Zelhem, Wolfersveenweg 3, voor het plaatsen van een aanbouw, de vergunning is verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op
17 februari 2005

• Zelhem, Brinkweg 32, voor het oprichten van een kantoor, verzonden op 23 februari 2005
• Wichmond, Baron van derHeijdenlaan 1a, voor het bouwen van een woning met vrijstaand

bijgebouw, de vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstelling), verzonden op 22 februari 2005

Kapvergunningen
• Hengelo Gld., Kerkekamp 41, voor het vellen van 4 dennen, verzonden op 18 februari 2005.

Herplantplicht.
• Steenderen, Pipeluurseweg 8, voor het vellen van 40 wilgen, verzonden op 18 februari 2005.

Herplantplicht.
• Vorden, Beatrixlaan 12, voor het vellen van 1 Acacia, verzonden op 18 februari 2005. Geen

herplantplicht.
• Zelhem, Groen van Prinsstererstraat 76, voor het vellen van 1 esdoorn, verzonden op

18 februari 2005. Herplantplicht.
• Halle, Dwarsdijk 10, voor het vellen van 1 es, 1 amerikaanse eik en 3 populieren, verzonden op

18 februari 2005. Herplantplicht.
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 20 en Schoolstraat 2, voor het vellen van 6 esdoorns, verzonden

op 18 februari 2005. Geen herplantplicht.

Gehandicaptenparkeerplaats
• Hengelo Gld., Kerkekamp 6, is voor kenteken 40-LL-SF een gehandicaptenparkeerplaats

aangewezen

Ventvergunningen
• Aan peuterspeelzaal de Draejtol voor het venten met paaseieren van 8 t/m 14 maart in

de Velswijk, verzonden op 22 februari 2005
• Aan muziekvereniging 'Nieuw Leven Steenderen' voor het venten met oliebollen in de voor-

malige gemeente Steenderen op 19 maart 2005, verzonden op 23 februari 2005
• Aan Stichting speel-o-theek Humpie Dumpie voor het venten met viooltjes in Zelhem van

14 maart t/m 19 maart, verzonden op 25 februari 2005

Ontheffingen winkeltijden
• Aan Hartelman motoren in Hengelo, voor het geopend hebben van een winkel op 6 maart

tussen 10.00 uur en 17.00 uur, verzonden op 25 februari 2005
• Aan Motoport Zelhem, voor het geopend hebben van de winkel op 20 maart 2005. verzonden

op 25 februari 2005

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten om éénrichtingsverkeer in te stellen op het ge-
deelte Schovenweg in Zelhem tijdens openingsdagen van de ijsbaan. De maatregel geldt voor het
gedeelte gelegen tussen de Doetinchemseweg en de zijaftakking van de Schovenweg. De maat-
regel is van kracht jaarlijks tussen 1 november en 1 april.

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 b en w. De stukken liggen tijdens openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling of Openbare werken. Alleen ventvergunningn en winkeltijden liggen ter inzage bij
Openbare orde en veiligheid op het gemeentehuis.

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 om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen. Kastanjelaan ongenummerd (kavel 64), het bouwen van een woning met garage

(Bestemmingsplan 't Paradijs, fase UI 2003)

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Kastanjelaan ongenummerd (kavel 64), het bouwen van een woning met garage

(Bestemmingsplan 't Paradijs, fase UI 2003)

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, dr. A. Ariënsstraat 41, het splitsen van een woning in twee zelfstandige woningen

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld, Varsselseweg 27, de bouwvan een garage op dit perceel

De op de plannen betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke onderbouwing voor de vrij-
stellingen liggen van 3 maart t/m 30 maart 2005 gedurende de openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor, afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling, met de mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken
aan b en w.

Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdelingen, tel. (0575) 750 250.

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben besloten vrijstelling te verlenen met
toepassing van

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden. op de percelen ten noorden van de Heidepolweg en Larenseweg, kadastraal bekend ^
gemeente Vorden, sectie A, nummer 2565 (ged.) en 2562 (ged.). voor de aanplant van een bos-
rand, het dempen van een greppel, het aanbrengen van een raster en de aanleg van een wandel-
pad

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belan-
gen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij
de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2004 Riefelerdijk 11 Hengelo (Gld.), met bijbe-
horende stukken, ligt van 3 maart t/m 30 maart 2005, tijdens de openingstijden, ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Dit plan legt de planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het per-
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ceel Riefelerdijk 11 te Hengelo (Gld.) in de bestemming Woondoeleinden met recreatievoorzie-
ningen.

Gedurende de inzagetermijn kunnen ingezetenen en in de gemeente Bronckhorst een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijk hun mening tegen het voorontwerpbestem-
mingsplan indienen bij burgemeester en wethouders.

Wet geluidhinder
Inspraak vaststelling grenswaarde Hummeloseweg/Orchideestraat Zelhem

Met ingang van 3 maart ligt tot en met 30 maart 2005 voor eenieder op het gemeentekantoor
gedurende de openingstijden ter inzage: een ontwerpverzoek met bijlage(n), gericht aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland tot vaststelling van een hoger grenswaarde op grond van
artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van zeven appartementen ter vervanging
van een bestaande kapperszaak en een installatiebedrijf met woning aan de
Hummeloseweg/Orchideestraat te Zelhem;

Gedurende vier weken krijgt een ieder de gelegenheid opmerkingen over het ontwerp schriftelijk
kenbaar te maken. De schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wet-
houders.

Ook vindt op 10 maart 2005, om 10.30 uur in het gemeentekantoor een openbare zitting plaats,
waarbij iedereen opmerkingen over het ontwerpverzoek kan maken. Wanneer u van de openbare
zitting gebruik wenst te maken, verzoeken wij u ons dit telefonisch te laten weten maken aan de
heer P. Roerdink, afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 03 12.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving meldingen art. 8.41 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 3 maart t/m 13 april 2005
tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Zelhem. Installatiebedrijf Weulen Kranenbarg, Dr. Grashuisstraat 12-14, 7021 CL voor het
veranderen van de inrichting, volgens het Besluit Opslag en Transportbedrijven milieubeheer

Dit houdt in dat deze inrichting niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer valt.
Wel moet zij voldoen aan de algemene voorwaarden van het Besluit.

Openbare kennisgeving ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1
APV)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 3 maart t/m 16 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:

• Baak, Mts. Schut, Vrendenbargsedijk 4, 7223 KD, voor verbranding nabij de Bakermarksedijk 4;
• Baak, W. Kornegoor, Holtslagweg 4, 7223 NA, voorverbranding op een perceel nabij de

Holtslagweg4;
• Zelhem , B.J. Lettink, Nijmansedijk 7, 7021 JB, voor verbranding op een perceel nabij de

Nijmansedijk 7;
• Drempt, G.J. van Zadelhoff, Veenweg 8, 6996 DC, voorverbranding op een perceel nabij de

Veenweg 8;
• Hengelo, A. Lassche, Elferinkdijk 8, 7255 PW, voorverbranding op een perceel nabij de

Oosterinkdijk;

• Hengelo, M. Wesselink, Riefelerdijk 5, 7255 KN, voor verbranding op een perceel nabij de
Riefelerdijk 5;

• Vorden. de heer Flotterman, Oude Zutphenseweg 2, 7251 JP, voorverbranding op een perceel
nabij de Oude Zutphenseweg 2.

• Hengelo, V. Jansen, Steenderenseweg 8, 7255 KC, voorverbranding op een perceel nabij de
Steenderenseweg 8;

• Zelhem, B. Beulink, Hummeloseweg 63, 7021 KN, voorverbranding op een perceel nabij de
Eckhorsterstraat;

Het snoeihout mag verbrand worden na afloop van de terinzageleggingstermijn op een dag dat de
weersgesteldheid verbranding toelaat, maar vóór 15 april 2005. De ontheffing is onder het
stel?len van voorschriften verleend om nadelige gevolgen voor het milieu, openbare orde en
veiligheid te beperken.

Belanghebbenden kunnen, binnen twee weken na 3 maart 2005 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Bezwaarschriften
worden voor advies voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een
bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage wenden met
het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil
het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond
van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Verordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 24 februari jl. de 'Verordening
naamgeving en nummering van de gemeente Bronckhorst' vastgesteld.

De Verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling
Publiekszaken en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De Verordening treedt in werking
met ingang van 15 april 2005

Verkeer en vervoer
Rioleringswerk Steenderen
Van 14 t/m 17 maart 2005 voert de gemeente Bronckhorst onderhoud uit aan het riool in
Steenderen. Het gaat om deze adressen, die soms voor het verkeer worden afgesloten:
• Molenkolkweg (Anjerstraat-Onderstraat);
• Toldijkseweg (Wehmestraat-kombord);
• Nijverheidsweg ( nabij huisnr 9- Dr. A.Ariënsstraat bij Aviko inrit);
• Kon.Wilhelminastraat (onder het voetpad tussen de Bongerd en de Joannesschool);
• Burg. Heersinkstraat (vanaf rioolput bij huisnummer 27 tot rioolput achter huisnummer 5);
• Dr. A. Ariënsstraat ( Prins Bernhardlaan tot eerste put richting Aviko).

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een kunststof bekleding in de
bestaande rioolbuizen. De woningen die op deze buizen hun rioolwater afvoeren zullen tijdelijk
wat minder water kunnen afvoeren. De aannemer informeert de eigenaren/bewoners van de be-
treffende percelen over de uitvoeringsdata en de tijdelijke beperkingen.

Door de elektronische verzending van dit bericht kan de ontvanger ervan geen rechten aan het
bericht ontlenen.

Zondag 6 maart open van 12.00 -17.00 uur

We nodigen u graag uit om te komen kijken, voelen en zitten in
onze toonzalen met de laatste trends in wooncomfort. Onze nieuwe

collecties meubelen en slaapkamers bieden weer volop comfortabel
leefgenot. U kunt zich ontspannen in onze relaxstudio met een

royaal assortiment relaxfauteuils van o.a. Easysit, Cosyform en Zero
Stress. Deze zijn leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten en aan te

passen naar uw persoonlijke wensen. U bent van harte welkom.

Heerlijk ontspannen relaxen in uw Zerostress fauteuil
Met traploos verstelmechanisme voor de meest com-
fortabele stand. Optimale ondersteuning voor de rug

door ondersteunende lendesteun en verstelbare
hoofdsteun voor meer comfort. In diverse breedte-

maten en met persoonlijk comfort mogelijk.

In leder vanaf 895.-

R D E N Zutphenseweg 24 Tel. 0575-557574

HELMINK
meubelen v.a

M l N K

895.̂
H U l



CONTACT
EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE RECIO

AUTOBEDRIJF

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond (0575) 44 16 21

IJ j f AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg 19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Peugeot 306
1.4 benzine

5-drs bj. 1996
85.000 km

www.autolangwerden.nl

Peugeot 106
Rallye zwart

1994 138.000 km

€ 2.950,-

VW Polo 1.9D 5-drs. rood met.
Toyota Avensis 1.6 4-drs. groen met.
Opel Astra TDS 1.7 zwart met.
Opel Corsa 1.41 Sport 3-drs. rood
Suzuki Baleno 4 drs. groen met.

2000
1998
1997
1995
1995

jjvl Autobedrijf
Meleers
_ ^toonHoron ^J fC\ ̂ 7 ̂

Ford Focus Wagon 1.6i 5-drs. benzine 108.00 km 2000
Mazda Demio 1.3i 5-drs. benzine 64.000 km 2000
Nissan Almera Sport+ 1.8 5-drs. benzine 40.000 km 2002
Renault Megane Coupe 1.8 2-drs. benzine 107.000 km 1998
Seat Inca (gr. kent.) 1.9D 3-drs. diesel 102.000 km 1998
Seat Ibiza 1.6 3-drs. benzine 114.000 km 1999

• M f APK Keuringsstation

l/1/OLVETANG

www.autobedrijfbruil.nl

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74 Dambroek 11 - Baak

r
(0575)4411 14

Mercedes 190
2.3 16V

zwart, LM-velgen,
bouwjaar 1989

Mitsubishi Spacewagon 1.8 rood 180.000 km bj. 1992 € 3950
Renault Clio 1.4 RTI blauw 97.000 km bj. 1997 € 4450
Renault Laguna 2.0 RT airco blauw 120.900 km bj. 1997 € 5450
VW Polo 1.6 airco groen 150.000 km bj. 1996 € 4950
Mazda Primacy 2.0 DITD rood 148.000 km bj. 2001 € 11900

t&lein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Ford Focus 1.8 5-drs. groen bj. 2000
Mercedes C180 classic blauw bj. 1998
Peugeot 206 1.6 XS zwart bj. 1999
Suzuki Alto 1.0 GA rood bj. 1999
Opel Corsa 1.4 Sport groen bj. 2001

€10.750
€ 12.950
€ 8.750
€ 4.750
€ 10.250

Subaru Legacy airco antraciet bj. 2004
VW Vento rood LPG bj. 1993
Ford Escort 1.4 automaat zilvergrijs bj. 1991
Fiat Uno 4-drs. automaat donkerblauw bj. 1993

Diverse goedkope auto's vanaf 400 euro

Peugeot 206 1.4 XT AUTOMAAT, 10-2001, Grijs met., 16.000 kM
Peugeot 206 1.1 XR, 10-1999, Groen met, 57.000 km
Toyota Corolla Combi 1.6,11-1999, Blauw met, Airco, 55.000 km
Mazda 323 1.5 GLX, 1995, Blauw met, Lm-velgen 160.000 km
Volvo 460 1.7 GLE Automaat, 10-1991, grijs, 235.000 km

Daewoo Kalos l ,4 Spirit
O l-2003 35.000 km blauwmet, airco,
centr.Vergr elek.ramen
stuurbekr. l .950

Daewoo Lanos l ,5 SX
06-2000 50.000 km zilvermet, airco,
centr vergr, elek ramen
stuurbekr. 7.950

Daewoo Nubira wagon l ,6
l O-1997 II 8.000 km zilvermet, centr
vergr elek ramen
trekhaak 6.250

Daewoo Tacurna
2,0 CDX,
06-200!
47.000 km

rood met, airco,

trekhaak, cruisecontrol,

trekhaak etc 14.950

Ford Fiesta collection l .3
O l -2000 35.000 km zilvermet, airco, lm
velgen stuurbekr _ _ _ _
centr.Vergr ƒ.250

Nissan Primera 1,6 GX,
03-1999 75.000 km blauwmet,
airco centr vergr.
Elek ramen

Volkswagen Golf 1,9Tdi
l Opk, 05-1998 155.000 km blauw,

centr.Vergr lm velgen
elek ramen O. l J U

Al onze occasions met foto op: www.groot-jebbink.nlAutobedrijf

Groot
Rondweg 2,7251 RV Vorden.

Jebbmk rei.0575 - 55 22 22
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Rabobank Graafschap-Midden op l Üpril van start

Leden staan achter fusie Rabobanken
De Rabobanken van Doesburg-Giesbeek e.o., Doetinchem, Wehl e.o. en Zelhem gaan fuseren.
Tijdens de algemene ledenvergaderingen van de vier banken stemden de aanwezige leden met ruime
meerderheid van stemmen in met het fusievoorstel van de beheerscolleges. De vier banken zullen op
l april 2005 opgaan in de nieuw te vormen Rabobank Graafschap-Midden.

"De fusie biedt onze banken de
mogelijkheid om sterker te
staan voor de belangen van
onze klanten en leden", verk-
laarde een opgeluchte Flip Juch,
die met ingang van l april
directeur van de gefuseerde
Rabobank wordt. "Omdat we
met grotere teams gaan werken,
kunnen we onze profession-
aliteit vergroten en kunnen we
onze klanten meer continuïteit
bieden. Daarnaast krijgen onze
medewerkers meer mogelijkhe-
den om zich te specialiseren en
om gebruik te maken van eika-
ars deskundigheid."
Juch zegt niet bang te zijn voor
een minder persoonlijke
benadering van de nieuwe
bankorganisatie. "De lokale
betrokkenheid is een van de
belangrijkste kenmerken van de
Rabobank. Juist ons streven om
een bank te blijven die dichtbij
de klanten staat, is aanleiding
geweest voor deze fusie.
Typerend voor de Rabobank is

dat we onze mensen zoveel
mogelijk ter plekke willen
houden. Het sluiten van
bankkantoren is dan ook niet
aan de orde."
Volgens Juch maken de ontwik-
kelingen op het gebied van
financiële dienstverlening
schaalvergroting noodzakelijk.
Terwijl het aantal klanten dat
fysiek een bank bezoekt in
Nederland al jaren daalt, neemt
de complexiteit van de finan-
ciële dienstverlening voort-
durend toe. Voor kleinere en
middelgrote banken wordt het
op termijn erg moeilijk om als
zelfstandige bank te voldoen
aan de steeds strengere eisen
van De Nederlandsche Bank.
Rabobank Graafschap-Midden,
die na de fusie ontstaat, heeft
een balanstotaal van circa 1,3
miljard euro en heeft 220
medewerkers in dienst. De bank
heeft daarmee, aldus Juch, een
'comfortabele' omvang.

Op 2 februari werd het
fusievoorstel al voorgelegd aan
de leden in Doesburg, Doetin-
chem, Wehl en Zelhem, maar
toen ontbrak bij alle banken het
vereiste quorum. Daarom werd
de stemming uitgesteld naar de
nieuwe ledenvergaderingen, die
gisteravond gelijktijdig werden
gehouden. Een quorum was nu
niet vereist. Om de fusie
mogelijk te maken moest bij elk
van de betrokken banken meer
dan driekwart van de aanwezige
leden met het fusievoorstel
instemmen.
Leden van de verschillende
banken stelden diverse kritische
vragen, onder meer over de ver-
mogenspositie van de nieuwe
bank, over de betrokkenheid
van de leden en over lokale
sponsorprojecten. Bij de stem-
ming bleek echter dat er geen
fundamentele be/waren waren.
Bij geen van de banken kwam
het fusievoorstel in de gevaren-
zone.

Referendumverordening
maakt provinciaal referendum mogelijk

Gedeputeerde Staten stellen het Gelders
Parlement voor om akkoord te gaan met de
Referendumverordening. Wanneer het alge-
meen bestuur van de provincie een alge-
meen bindend voorschrift vaststelt, bijvoor-
beeld een subsidieregeling, kan daar in de
toekomst een referendum over worden
gehouden. Ook een besluit tot naamswijzi-
ging van de provincie wordt referendabel.
In de verordening, die onlangs voorlopig is
vastgesteld, is geregeld dat ongeveer 4.800
kiesgerechtigden een inleidend onderzoek
tot het houden van een referendum moeten
indienen. Een definitief verzoek moet
ondersteund worden door tenminste 72.000
kiesgerechtigden. De mogelijkheid van een
referendum is gekoppeld aan een
voorgenomen besluit van Provinciale
Staten, zodat kiezers voorafgaand aan de
vergadering van Provinciale Staten een
inleidend verzoek kunnen indienen met
betrekking tot een referendabel besluit dat
op de agenda voor die vergadering van het
Gelders Parlement staat. Als dit inleidend
verzoek wordt goedgekeurd, hebben de

indieners zes weken de tijd om een defini-
tief verzoek in te dienen.
De referendumverordening Gelderland
2005 sluit aan op de Tijdelijke referen-
dumwet van het Rijk en de daarop
gebaseerde Gelderse verordening op • het
raadgevend correctief referendum (vast-
gesteld door Provinciale Staten op 27 febru-
ari 2002). Door het vervallen van de
Tijdelijke referendumwet op l januari 2005
is ook de Gelderse verordening niet meer
van kracht. Daarvoor treedt nu de
Referendumverordening 2005 in de plaats.
Alle door Provinciale Staten vast te stellen
en/of te wijzigen en in te trekken algemeen
verbindende voorschriften zullen nu, na
vaststelling door Provinciale staten van de
nieuwe verordening, referendabel zijn.
De uitslag van een referendum is geldig als
tenminste 30% van de Gelderse kies-
gerechtigden eraan heeft deelgenomen. Ook
Provinciale Staten kunnen het initiatief
nemen tot het houden van een referendum.
De stemming bij een referendum zal
schriftelijk plaatsvinden.

8 maart-actie Amnesty International
'Vrouwen Vogelvrij' in gewapende

conflicten
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, roept Amnesty International in het kader van de Campagne 'Stop
Geweld tegen Vrouwen' op tot wereldwijde actie om het geweld tegen vrouwen te stoppen. De 8 maart-actie
'Vrouwen Vogelvrij' richt zich op vrouwen in gewa-pende conflicten in Colombia, Atjeh en de Democratische
Republiek Congo.

In gewapende conflicten zijn vrouwen
vogelvrij. Zij worden vaak het zwaarst
getroffen. Het geweld tegen hen wordt
opzettelijk gepleegd, goedgekeurd of
getolereerd en het blijft voortbestaan
omdat de daders weten dat zij niet wor-
den berecht. Amnesty International
oefent zware kritiek uit op regeringen die
geweld tegen vrouwen straffeloos laten
passeren.
Vrouwen en meisjes worden niet alleen
gedood, ze worden verkracht, seksueel
mishandeld, verminkt en vernederd.
Slachtoffers van verkrachting lijden ook
door het psychologische en emotionele
trauma, maar bovendien door de nadelige
gevolgen voor hun gezondheid en het
risico op een HIV/AIDS-infectie en dan

ook nog door de angst dat zij door hun
families en gemeenschappen worden ver-
stoten.
Toegang tot het recht is essentieel om het
geweld tegen vrouwen te stoppen. Het
Internationaal Strafhof in Den Haag, dat
volgend jaar aan de eerste processen
begint, biedt een nieuwe mogelijkheid
voor vrouwen om toegang te krijgen tot
dat recht. Berechting bevestigt dat
verkrachting en seksueel geweld mis-
daden zijn en het is een signaal aan
plegers van geweld dat het niet zal wor-
den getolereerd.
De AI werkgroep in Zelhem/Halle doet
actief aan deze actie mee en roept u op
uw steun hier-aan te geven. Op 13 maart
is zij aanwezig in de Lambertikerk in

Zelhem bij beide diensten (9.00 en 10.30
uur) en bij de Inloopavond voor vrouwen
op 17 maart en bij de maandelijkse schri-
jfacties.
Beschikbaar zijn een petitielijst ter
ondertekening, gericht op de
Democratische Republiek Congo,
actiekaarten naar Indonesië (i.v.m. Atjeh)
en Colombia. Ook kunt u een bijdrage
storten ten bate van een advertentie in het
Co-lombiaanse dagblad EL TIEMPO,
met een op-roep aan alle strijdende parti-
jen om de rechten van vrouwen te
respecteren (giro 454000 t.n.v. adverten-
tie Colombia maart 2005). Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met
mevr. Koos Gerbrandy-Van der Linden,
tel. 0314-621544.

Raadsvergadering februari

Gemeenteraad Bronckhorst bijeen
Op 24 februari is de gemeenteraad van Bronckhorst weer in Hengelo bijeen geweest voor de maandelijkse
raadsvergadering. (Waarnemend) burgemeester Van der Wende gaf na de opening het woord aan Herman
Gosselink van het CDA, als 'nestor' van de vergadering. Deze sprak in een korte rede zijn speciale waarder-
ing uit voor de griffie van de nieuwe gemeente.

Na een vlotte behandeling van de eerste zeven punten van de
agenda, was het achtste en belangrijkste agendapunt van de
avond aan de orde: het raadsprogramma 2005-2010 aan de
hand van het concept, waarvan voor iedereen een exemplaar
beschikbaar was.
VVD en D66 hadden te kennen gegeven dat ze het program-
ma niet ondertekenden. Anneke Hacquebard van D66 lichtte
toe dat haar partij zich kritisch en constructief zal opstellen ten
opzichte van het programma. De VVD sloot zich, bij monde
van fractievoorzitter Evert Blaauw, aan bij haar woorden. Hij
beoordeelde het raadsprogramma als onevenwichtig en vaag
en vond om die reden de titel van het programma 'Een solide
fundament voor Bronckhorst, ontwikkeling van een visie voor
een evenwichtig en vitaal Bronckhorst' geen gelukkige keuze.
Max Noordhoek van GroenLinks gaf vervolgens commentaar
bij de amendementen die zijn partij voorstelde. Hij merkte spi-
jtig op dat hij een aantal zaken, dat in het coalitiedebat aan de
orde was geweest, in het raadsprogramma niet meer
tegenkwam, zoals de uitgesproken voorkeur voor kleinscha-
ligheid versus grootschaligheid. Antoon Peppelman van de
PvdA wilde ingaan op de amendementen van GroenLinks en
verzocht om een schorsing van vijftien minuten om een en
ander met zijn coalitiegenoten te kunnen bespreken.
Na de schorsing bleek dat de coalitie zich met de meeste pun-
ten, die GroenLinks naar voren had gebracht, kon verenigen.
Er werd nog wat gesleuteld aan een formulering voor de frase
over de ontwikkeling van het buitengebied, zodat iedereen

zich hier uiteindelijk in kon vinden. Jan Beverdam (PvdA)
nuanceerde wat punten die voornamelijk betrekking hadden
op landschap en ontwikkeling van bebouwing versus instand-
houding van natuur en groen en verwees naar toekomstige
beleidsnota's waar het de behandeling van de IJsseloever
betrof.
Nu PvdA, CDA en GroenLinks consensus had-den bereikt
over het raadsprogramma, vroeg Dorien Mulderije (VVD) het
woord om zich kritisch uit te laten over het feit dat in het raad-
sprogramma de resultaten van het onderzoek, dat is verricht
voor het bepalen van een locatie van een VHS bedrijventer-
rein, ter discussie zijn gesteld. Zij vroeg zich af waar de
samenstellers van het programma 'het lef vandaan halen'.
PvdA en CDA weerlegden de argumenten in een verwijzing
naar de huidige economische situatie, waarin de behoefte aan
nieuwe bedrijfsruimte niet zo groot is. Bovendien beschikt
Zelhem over een groot bedrijventerrein, dat nog veel ruimte
biedt. Mulderije voerde nog aan dat 'regeren vooruit zien is'.
Peppelman beaamde dat, maar merkte op dat je dat regeren
wel met gezond verstand moet doen. De VVD-aanval werd
afgeslagen bij gebrek aan ondersteuning door de overige par-
tijen. De voorzitter constateerde dan dat het raadspro-gramma
2005-2010 kan worden vastgesteld; hij vond dit belangrijk
genoeg om het besluit met de voorzittershamer, die hij zeer
spaarzaam hanteerde, te bekrachtigen.
De resterende agendapunten riepen geen verdere discussie op,
waarna de voorzitter afsloot.

Geboorte ezelveulen
Op 14 februari jl . is om 23.50 uur het eerste ezelveulen van ezelstal de Edelingen in
Zelhem geboren. Moederezel en kind maken het geweldig. Op zondag 6 maart a.s.
tussen 10.00 en 17.00 uur wordt iedereen uitgenodigd op het geboortefeest van het
ezelveulentje. Beschuit met muisjes, krentenwegge en natuurlijk een kop koffie of
thee staan voor u klaar aan de Pluimersdijk 5 te Zelhem. Gedurende deze dag
zullen er diverse leuke (ezel)activiteiten plaatsvinden.

Om 10.00 uur vindt de opening plaats en
van 11.00 tot 12.00 uur is er een demon-
stratie hoef-bekappen. Arianus de circusar-
tiest is de gehele dag aanwezig. Hij zal uw
kinderen de eerste beginselen van een aan-
tal circusacts bijbrengen: jongleren, koord-
dansen en misschien het fietsen op een één-
wielfiets. Verder is er een overdekt
springkussen.
Om 13.30 uur begint de naamwijding. Wil

Koolhof onthult daarna de naam van het
jonge veulentje. Twee dierenartsen vertellen
rond de klok van drie uur iets over de
medische aspecten van de ezel. Zowel de
reguliere geneeskunde als de alternatieve
wijze van diergenezen komt aan bod.
Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te
stellen over uw eigen dieren of over de
dieren van de ezelstal. Het programma
wordt om 17.00 uur afgesloten.



ZOEK DE VERSCHILLEN:

De tijd van lelijke kunststof kozijnen is voorbij, het verschil met hout
is niet meer te zien. Maar wel te merken. Kunststof kozijnen zijn
onderhoudsarm en gaan tot wel 50 jaar mee. Over duurzaam
bouwen gesproken. Geschikt voor zowel moderne als klassieke archi-
tectuur. Overtuig uzelf en neem een kijkje in onze nieuwe showroom!

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

Gildenweg 20 - ZELHEM - Tel. (0314) 62 23 08

Komo attest

geen aanbetaling

duurzaam bouwen

Politie keurmerk

10 jaar garantie

Nieuws
Dorpswerkgroep

Halle
Het heeft wat langer geduurd dan de
Dorpswerkgroep Halle aanvankelijk
dacht, maar de uitkomst van de start-
bijeenkomst, nu al weer 5 weken geleden,
is bekend.
Dat de uitkomst zolang op zich heeft laten wacht-
en, komt puur doordat de opkomst en daardoor
ook de geuite wensen en geopperde ideeën wat
betreft de leefbaarheid van Halle zo over-
weldigend waren. Dat heeft een vertraging in het
proces van zo'n drie tot vier weken tot gevolg
gehad.
Op 7 maart komt de dorpswerkgroep weer bij
elkaar. Daarna zullen de inwoners van Halle zo
spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht
over de verdere gang van zaken, die uiteindelijk
moet leiden tot de totstandkoming van het
Dorpsplan Halle.

ZELHEM - Heeft u zondag 17 april al een apart merkteken gegeven in uw agenda. Toch maar even doen, want u bent
die zondagmorgen van harte welkom als gast van de Protestantse Gemeente te Zelhem. Die Kerkelijke Gemeente wil die
ochtend haar dankbaarheid uiten voor de goed verlopen restauratie van het kerkdak. Maar ook haar dankbaarheid
tonen voor de vele steun die daarvoor is ontvangen, zowel in geldelijke als in ondersteunende zin.

En dat zowel van betrokken
kerkleden als van niet actief
kerkelijke bewoners van
Zelhem.

Vanaf 11.00 uur staat de kerk
wagenwijd open voor
iedereen, die zich op welke
manier dan ook verbonden
voelen met het prachtige
monument in het hart van
Zelhem. Natuurlijk is ook
iedereen welkom in de kerk-
dienst die vanaf 10.00 uur
wordt gehouden.

Een dienst die in het teken
van de restauratie zal staan,
maar ook zal men stilstaan bij
de rol die de kerk heeft binnen
de gemeenschap van Zelhem.
Als kerk willen we graag mid-
den in die gemeenschap staan,
om met elkaar te werken aan
een leefbare wereld. De
Protestantse Gemeente start
de zondag dus met één kerk-
dienst, waarbij getracht wordt
middels zang en muziek
zoveel mogelijk mensen van
binnen en buiten de kerkge-
meenschap te boeien. Om
11.00 uur start de 'Open
Kerk' en kan ieder onder het
genot van een kop koffie
rustig de binnen en buitenkant
van de Lambertikerk be-
kijken.

Daarbij zal op diverse plaat-
sen toelichting worden
gegeven over de geschiedenis
van de kerk en de geschiede-
nis van de laatste restauratie.
De 'Open Kerk' zal tot rond
14.00 uur duren. In de
komende weken zal de infor-
matie verder worden gepre-
ciseerd, maar weet u nu al
welkom op 17 april.

Henk Wassink,
voorzitter Protestantse

Gemeente
Zelhem.

Si-fciWff - SU-.o/u

mrum
Bouwradïus Groep

Handelsweg 1 1 Zelhem

Tel. 0314-622839
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WILLEMSEN
AUTOSCHADE & T R U C K S T v i i N G www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

HOGE VOORT
AUTOWASCENTRUM

O TANKSTAT/ON

Autowascentrum De Hoge Voort

*/'.» bestaat 1 jaar S-\f'
^, ' en dat vieren wij!!!

Gildenweg 11 in Zelhem,.
Telefoon 0314-620471

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!!

In de week van 4 maart t/m 13 maart 2005 is
onderstaande AANBIEDING van toepassing

i.v.m. het eenjarige bestaan van het
autowascentrum.

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

opnemen met Han Schut of Erik ter Hove.

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

Van 4 maart t/m 13 maart 2005 betaalt u

slechts € i /5O voor het wassen

van uw auto (normale prijs €11,50)

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

MET BEKENDE ZANGER
UIT CAFÉ BOLLE JAN



Zanger/entertainer
te gast in de Groes

Zaterdag 5 maart treedt Marcel de Rooy vanaf 22.00 uur op in eetcafé de
Groes. De entree bedraagt € 5,-. Marcel is een zanger met een zeer ruime
ervaring. Zo zong hij in het café van Bolle Jan, maar stond hij ook al in
de Arena, waar hij in mei 2004 in liet voorprogramma van René Froger
stond.

Daarnaast heeft hij ruime ervaring op het
gebied van entertainen met het duo M &
M, die vooral langs de boulevard van
Scheveningen haar werkterrein had. Ook
heeft hij een aantal seizoenen als zanger
en entertainer bij Hollandse bars en danc-
ings in Spanje opgetreden. En ook
Cura?ao en Bonaire staan op zijn lijst. In
april 2000 was hij te zien in Hennie
Huismans Soundmix-show op RTL 4
waar hij in de finale de 6e plaats wist te
bereiken met het hartverwarmende num-
mer 'Unchained Melody' van de
Righteous Brothers.
Marcel de Rooij heeft in zijn repertoire

naast het Hollandse feestwerk als: Bossie
Rooie Rozen, Amsterdam Medley, De
vrolijke Koster en Jij bent de zon, ook
danceclassics als Relight my Fire, l teel
good, Heaven must be missing an angel,
Disco inferno etc. Natuurlijk zingt hij ook
het populaire Top 40-werk waaronder
'Something Beautiful' van Robbie
Williams, 'Heb je even voor mij' van
Frans Bauer en 'U's getting hot in here'
van Nelly.
Marcel kan daarbij kiezen uit een lijst van
meer dan 400 nummers, zodat de meeste
verzoeknummers spontaan door hem ver-
tolkt kunnen worden.

Wedstrijd-
programma
Z.S.V. Zelos

Zaterdag 5 maart. Senioren.
Oeken l - Zelos 1. Aanvany:
14.30 uur; Zelos 4 - DZC '68
6. Aanvang: 12.30 uur; Zelos
7 - Grolse Boys 2. Aanvang:
14.30 uur; ZVV '56 Dames l
- Zelos Dames 1. Aanvang:
14.00 uur.
Junioren. DCV '26 A2 - Zelos
Al. Aanvang: 14.30 uur;
Zelos A2 - DVC '26 A3.
Aanvang: 14.30 uur; Zelos B2
- DVV B4. Aanvang: 11.00
uur; Zelos MBD - DVC '26
MB. Aanvang: 13.15 uur.
Pupillen. Zelos D2

Doetinchem D3. Aanvang:
9.30 uur; Gazelle Nieuwland
D2 - Zelos D3. Aan-vang:
11.00 uur; Rijnland D2 -
Zelos D4. Aanvang: 9.00 uur;
Dierense Boys D2M - Zelos
D5M. Aanvang: 11.00 uur.
DZC '68 i:3 - Zelos E2.
Aanvang: 10.00 uur; Brum-
men E4M - Zelos E3.
Aanvang: 9.00 uur; Zelos E4 -
Hal le H2. Aanvang: 9.30 uur.
Angerlo V. F l - Zelos F ; l .
Aanvang: 8.45 uur; Zelos F2 -
Warnsveldse Boys F3.
Aanvang: 8.30 uur; De Hoven
F l - Zelos F3. Aanvang: 11.00
uur; Be Quick F3 - Zelos F5.
Aanvang: 9.00 uur; Zelos F6 -
Gazelle Nieuwland F4.
Aanvang: 8.30 uur.

Inspraak startnotitie
N18 Varsseveld - Enschede

Van 2 maart tot en met 29 maart 2005 ligt de startnotitie N18 Varsseveld - Enschede ter inzage.
De startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Tracéwet, de Wet milieu-
beheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u tot en met 29 maart 2005
uw mening geven over de inhoud van de startnotitie.

•
Achtergrond
Op de N18 is sprake van verkeersonveiligheid en de weg doorsnijdt enkele kernen, wat leef-
baarheidsproblemen tot gevolg heeft. Het ministerie van Verkeer & Waterstaat, de provincie
Gelderland, de provincie Overijssel en de Regio Twente hebben gezamenlijk met de Regio
Achterhoek en de gemeenten rond de N18 het initiatief genomen een nieuwe procedure
te starten om de genoemde problemen te verminderen of op te lossen.

In de studie worden 5 alternatieven uitgewerkt:
• Het nul-alternatief: Dit betreft de situatie in 2020 als de N18 niet wordt aangepast of

omgeleid.
• Omleidingen Eibergen en Usselo.
• Omleiding Groenlo-Enschede.
• Omleiding Varsseveld-Enschede.
• Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief.

De startnotitie
De startnotitie is het begin van een Tracéwetprocedure en een milieueffectrapportage U teest
hierin wat onderzocht gaat worden en wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn.
In de notitie worden alternatieven beschreven en wordt uitgelegd welke (milieu)effecten zullen
worden onderzocht. Het resultaat van de onderzoeken vormt de Trajectnota/het Milieueffect-
rapport (TN/MER). Op basis hiervan kiezen de Ministers van Verkeer en Waterstaat (V&W) en
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een alternatief.

•
Waar kunt u de startnotitie inzien?
De startnotitie N18 Varsseveld - Enschede kunt u van 2 tot en met 29 maart 2005 gedurende
de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
• de gemeentehuizen van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Enschede, Haaksbergen.

Hengelo, Hof van Twente, Groenlo-Lichtenvoorde. Oude IJsselstreek en Winterswijk;

• de (hoofd)vestigingen van de openbare bibliotheken in Aalten, Borculo, Delden, Doetinchem,
Eibergen, Enschede, Groenlo, Haaksbergen, Hengelo (Gld), Hengelo (Ov), Lichtenvoorde,
Neede en Winterswijk;

• de kantoren van de regio Achterhoek in Doetinchem en de regio Twente in Enschede;
• de provinciehuizen van de provincies Gelderland en Overijssel;
• de vestiging van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Arnhem;
• de bibliotheken van de ministeries van V&W en van VROM, beide in Den Haag.

Hoe kunt u reageren op de startnotitie?
De ministers van V&W en van VROM nodigen u uit gedurende de termijn van de terinzage-
legging mondeling of schriftelijk te reageren op de startnotitie. Inspraakreacties naar aanleiding
van deze startnotitie zijn vooral bruikbaar wanneer ze het karakter hebben van concrete voor-
stellen voor te onderzoeken alternatieven en effecten.

Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 29 maart 2005 sturen naar:

Inspraakpunt V&W
N18 Varsseveld - Enschede

Postbus 30316
2500 GH Den Haag

U kunt ook via internet reageren: www.inspraakvenw.nl.

In beide gevallen kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke
gegevens.

Informatiebijeenkomsten en hoorzittingen
Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de startnotitie worden drie informatie-
bijeenkomsten met aansluitend hoorzittingen georganiseerd. Bij die officiële hoorzitting kunt u
mondeling inspreken op de startnotitie. De bijeenkomsten worden gehouden op:
• 8 maart Hotel 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
• 10 maart Café zalencentrum De Klok, Grotestraat 84, Eibergen
• 14 maart Hotel Morsinkhof/'t Hoogeland, Eibergsestraat 157, Haaksbergen

De avond begint om 18.00 uur met een informele inloop waarbij u vragen kunt stellen aan
medewerkers van Rijkswaterstaat. Om 19.30 uur start het interactieve gedeelte met een
presentatie over de studie en de mogelijkheid om plenair vragen te stellen. Na de pauze start
om 20.45 uur een officiële hoorzitting voor degenen die mondeling hun reactie willen geven.
Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Indien u tijdens de hoorzitting het woord wilt
voeren, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk drie dagen vóór de hoorzitting aan het
Inspraakpunt V&W kenbaar te maken, telefoon 070 351 96 00.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de Ministers van V&W
en van VROM, de betrokken bestuursorganen en de commissie voor de milieueffectrapportage.
De commissie voor de m.e.r. adviseert de Ministers over de richtlijnen voor de inhoud van
het MER.
Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de Ministers vervolgens de richtlijnen
vast. De richtlijnen vormen het vertrekpunt voor het opstellen van het MER. Op de Traject-
nota/MER kunt u te zijner tijd wederom inspreken.

Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u de door het Inspraakpunt
ontvangen reacties inzien op dezelfde locaties als waar de startnotitie ter inzage ligt.

•
Nadere informatie
Een exemplaar van de startnotitie en/of nadere informatie over de inhoud kunt u vinden
op www.rijkswegn18.nl of u kunt contact opnemen met Chris Stoffer van Rijkswaterstaat
Oost-Nederland, telefoon 026 368 82 78.

Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u terecht op www.tnspraakvenw.nl en
bij het Inspraakpunt. telefoon 070 351 96 00.

Inspraakpunt
Verkeer en Waterstaat
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Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.
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WegWijZer heeft in maart een aantal
dagen geen spreekuur: donderdag 24
maart, Goede Vrijdag 25 maart en
maandag 28 maart 2e Paasdag en kan-
toor van Welzijn Ouderen is ook geslo-
ten op Goede Vrijdag en 2 de Paasdag.

Senior Vakantie
Plan
Voor wie een zekere leeftijd heeft be-
reikt, nog vitaal is en op reis wil gaan,
zijn er-natuurlijk vele mogelijkheden.
Gewoon boeken bij een reisbureau en
meegaan met een gezelschap. Dat kan
heel goed uitpakken, maar het zou
kunnen dat u zich niet zo op uw ge-
mak voelt omdat als "oudere" wat bui-
ten de groep valt en u zich daardoor
wat eenzaam voelt. Voor wie het ple-
zierig vindt om met leeftijdgenoten
op vakantie te gaan is er Senior Vakan-
tie Plan. Deze organisatie heeft een
groot aantal reizen, in zowel binnen-
als buitenland op het programma,
zelfs verre reizen. In principe zijn de
reizen bedoeld voor mensen die zich
zelfstandig kunnen redden en die in
staat zijn het reisprogramma mee te
maken.
Om ook mensen te bedienen die be-
hoefte hebben aan een wat rustiger
programma zijn er vijf categorieën, in
de brochure aangeduid met wande
laartjes, vijf wandelaartjes betekent
dat men energie genoeg moet hebben
om indien nodig vroeg op te staan en
om aan een intensief excursie pro-
gramma deel te nemen. Bij de catego-
rie met één wandelaartje is er een rus-
tig programma en kan men hulp krij-
gen bij het in- en uitstappen van de
bus. Het spreekt voor zich dat een bui-
tenlandse reis vermoeiender is dan
een vakantie in Nederland. Wel is al-
tijd een verpleegkundige aanwezig.
Niet om één of meerdere patiënten te
verzorgen, maar om in geval van nood
hulp te bieden. Bij de keuze van de ho-

tels is uiteraard rekening gehouden
met de doelgroep.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u de
reisbrochure aanvragen bij Senior Va-
kantie Plan Postbus 1334,1400BH Bus-
sum. Website: www.seniorvakantie
plan.nl. U kunt ook de brochure ko-
men bekijken op het kantoor van Wel-
zijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel 0575
553405, alleen 's morgens bereikbaar.
Voor mensen met een beperkte mobi-
liteit organiseert HOLYDAY CARE va-
kantiereizen in binnen- en buiten-
land. Tevoren wordt overlegd welke
zorg en/of hulpmiddelen nodig zijn
.Informatie tel. 043 3647739

"De zorg de baas"
Onder deze naam verzorgt de VIT (vrij-
willige intensieve thuiszorg) een cur-
sus voor mantelzorgers. Degenen die
de cursus volgen komen vier dagdelen
bij elkaar. Samen met de cursusleid-
ster zoeken zij naar handvatten die
hen kunnen helpen om een balans te
vinden, grenzen te stellen en om te
gaan met tegenstrijdige gevoelens.
Mantelzorgers wikken en wegen door-
gaans langdurig voordat zij besluiten
om aan deze cursus te gaan deelne-
men. De praktijk heeft inmiddels uit-
gewezen dat mantelzorgers na het vol-
gen van deze cursus beter in staat zijn
hun vaak zware zorgtaak aan te kun-
nen en vol te houden.

Enkele onderwerpen die aan de orde
komen:
* Fysieke psychische en financiële be-

lasting

* Mag ik "nee"zeggen?
* Tegenstrijdige gevoelens
Als er behoefte is aan specifieke onder-
werpen is het mogelijk het cursuspro-
gramma op onderdelen aan te passen.

Cursusdata regio Achterhoek: donder-
dag 3, 17, 31 maart en 14 april, van
13.30 uur tot 16.00 uur
Cursusdata regio Zutphen: woensdag
9 en 23 maart en 6 en 20 april van
13.30 uur tot 16.00 uur.
De plaatsen waar de cursussen gehou-
den worden zijn nog niet bekend.
Voor opgave kunt u terecht bij de VTT,
tel 0573 438400

Voor meer informatie kunt u ook bo-
venstaand tel. nummer bellen of Wel-
zijn Ouderen Vorden tel. 554305

B.O.S. (bezoek- en
oppasservice)
Bezoek- en oppasservice is bedoeld
voor demente of chronisch zieke oude
ren. Vrijwilligers die hiervoor een spe
ciale opleiding gekregen hebben, ne
men gedurende een dagdeel de zorg
over waardoor de mantelzorger (part-
ner.kind of andere verzorger) even de
handen vrij heeft en tijd krijgt voor
ontspanning. Mantelzorgers hebben
een zware taak, die zij graag willen
volhouden. Dit volhouden zal beter
lukken als de mogelijkheid bestaat zo
nu en dan even op adem te komen. De
vrijwilligers van de BOS willen hierbij
graag helpen.
Wilt u meer weten, dan kunt u con-
tact opnemen met Welzijn Ouderen,

EXCITYNG HARD:
DJ Zany in City Lido
Zaterdag 5 maart betreedt de Eind-
hovense DJ Zany de DJ booth van
City Lido tijdens EXCITYNG Hard.
Het City Theater van City Lido is
dan weer geheel gedecoreerd tot
één indrukwekkende Dance Hall.

DJ Zany inmiddels al een echte vete
raan in de Dance scène en is fulltime
DJ/producer. Hoogtepunten op zijn CV
als Hardstyle DJ zijn Energy, Defqon l,
Goliath, OJubtempo, X-qlusive, Deci-
bel en Hardbass. Met Walt (bekend

van Showtek) produceert Zany hard-
style met techno invloeden onder de
naam Southstylers. Hij probeert zich
dan ook altijd te ontwikkelen als DJ
/producer. Resident in het City theater
is DJ Zemtec. Verder laat in de Soulkit-
chen Daniël de beste Urban en Latin
horen, het feestcafé Barrio Basso is do-
mein voor Mark en herkenbare en
dansbare 80s en 90s ervaar je in Club
de Reau In het Classic café zorgt Ron-
nie voor een herkenbare sound en
feestje.

Gastouderbureau Blokkentoren
breidt uit naar Lochem
Het Gastouderbureau van Stich-
ting De Blokkentoren uit Zutphen
breidt zich uit. Binnenkort bemid-
delt het Gastouderbureau ook tus-
sen vraag- en gastouders in de ge-
meente Lochem.

Het Gastouderbureau van De Blokken-
toren bestaat sinds 1996 en heeft de
laatste jaren een explosieve groei
doorgemaakt. Het werkgebied van het
Gastouderbureau bestrijkt op dit mo-
ment de gemeenten Zutphen, Warns-
veld, Gorssel, Brummen, Vorden en
Voorst. Binnenkort komt daar de ge
meen te Lochem bij.

De Blokkentoren heeft voor uitbrei-
ding in dit gebied gekozen, vanwege
de vraag die zij uit deze gemeente
krijgt. Daarnaast biedt, de sinds l ja-
nuari jl. ingevoerde Wet Kinderop-
vang, nieuwe kansen. De wet gaat er-
van uit dat de kosten van kinderop-
vang worden betaald door ouders,
werkgever(s) en de overheid. Het blijkt
dat professionele kinderopvang op die
manier voor veel mensen aantrekke

lijk wordt en daar speelt De Blokkento-
ren op in. Ook blijkt het voor veel ou-
ders interessant hun huidige particu-
liere opvang te formaliseren via het
Gastouderbureau van De Blokkento-
ren, om zo gebruik te kunnen maken
van de (financiële) mogelijkheden van
de nieuwe Wet Kinderopvang.

GASTOUDEROPVANG: KLEIN-
SCHALIG, PROFESSIONEEL EN
HUISELIJK
Gastouderopvang is een professionele
en kleinschalige vorm van kinderop-
vang. De gastouder biedt opvang aan
kinderen van O tot 12 jaar, waarvan
ouders werken of studeren. De opvang
vindt plaats in het huis van de gastou-
der. Op die manier wordt er voor de
kinderen een huiselijke sfeer gecreë-
erd.
Het Gastouderbureau bemiddelt tus-
sen vraag- en gastouder en begeleidt
de opvang. Omdat De Blokkentoren de
kwaliteit van de opvang hoog in haar
vaandel heeft staan, besteedt zij veel
aandacht aan de selectie van gastou-

ders en aan deskundigheidsbevorde
ring van de gastouder. Zo organiseert
het Gastouderbureau regelmatig cur-
sussen en thema-avonden.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Voor geïnteresseerde vraag- en gastou-
ders organiseert De Blokkentoren in
maart vier informatiebijeenkomsten.

De eerste avond vindt plaats op maan-
dag 7 maart a.s. en wordt gehouden in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in Vor-
den. Op woensdag 9 maart a.s. is er
een informatiebijeenkomst in Bar-
chem ('t Onderschoer, Beukenlaan 1).
In Lochem in zalencentrum 'Bouse
ma' (Zutphenseweg 35) wordt op dins-
dag 15 maart a.s. een informatiebij-
eenkomst georganiseerd. De laatste
bijeenkomst is op donderdag 17 maart
a.s. in 't Kruispunt, Verwoldseweg l in
Laren.

Alle informatieavonden beginnen om
20.00 uur en duren uiterlijk tot 22.00
uur.

tel. 553405. Er volgt dan een kennis-
makingsgesprek om na te gaan hoe in
uw situatie de hulp het beste kan wor-
den ingezet.

Pas-65
Sinds l januari 2005 is de Pas-65 niet
meer verkrijgbaar. De pas is overbodig
geworden nu iedereen vanaf veertien
jaar een geldig legitimatiebewijs moet
hebben. Op vertoon van een legitima-
tiebewijs kunt u als u 65 of ouder bent
op heel veel plaatsen korting krijgen,
bij de bibliotheek, toegangskaarten
voor diverse evenementen en bij die
rentuinen en pretparken.

Open Tafel

Chipknip
Uw pinpas kunt u ook als chipknip ge
bruiken.Handig bij het betalen van
kleine bedragen. Op tal van plaatsen
kunt u er ook bij de parkeermeter mee
terechtAls u de chipknip gebruikt
hoeft u nooit meer te zoeken naar
munten voor de parkeermeter en
heeft u niet langer een heleboel wis-
selgeld in uw portemonnee.De chip-
knip kunt u opladen bij een oplaad-
punt, o.a. bij de banken maar ook op
tal van andere plaatsen zijn er oplaad-
punten. U bepaalt zelf hoe groot het
bedrag is dat u op uw chipknip wilt
hebben en bij elk oplaadpunt kunt u
zien hoeveel er nog opstaat. In de win-
kel hoeft u dan niet meer te pinnen.
Wilt u weten hoe de chipknip precies
werkt dan kunt u bij Welzijn Ouderen
een oplaad- en betaalinstructie opha-
len

In de recreatieruimte van De Wehme
kunt u dagelijks met anderen van een
warme maaltijd genieten ('Open Ta-
fel'). Dit is niet alleen voor bewoners
van de aanleunwoningen of de bewo-
ners van De Wehme, maar ook voor
diegene die zelfstandig in Vorden of
omgeving woont.
De prijs van deze maaltijd bedraagt nu
€ 7,50. Met ingang van l maart 2005 is
de prijs € 8,00.

THEMABUFFET
Eenmaal per maand, met uitzonde
ring van de maanden juli en augustus,
wordt er een buffet verzorgd aan de
hand van een thema. Meestal is dit de
laatste dinsdag van de maand. Deze
thema's worden steeds verschillend
ingevuld. Ook wordt er rekening ge
houden met de jaargetijden.
Het bedrag hiervoor is met ingang van
l maart 2005 € 14,50.
Zondag 27 maart is er een Paaslunch,
30 april is er een Koninginnebrunch.

Noteert u ook alvast de volgende data:
31 mei, 28 juni, 27 september, 25 okto-
ber en 29 november. U hoeft geen vas-
te deelnemer van de 'Open Tafel' te
zijn om hieraan deel te nemen. Dus
als u het leuk vindt, om af en toe aan
te schuiven, bent u ook van harte wel-
kom.
Aanmelden kan via Sensire De
Wehme of Welzijn Ouderen Vorden.
Mocht het vervoer een probleem zijn,
dan kunt u bij Welzijn Ouderen vra-
gen of een vrijwilliger u kan halen en
brengen. Of u kunt gebruik maken
van de regiotaxi.

Al gekeken op

iAfiMnMf.contact.nl
voor het

nieuws?

Interessante
bijeenkomst over
"Humor in de trouwzaal1
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag in het Stamper-
tje haar middagbijeenkomst.

Voorzitter Jan Olthaar kon helaas geen
groot aantal belangstellenden wel-
kom heten. Dat was jammer, want de
inleidster Maartje van Arkel uit Zel-
hem, was het beluisteren meer dan
waard. Deze buitengewoon ambte-
naar burgerlijke stand (Babs),maakte
haar naam meer dan waar. Tot nu toe
heeft zij hoofdzakelijk in Zelhem de
huwelijken voltrokken. In de gemeen-
te Bronckhorst moest zij opnieuw sol-
liciteren. Nu maakt zij deel uit van een
groep van 11 dames.

Vanaf de eerste huwelijksvoltrekking
heeft zij zelf voor een passend cadeau
gezorgd in de vorm van een oude foto-
lijst, waaraan zij een passend gedicht
verbond en een toepasselijke toe-
spraak Zij maakt met de nodige fanta-
sie werkelijk werk van deze taak.

Eerst bezoekt zij de aanstaande huwe
lijksparen en probeert via een gezellig

gesprek zoveel mogelijk feiten te we
ten te komen. Daarna kan zij bij de hu-
welijksvoltrekking een passende en
humorvolle toespraak houden.
Zij wist vel anekdotes doorspekt met
humor uit haar leven als buitenge
woon ambtenaar te spuien.

Zij had ook een verzameling toepasse
lijke gedichten, veelal door haar zelf
samengesteld of op de situatie aange
past. Zij had zelfs voor een huwelijk-
spaar dat zij goed kende de gehele hu-
welij kstoespraak in dichtvorm weerge
geven. Zij eindigde met het gedicht
"Aandacht voor elkaar". De voorzitter
kon met een applaus van de aanwezi-
gen Maartje van Arkel hartelijk bedan-
ken voor deze humorvolle toespraak,
hetgeen bij de aanwezigen zeer in de
smaak viel.

De volgende bijeenkomst op donder-
dagmiddag 24 maart as. staat in het te
ken van Pasen. Dan hoopt ds. Van der
Veen ons te vertellen en te laten zien
over "Russische ikonen".Ook dan zijn
belangstellenden van harte welkom.



Ratti-jeugd in het nieuw gestoken Squash

Op de foto zien we staande v.l.n.r. Rob Heuvelink (leider), Douwe Balvert, Ivo Roelvink, Kim Heuvelink, Frederike Boekelo, Niek Nljenhuis,
Fabian Dijkman, Jorik Woking, Nabil Jawad, Hamza Sahin en zoon Erce, en Freerk Boekelo. Op de voorgrond v.l.n.r. jan Waarle (leider),
Koen Klein Heerenbrink, Michiel Zenhorst, Stijn Bloemendal, Bram Klein Haneveld, Tonnie Zenhorst, Sander Platteeuw, en Thomas van
Sintmaartensdijk. Op de foto ontbreekt Frank Bouwmeester.

Afgelopen zaterdag kreeg de C-
jeugd van s.v. Ratti een compleet
nieuw voetbaltenue uit handen
van Hamza Sahin, eigenaar van res-
taurant Asya in Vorden. Zo'n acht
jaar geleden ontving het elftal ook
al een tenue van dezelfde sponsor.

De heer Sahin is geen onbekende in de
voetbalwereld. Zelf voetbalde hij ooit
in het eerste elftal van Colmschate, is
voetbaltrainer geweest en tegenwoor-

dig actief als KNVB-scheidsrechter in
de 3e en 4e klasse.

"Het speciale van Ratti vind ik dat in
zo'n kleine gemeenschap als de Kra-
nenburg zoveel mensen betrokken
zijn bij de vereniging.

Een goed georganiseerde club, met al
die vrijwilligers die de club draaiende
houden, dat heeft iets. Zo'n club on-
dersteun ik graag", aldus Sahin.

Voorzitter Freerk Boekelo bedankte de
heer Sahin met een fraaie bos bloe
men en onderstreepte daarbij het gro-
te belang van sponsoren voor de ama-
teursport.

"Ondernemers als u maken het moge
lijk de sport betaalbaar te houden voor
onze leden. Zeker voor de schoolgaan-
de jeugd is deelname aan een sport erg
belangrijk en daarom zijn we bijzon-
der ingenomen met uw gulle gebaar".

Stratenvolleybal Vierakker-Wichmond

Vrijdag 25 februari was het dan zo-
ver. Na twee spannende avonden
waarin de voorrondes werden ge-
speeld, mochten 8 stratenteams
door naar de finaleavond van het
Stratenvolleybal. Zo langzamer-
hand is het jaarlijks terugkerend
toernooi een begrip in Wichmond
en omstreken. Er zijn zelfs straten
die de sporthal wekelijks of maan-
delijks een uur afhuren om met
hun bewoners te trainen . Dit ver-
hoogt de saamhorigheid in de
buurt en bovendien worden de vol-
leybal capaciteiten verbeterd.

Dit was ook duidelijk te zien tijdens
deze laatste wedstrijdavond.
Uiteindelijk mochten "de Wogt 2" en "
Toverstraat l" gaan strijden om de der-
de en vierde plaats. Na 3 spannende
sets ging de "Wogt 2"met de eer strij-
ken.

Ook de strijd om plaats l en 2 werd
een 3 setter. Standen als 17-17, 17-18
etc. maakten dat de spelers totaal uit-
geput, maar voldaan het veld verlie-
ten, nadat beslist was dat "de Wogt l"
zeker was van de Ie plaats en "Vogel-
zang l" van de 2e plaats.

In de kantine werden de bekers uitge-
reikt (ter beschikking gesteld door de
Rabobank) en de winnaars van de Ie
plaats konden zich bovendien nog te
goed doen aan een heerlijk stuk ge-
bak, aangeboden door Wilfried Besse
link.

Deze avond hebben we ook afscheid
genomen van Richard Hulshof. Hij
heeft 10 jaar lang e.e.a. georganiseerd
en zeer actief deelgenomen. Reden te
meer voor het bestuur om hem in de
bloemetjes te zetten en te bedanken
voor zijn inzet.

Alleen Heren l en Heren 2 speel-
den afgelopen zondag een uitwed-
strijd en het was dus een rustige
competitiedag voor Squash Vor-
den. Squash Vorden l heeft in Wes-
tervoort gespeeld tegen Squash
Hellendoorn 2 en de thuisspelende
ploeg Sports Planet 1.

Vooral de wedstrijd tegen Hellendoorn
was belangrijk voor de stand in de
competitie, want beide teams stonden
voor aanvang van de wedstrijd op een
gedeelde tweede plaats. Voor het Ie
herenteam van Vorden pakte het van-
daag goed uit, want zij wisten van Hel-
lendoorn te winnen met 4-1. Ook te-
gen Sports Planet l, die in de onderste
regionen staat, wisten zij 4 punten te
pakken. Aan beide tegenstanders werd
dus een punt afgestaan, helaas door-
dat het lichaam het twee keer liet af-
weten.

Het tweede herenteam van Vorden,
Squash Vorden 2, heeft afgelopen zon-
dag in Enschede gespeeld tegen Tops-
quash Nijkerk l en tegen Citadel l uit
Enschede. ledere speler van Squash
Vorden 2 heeft deze zondag één wed-
strijd verloren, maar ook één gewon-

nen. Dit resulteerde erin dat Squash
Vorden 2 tegen beide teams gelijk
heeft gespeeld. Het aantal gewonnen
sets moest uiteindelijk de doorslag ge
ven en dit was één keer in het voordeel
en één keer in het nadeel. Geen slecht
resultaat voor Squash Vorden 2, want
beide teams staan boven hun in de
competitie.

Komende zondag tussen 13:00 en ±
17:00 uur speelt Squash Vorden 3 thuis
en u bent van harte welkom om te ko-
men kijken.

Uitslagen zondag 26 februari
Squash Hellendoorn 2 - Squash V. l: 1-4
Sports Planet l - Squash Vorden 1:1-4
Topsquash Nijk. l - Squash Vorden 2:3-2
Citadel l - Squash Vorden 2: 2-3

Programma zondag 6 maart
Uit-wedstrijden:
Squash Hellendoorn l - Squash Vorden
2; Squash Apeldoorn l - Squash Vor-
den 2

Thuis-wedstrijden:
Squash Vorden 3 - Topsquash Nijkerk
2; Squash Vorden 3 - Squash Hellen-
doorn 3

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

baan de Wehme: info bij de receptie.

- Hobbyen op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de 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.

MAART
2 HVG Wichmond mevr. van Nie.
2 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
2 Vordense bridgeclub Dorpscen-

trum.
2 HVG Linde excursie Kristalmuseum

Borculo.
3 Klootschietgroep Vordense Pan.
3 Bejaardenkring Dorpscentrum.
7 Vordense bridgeclub.
9 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
9 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.

9 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme.

10 Klootschietgroep Vordense Pan.
11 ANBO jaarvergadering en lezing

Peter Hoefnagels in 't Stampertje.
14 Vordense bridgeclub.
16 HVG Wichmond, Pasen.
16 HVG linde Paasviering.
16 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
17 Klootschietgroep Vordense Pan.
17 Bejaardenkring Dorpscentrum, Pa-

sen.
19 ANBO/PCQB rijbewijskeuring 70+

in de Wehme, info tel. 55 20 03.
21 Vordense bridgeclub.
22 Chr. Vrouwenbeweging Passage,

Pasen.
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
23 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
23 Handwerkmiddag/kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme.
24 Klootschietgroep Vordense Pan.
30 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
30 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
30 HVG Linde Ringavond Bornhof,

Zutphen
31 Klootschietgroep Vordense Pan.

Paaskrant

In week 12 (21 t/m 25 maart) verschijnt de Paaskrant

van Weekblad Contact in alle vier edities.

Advertenties en berichten graag vóór

woensdag 9 maart a.s. inleveren

bij de bekende adressen of bij

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

De redactie van Weekblad Contact.



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

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

Burgemeester van
Bronckhorst? Een
mooi baantjen?
Zelf kiezen nao midden volgend jaor?
Maor dan zulle wiej d'r al lange een-
tjen hebben. Wat mien betreft laot
den wel wie no hebt maor een extra
jaor op zien'n zetel blieven zitten.
Hij hef ne hoop ervaring in ons eigen
Bronckhorst en weet wat een klein
antal jaloerse mensen gruwelijk las-
tig kunt wean.
En dan met mekaar ne eigen burge-
meester kiezen. Kiekt al vast in de
ronte wie iej daorveur geschikt
denkt. Het mot er eentjen wean die
de eigen streek kent en ok plat ver-
steet. Biej veurbaat zeg ik oew dizzen
Baron dut neet met...
De Baron kreeg nog pas deur de bene
van ne brief uut Hoog Keppel. Afzen-
der met ne dubbelen name (ne Baro-
nesse misschien?) Of gewoon ne
schooljuffer Ze bedreufden zich um-
me de taalfouten. Netjes hef ze alle
fouten omcirkeld. Bedankt veur de
meuite.De Baron mot earlijk zeggen
dat ziene eigen Baronesse um al zo
vake zeg datte te slordig is en domme
fouten mek. En dat zij en vuile an-
dern zich daor an ergerd.
No heffe beloafd datte eur in 't ver-
volg earst lut leazen watte schrif. Pro-

bleem opgelost. Schooljuffers en
meisters bunt er neudig maor de Ba-
ron hef er altied al een hekel anne
had. Vrogger te vake klein menneken
gemaakt. Het is het meest eigenwieze
soort mensen op aarde. Ze bunt d'r an
gewend dat ze vereerd wordt en al-
tied geliek kriegt. Maor no die geko-
zen burgemeester. De vast in het za-
del zittende hoge ooms bunt er op te-
gen. Ja da's nogal wiedes. Eentjen uut
Ijselmuiden hef al 31 jaor de ambts
ketting um de nekke. Hij zeg dat het
de mensen niks schellen kan. Dat is
no juust het probleem. At zonne man
al zo lange d'r zit dan is d'r alle mu-
ziek uut. Vul van die hoge pieten
veult zik verre baoven de gewone
man verheven. Iej mot het al heel
bruun bakken, eenmaol in 't zadel,
dai wordt afgezet. Een groot deel van
de burgemeesters van vandage de
dag, wilt dan ok neet met doon met
zonne verkiezing. Dat is hun vuls te
link. En hoe ging dat in 't verleden?
Vriendjes politiek? Een ex kamerlid
of uut de eigen partij, eentjen die er-
gens beloond zol motten worden,
denk is an die mevrouw in Leeuwar-
den, die worden dan de functie gege-
ven. Een grote kring van relatie's hij
neudig en dan kom iej een heel eind.
En met zonne verkiezing? Iej mot
dan een man of vrouw weazen met

persoonlijkheid. Iej mot de streek
kennen. Iej mot het zelf graag willen.
Iej loopt de kans um nao vief jaor te
worden vervangen. Iej mot een per-
soon wean die vertrouwen wint. Een
bruggebouwer en gin scharp-slieper.
De gemeenten groter en mear terza-
ke kundig, dus kunt ze dan geliek de
provintie's met dure commissarissen,
iej weet wel met al die extra goed be-
taalde baantjes, afschaffen. Opgelost
is ok het eindeloos gesteggel en hen
en wear stuurn van papiern tussen
gemeente en provintie. Een Ieder wil
minder ambtenaren en minder re-
gels. Gin meelij met de ambtenaren?

Die kriegt allemaol een golden hand-
druk. Dat is deur die vakbond piek
fijn geregeld veur die letter vreters.
Het zal nog wel efkes duurn. Te vuile
hebt er belang biej dat alles blif zo 't
is. Ok de earste kamer die in grote
meerderheid mot instemmen. En ze
dronken een glas en ze deden een
plas en alles bleef zoals het was. Kunt
wie die earste kamer langzamerhand
neet better afschaffen? Alles vertra-
gend.
Past dat nog in het al maor groter
wordend europa. Mooie rustige baan-
tjes veur ex hoge omes?

De Baron van Bronckhorst

Filmavond, pocketbikes
en wegrace infodag Hamove

Berry Wassink in actie op zijnfabrieks Blata Foto: Henk Teerink

Dinsdagavond 27 februari
was er in de molen aan de
Varsselring een film-
avond. De avond werd ge-
vuld met beelden van alle
evenementen die door de
Hamove waren georgani-
seerd in 2004.

Zo kwamen de pocketbikes,
wegraces, enduro en de vete
ranenrally aan bod. De mo-
len was goed gevuld met pu-
bliek. Rudie Kreunen die de
film gemaakt had kreeg een
warm applaus aan het eind
van de avond. Afgelopen zon-
dag was er de pocketbike en
wegrace-infodag. Daar waren
verschillende coureurs met
hun nieuwe materiaal aan-
wezig.
Barry Wassink vertelde dat
hij het Nederlands kampi-
oenschap pocketbike ging rij-
den en zo veel mogelijk Euro-
pese wedstrijden die onder
andere worden gehouden in
Nederland, Italië en Tjechië.
Andre Martens was er met
zijn wegrace motor en vertel-
de dat hij van de cup-klasse is
overgestapt naar het Neder-
lands kampioenschap in de
klasse superstock. Andre was
overigens net terug uit Span-
je waar hij al getraind had
met zijn nieuwe Kawasaki.
Het aanwezige publiek vond
het een zeer geslaagde zon-
dagmiddag.

Op zaterdagavond 19 maart a.s. or-
ganiseert Vereniging Natuurmo-
numenten en bijzonder concert in
de van Westerholt/aal in kasteel
Hackfort. De virtuoze accordeon-
(bajan)speler Victor Pribylov en
zijn vrouw Nataljia Pribylova, pro-
fessioneel volksdanseres, brengen
u met hun muziek en dans in Rus-
sische sferen. Kaarten zijn te reser-
veren bij de Ledenservice van Na-
tuurmonumenten, tel. 035 655 99
11.

MIX VAN KLASSIEK EN VOLKS-
MUZIEK
Victor Pribylov heeft al diverse malen
in Nederland opgetreden. Met zijn vir-
tuoze, muzikale spel en zijn innemen-
de bescheiden karakter heeft Victor al
menigeen verrast en geraakt. Tijdens
het optreden van 19 maart brengt Vic-

tor u een afwisselende repertoire ten
gehore; van klassieke muziek, zoals
Bach en Mozart tot Siberische en Rus-
sische volksmuziek. Zijn optreden zal
opgeluisterd worden door Russische
en Siberische volksdansen uitgevoerd
door zijn vrouw Nataljia.

HACKFORT
Dit goed bewaard gebleven Achter-
hoekse landgoed werd in 1981 bij le-
gaat aan Natuurmonumenten ge-
schonken door baron van Westerholt
van Hackfort. Het landgoed bestaat uit
loofbos, akkers en weilanden, geschei-
den door houtwallen. Het kasteel is
normaal gesproken niet toegankelijk.

Dit concert biedt u dus een unieke
kans om te genieten van prachtige
muziek en dans in een bijzondere am-
biance.

PC de Graafschap
Op zaterdag 26 en zondag 27 februari
jl. was er een dressuurwedstrijd in Lo
chem. Hier behaalde Anke Woerts met
Sydney een Ie prijs in de klasse B met
175 punten, Jorieke Pellenberg met
Willem een 2e prijs in de klasse B met
165 punten, Linda Berenpas met
Splendour een 3e prijs in de klasse L2
met 170 punten. Wendy Beeftink be-
haalde met Happy een 4e prijs in de
klasse L2 met 163 punten.

Vol l e y b a l

PELGRUM MAKELAARS DASH
DAMES l - LONGA DAMES 3
Na de overwinning van vorige week
ging Dash met goede moed richting
Lichtenvoorde om tegen het derde
team van Longa een wedstrijd te spe-
len. De eerste set ging gelijk zoals het
hoort, goede servicedruk en weinig
persoonlijke fouten, die aan de kant
van Longa wel voorkwamen. Deze set
haalden we dan ook binnen met 18-25.
De tweede set zakte de concentratie
iets af, de stand liep gelijk op. Aan het
eind van de set kon Dash gelukkig iets
uitlopen en won deze set met 22-25.
De derde set liep beter dan de tweede,
Dash bouwde al snel een voorsprong
op door middel van veel fouten van de
tegenstander. Dash maakte hier flink
gebruik van en won de set met 16-25.
De derde set liep gelijk op tot 11-10 in
het voordeel van Longa. Maar door
twee sterke service beuren van Debby
Leferink en Bertine Vlogman ( tot 11-
19 en 12-24) won Dash deze set gemak-
kelijk met 12-25. Met de vijf punten
die zijn binnengehaald, loopt Dash
weer wat punten in op de koploper Dy-
namo Neede, die met 40 verloor van
Orion. Volgende week zaterdag 5

maart, speelt Dash weer in 't Jebbink
tegen Vios Eefde.

Uitslagen Pelgrum Dash zaterdag
26 februari 2005
Longa '59 D3 - Pelgrum Dash Dl: (M
Marvo '76 Hl - Pelgrum Dash H2:1-3
Willems-G. Dl - Pelgrum Dash D3: 3-2
Pelgrum Dash (eire) 3 - Willems G. 2:1-3
Pelgrum (eire) l - Dijkman/WSV 3: 2-2
Pelgrum MCI - Huevo '85 MC2: 3-1
Pelgrum Dash MBS - Tornax MB1:1-3
Pelgrum MC2 - Dijkman/WSV MC3:3-2
Pelgrum Dash H3 - Wevoc H5: (M
Pelgrum MB2 - Pelgrum Dash MB1:0-4
Pelgrum Dash D4 - Harfsen D2: 3-2
Pelgrum Dash D5 - D.V.O. D7: 2-3
Pelgrum Hl - Dijkman/WSV Hl: 1-3

Programma zaterdag 5 maart
Huevo '85 MC2 - Pelgrum Dash MCI
D.V.O. MB3 - Pelgrum Dash MB3
D.V.O. MB1 - Pelgrum Dash MB2
Brevolk Dl - Pelgrum Dash D4
Smash '68 H3 - Pelgrum Dash H3
D.V.O. MC3 - Pelgrum Dash MC2
Revoc D3 - Pelgrum Dash D5
Pelgrum Dash (eire) 2 - BVC '73 l
Pelgrum Dash D3 - Avanti D2
Pelgrum Dash MB1 - Sparta MB1
Dash/WIK JB1 - Avanti/BVC JB1
Pelgrum Dash D2 - Avanti Dl
Pelgrum Dash Dl -Vios Eefde Dl
Pelgrum Dash H2 - Avanti Hl

RABO DASH recreantentoernooi
20 maart 2005
Zondag 20 maart 2005 organiseert vol-
leybalvereniging Pelgrum Dash weer
haar jaarlijkse recreanten volleybal-
toernooi. Het toernooi is.bij voldoende
aanmeldingen, voor dames, heren
en mixteams. Er kan ingeschreven
worden door recreanten, familie- en
bedrijventeams. Inschrijving is moge-
lijk tot 5 maart a.s. Meer info op
www.wdash.nl/vereniging/toernooien
of bij Leo Kamphuis (0575) 55 35 11.

Bijzonder concert
door jonge harpiste uit Italië
Assia Cunego, begon al op jonge
leeftijd met studie harp. Zij stu-
deerde in 2001 af aan het conserva-
torium in Brescia in Italië en heeft
sindsdien verschillende beurzen
en prijzen gewonnen.

Zij was deelnemer aan diverse inter-
nationale festivals en heeft al vele solo-
optredens verzorgd in Duitsland,
Italië, Zwitserland en Oostenrijk.

Assia Cunego zal een culturele avond
op Urtica De Vijfsprong te Vorden ver-
zorgen op dinsdag 8 maart a.s. om
20.00 uur in de zaal van de Pentaan.
Wij vragen een vrijwillige bijdrage die
bedoeld is voor het directe levenson-
derhoud van deze klassiek geschoolde
harpiste. In verband met beperkte
ruimte is telefonisch reserveren nood-
zakelijk, Reeoordweg 2 te Vorden, tel.
55 34 59.

Zonnebloem organiseert
dagtocht voor rolstoelers
De afdeling Vorden van "De Zonne-
bloem" is van plan om in de maand
september een dagtocht te organise-
ren, speciaal voor mensen die rolstoel-

gebonden zijn of die ter plekke een
rolstoel nodig hebben. Nadere infor-
matie en eventuele opgave bij Trijntje
Klein Kranenbarg telefoon 55 13 47.



Henk Reeririk en Wim Wichers: 50 jaar muzikant!

Wellicht voor 2010 één
"Harmonieorkest Vorden"?

V.l.n.r: Henk Reerink, Wim Wichers

"Ik denk dat wij in Vorden eens moeten gaan nadenken over de vraag
of het niet verstandig is om "Sursum Corda" en " Concordia" samen te
voegen tot één "Harmonieorkest Vorden". Het bundelen van krachten
zou een goede zaak zijn. Van enige rivaliteit tussen de beide muziekver-
enigingen is nauwelijks sprake meer. Bovendien hebben zowel "Con-
cordia" als "Sursum Corda" een jonge voorzitter met een moderne kijk
op veel dingen. Bij een bundeling van krachten moeten de leden wel af-
zonderlij k de ruimte worden geboden om dingen te doen, die ze in hun
beleving moeten doen.

Zijn er bij een "nieuwe muziekvereni-
ging" muzikanten die niet op zondag
willen spelen, of leden die bijvoor-
beeld niet in de kerk willen spelen,
dan moet dat gerespecteerd worden.
Samengaan van twee verenigingen
moet in het belang zijn van de mu-
ziek. Het moet absoluut geen belang
van deze of gene worden. Ik verwacht
dat een fusie over een jaar of vijf een
feit is. Trouwens er wordt nu al op klei-
ne schaal samen gewerkt, door bij-
voorbeeld bepaalde instrumenten van
elkaar te lenen", aldus Wim Wichers.

Met hem hadden we een gesprek over
het feit dat hij dezer dagen vijftig ja-
ren muzikant is. Een halve eeuw mu-
ziek maken bij twee verenigingen: "De
Harmonie" uit Gorssel en "Sursum
Corda" uit Vorden. Jubilaris Henk
Reerink was tevens bij het gesprek
aanwezig. Ook hij is 50 jaar muzikant.
Ten opzichte van Wim Wichers, met
dit verschil dat Henk al vanaf zijn 13e
jaar lid is van "Sursum Corda". Tijdens
de "ontboezeming " van muzikale col-
lega Wim Wichers, was Henk een aan-
dachtig toehoorder en deelde hij diens
visie niet. Henk: "Ik zie dat niet be
paald zitten, een fusie tussen "Concor-
dia" en "Sursum Corda". Dat is in het
verleden al eens eerder ter sprake ge
weest.

Dat ging toen niet door, omdat bij bei-
de verenigingen een aantal leden wa-
ren die zeiden " als we gaan fuseren,
stoppen we met muziek maken! Of de
leden er thans anders over denken? Ik
weet het niet, ik heb mijn twijfels", zo
sprak Henk behoedzaam. Wim Wi-
chers ging in zijn "pleidooi" voor één
harmomeorkest nog een stapje verder.
Zegt hij: "Wat zou het niet mooi zijn
wanneer een dergelijke vereniging uit-
gebreid zou kunnen worden met een
afdeling voor gehandicapten zodat die
ook in verenigingsverband muziek
kunnen maken"! Beide muzikanten
waren het over één aspect roerend
eens, momenteel te weinig aanwas

van jeugdleden. Dat geldt niet alleen
voor muziekverenigingen. Ook sport-
verenigingen, zangkoren delen deze
zorg. Wim Wichers wijst in dit ver-
band op het opheffen van het Vordens
Dameskoor, een paar jaren geleden.
"Het was altijd een genot om naar de
dames te luisteren", zo merkt hij op.

SERENADES
Tijdens de verhalen van de twee jubile
rende muzikanten werd de liefde voor
de muziek en de liefde voor " Sursum
Corda" uitvoerig belicht, waarbij het
trouwe bezoeken van de repetitieavon-
den een onderdeel vormt. Henk Reer-
ink: " Het gaat niet zover dat ik daar-
voor mijn vakantie onderbreek.

Er zijn bij ons leden die dat zelfs voor
het brengen van een serenade doen,
die komen gewoon terug. Dat doe ik
niet hoor". En over serenades gespro-
ken, Henk en Wim hebben het beiden
tijdens hun huwelijk meegemaakt.
Wim Wichers: "Op mijn trouwdag
(21 september 1972) speelden er zelfs
twee verenigingen namelijk "De Har-
monie" uit Gorssel en "Sursum Cor-
da" uit Vorden.

Toen ik in 1970 in Vorden kwam wo-
nen en lid werd van " Sursum Corda"
was ik ook nog steeds actief lid van
"De Harmonie". Vandaar! Henk Reer-
ink heeft persoonlijk zelfs twee maal
een serenade meegemaakt. Zegt hij:
"Bij mijn eerste huwelijk (21 februari
1967) waren de muzikanten tijdens
het brengen van een serenade nog
niet in uniform gekleed. Ze hadden
een boerenkiel aan en een witte pet
op. De uniformen (in eerste instantie
in de kleuren geelzwartV werden be-
gin jaren negentig vervangen door
een groen uniform en een zwarte
broek en een pet. Bij mijn tweede hu-
welijk (Henk's eerste vrouw is een aan-
tal jaren geleden na een ernstige ziek-
te overleden) de muzikanten wel in
uniform, een verschil van dag en
nacht", zo zegt Henk Reerink.

Hij weet overigens nog goed hoe hij als
jochie van 13 jaren met de muziek in
aanraking kwam. "Wij woonden in
het buurtschap Delden. Mijn moeder
was muzikaal, mijn vader niet. Onze
buurman Marinus Gotink (jarenlang
voorzitter van "Sursum Corda", red.)
vroeg aan mijn ouders of ik bij de mu-
ziek mocht. Van hun kant geen be
zwaar, dus lid geworden. Marinus Go-
tink heeft mij toen eerst nog een poos
les gegeven. Toen ik voor het eerst een
instrument in de handen kreeg ge
drukt, wist ik nog van niets. Maar hoe
ging dat vroeger, als je maar een beet-
je kon blazen mocht je al in het orkest
meespelen. De althoorn, de wald-
hoorn zijn altijd mijn instrumenten
geweest. Kijk bij deze waldhoorn moet
je met de linkerhand de kleppen be
dienen", zo zegt Henk Reerink, die ver-
volgens zijn instrument pakt om te la-
ten zien hoe hij dit "kostbaar bezit" be
speelt.

RODE DRAAD
Wim Wichers heeft wel een hele speci-
ale binding met de muziek. "Zegt hij:
"De muziek is mij met de paplepel in-
gegoten. Ik kan rustig stellen dat de
muziek als een rode draad door mijn
leven loopt. We waren thuis met zeven
kinderen, waarvan er vijf muziek
speelden. Bij twee kinderen zat "geen
muziek in". Ja bij een optocht door het
dorp mochten ze bij toerbeurt het
vaandel dragen, ha, ha", zo zegt Wim
Wichers. "Mijn grootvader Jan Albert
Wichers, was mede oprichter van de
"Haromie Gorssel-Eefde" en heeft er
jarenlang gespeeld. Dus werd mijn va-
der daarna ook "automatisch" lid van
deze vereniging. Behalve muzikant
was hij ook jarenlang bestuurslid en
tweede voorzitter. Mijn moeder was
ook muzikaal, zij speelde graag har-
monica. Zij is nog tot haar 85e jaar lid
geweest van de supportersclub van
"De Harmonie".

Zelf heb ik ruim 20 jaren bij deze ver-
eniging gespeeld. Zelfs nog zeven ja-
ren blokfluitles gegeven. Mijn vader
zei, nu je op de kweekschool zit, kun
je dat lesgeven er mooi even bij doen.
Dan zijn wij ook uit de brand", zo zegt
Wim Wichers die zijn muzikale hart
heeft verpand aan respectievelijk de
althoorn, de ventiel trombone en
thans aan de schuiftrombone. Oh ja,
Wim Wichers heeft nog ergens zijn
hart aan verpand. Hij leerde namelijk
bij de vereniging zijn vrouw kennen,
zij speelde daar saxofoon. Thans is zij

al weer acht jaren bestuurslid van
"Sursum Corda". Trouwens de "mu-
ziek- genen" bleven bij de familie Wi-
chers een grote rol spelen.

MARINUS GOTINK
Hun drie kinderen en ook hun part-
ners bespelen allemaal een instru-
ment. Twee van de drie spelen met
hun partner zelfs een dapper partijtje
bij "Sursum Corda" mee. De jongste
dochter woont in Gorssel en U raadt
het al, zij is daar een actief lid van de
plaatselijke harmonie. Toen Marinus
Gotink overleed speelde "Sursum Cor-
da" op de begraafplaats " Veilig in Je
zus armen". Een gebeurtenis die door
de beide jubilarissen, ruim 31 jaren la-
ter nog als een zeer emotioneel mo-
ment wordt ervaren. Wim Wichers
volgde de legendarische Marinus Go-
tink in 1974 als voorzitter op, een
functie die hij tot 1987 bekleedde.
"Een geweldige periode", zo om-
schrijft Wim Wichers deze dertien ja-
ren.

"Weetje wat zo leuk is, sinds een aan-
taljaren is mijn zoon Christiaan voor-
zitter van "Sursum Corda". Waar ik
ook zeer trots op ben, af en toe spelen
we (de kinderen en ik) samen in de
kerk ter opluistering van een kerk-

dienst. Een feest om dat als vader mee
te maken", zo zegt hij. Henk Reerink
heeft naast het actieve muzikant zijn,
ook altijd spontaan zijn medewerking
verleend wanneer er bij "Sursum Cor-
da" bepaalde activiteiten werden geor-
ganiseerd. "Ik kan mij ook nog goed
de tijd herinneren dat onze penning-
meester Jan Lenderink tijdens de we
kelijkse repetitieavond bij iedereen
rondging om de 25 cent contributie te
innen. Hij schreef dat plichtsgetrouw
altijd keurig in zijn " boekje" op", zo
zegt Henk Reerink die liefhebber is
van een breed muziekscala, van klas-
siek tot rockmuziek en niet te verge
ten, koormuziek.

Ook Wim Wichers houdt behalve van
koormuziek ook van musicals en
vindt hij koraalmuziek "verschrikke
lijk mooi". Beide muzikanten, met 50
jaren dus echte oude rotten in het vak,
zijn nog steeds "in" voor iets nieuws.
"Sursum Corda" heeft in Wolbert
Baars een jonge dirigent, van huis-uit
slagwerker. " Daardoor let hij veel op
ritmische dingen. Hij kan de muziek
goed overbrengen. Jazeker, ook bij ons.
Er bestaat tussen de dirigent en het or-
kest een bepaalde chemie en dat kun
je goed merken", zo zeggen Henk en
Wim bijna "in koor".

GGD Gelre-IJssel vaccineert
kinderen tegen Hepatitis A
De GGD Gelre-IJssel start binnen-
kort met de jaarlijkse vaccinatie-
campagne tegen Hepatitis A. De
campagne is gericht op allochtone
kinderen die in de zomervakantie
naar hun thuisland op vakantie
gaan.

Het komt regelmatig voor dat alloch-
tone kinderen, bijvoorbeeld Turkse,
Marokkaanse of Somalische kinderen,
tijdens de zomervakantie in hun
thuisland besmet worden met Hepati-
tis A (besmettelijke geelzucht). Na de
vakantie kunnen besmette kinderen
de ziekte overdragen aan andere kin-
deren (bijvoorbeeld op school). Soms
ontstaan er dan epidemietjes van He-
patitis A. Om dit te voorkomen organi-
seert de GGD GelreIJssel elk jaar een
vaccinatiecampagne tegen Hepatitis
A De vaccinatie voor allochtone kin-
deren van 2 tot en met 12 jaar wordt
vergoed bij een aanvullende verzeke-
ring van Agis, Amicon en Salland Ver-
zekeringen. Mensen die op een andere
manier verzekerd zijn moeten 25 euro
betalen. Zij kunnen dit wellicht ach-
teraf bij hun eigen verzekering decla-
reren.

De GGD Gelre-IJssel gaat allochtone
kinderen van 2 tot en met 12 jaar, vac-
cineren tegen Hepatitis A in Zutphen
wordt gevaccineerd op woensdag 16
maart, van 15.00 - 16.30 uur, in Cultu-
reel Centrum De Brug, Thorbeckesin-
ge!2.

De kinderen worden via basisscholen
en kindercentra uit Zutphen, Bram-
men en Vorden uitgenodigd in Zut-
phen. Het is belangrijk om de zieken-

fondspapieren en het gele vaccinatie
boekje mee te nemen!!! Het pasje van
de verzekering is niet voldoende om
de vaccinatie gratis te ontvangen. Een
vaccinatie tegen Hepatitis A bestaat
uit een prik in de bovenarm. Dit geeft
één jaar bescherming. Wanneer de
vaccinatie na één jaar herhaald wordt,
biedt dat 25 jaar bescherming tegen
Hepatitis A.

Ook oudere kinderen en volwassenen
lopen risico op besmetting met het
Hepatitis A virus. Zij kunnen zich la-
ten vaccineren bij de GGD tijdens het
reizigersspreekuur. Hiervoor geldt het
reguliere tarief van 35 euro voor kin-
deren tot 15 jaar en 45 euro voor kin-
deren en volwassenen ouder dan 15
jaar, exclusief de consultkosten. Een
afspraak voor het reizigersspreekuur
kan gemaakt worden via telefoonnr,
(0900) 20 20 401, op maandag t/m vrij-
dag van 8.45 tot 12.15 uur.

Hepatitis A komt voor in Turkije, Ma-
rokko, Tunesië, Afrika, Azië, het Mid-
den-Oosten, Midden-Amerika en Zuid-
Amerika. De ziekte wordt overge
bracht door besmet water en voedsel.
Besmetting met Hepatitis A is te voor-
komen door vaccinatie (inenting),
door de handen goed te wassen na het
toilet en vóór het eten, door alleen ge
kookt of gebakken voedsel te eten en
door drinkwater uit flessen of gekookt
water te drinken.

Voor meer informatie over de Hepati-
tis A campagne, kan contact worden
opgenomen met de GGD GelreIJssel,
taakgroep infectieziektenbestrij ding;
telefoon (0570) 66 46 64.

Erwin Plekkenpol wint Enduro te Holten!
Erwin Plekkenpol heeft afgelopen
zaterdag op fraaie wijze de enduro
in Holten, meetellend voor het Ne-
derlands kampioenschap, op zijn
naam geschreven. Hij versloeg
daarbij de huidige nationale kam-
pioen Erik Davids met maar liefst
53 seconden verschil.

Arjan van der Wel werd met een ach-
terstand van ruim zeven minuten der-
de. Het was na de enduro in Enter, de
tweede wedstrijd om het Nederlands
kampioenschap. De enduro rijders
kregen zaterdag in Holten heel wat
voor de kiezen. Het parcours was op
sommige plekken nog ligt besneeuwd
en her en der behoorlijk gevaarlijk.

Door het dooie weer kwam daar in de
loop van de wedstrijd verandering in
en werd het parcours op sommige

bouwlanden zelfs zeer zwaar en mod-
derig. Erwin zat "lekker" in de race en
was met name tijdens de proeven
goed op dreef.

Het was continu met Erik Davids stui-
vertje wisselen om de eerste plaats. In
de tweede ronde ging het steeds beter
en bouwde Erwin Plekkenpol de voor-
sprong op zijn naaste rivaal Davids
steeds verder uit.

Vooral de eerste proef in en om het
crosscircuit "De Zuurberg" ging heel
erg goed. Met deze wedstrijd in Holten
zit het eerste gedeelte van de strijd om
het open Nederlands kampioenschap
erop. De volgende ONK enduro is pas
op 24 september in Havelte. De eerst-
volgende enduro voor Erwin is het EK
enduro in Lublin in Polen op 30 april
en l mei aanstaande.



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

Op zondag 6 maart is er in

Vorden

koopzondag

van 12.00 - 77.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel

1 SCHOENHANDELSHOEZZ
2 MOOS EN KO KINDERKLEDING
3 FASHION CORNER
4 KETTELERIJ BLOEMISTERIJ
6 SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION
9 YVONNE KINDERMODE

10 VISSER MODE
11 GIESEN SCHOENEN
13 DUTCH PC
14 KLUVERS
15 DAVORTA BLOEMEN
16 SANDER PARDIJS SLIJTERIJ
17 ANTHONY'S COUNTRY STORE
18 POLMAN WONINGINRICHTING
19 DROGISTERIJ TEN KATE
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
22 MEEKS MEUBELEN

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

HOTEL BAKKER

GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

ASYA RESTAURANT

CAFETARIA LA PLAZA

CAFÉ REST. DE HERBERG

RESTAURANT OLDE LETTINk
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DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
7251 DG Vorden
Tel : 0575-551224
Fax: 0575-551162

Voor al uw aankoop, onderhoud en reparatie van computers
en randapparatuur, televisie, audio, wasmachine en droger,
koelers en klein huishoudelijke apparaten.
Ook voor aanleg en onderhoud van netwerken en ADSL.

Brummen
DutchPC Electronics
Ambachtstraat 4b
Tel: 0575-476621

Zelhem
DutchPC Store
Markt 1
Tel: 0314-620144

nieuw in onze collectie

beach en boardwear
als enige in de regio!

Onze voorjaarscollectie is binnen
ook met o.a.:

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

Young Style
DORPSSTRAAT 9 - VORDEN - tel. (0575) 55 25 77

DAMES - HEREN - EN KINDERSCHOENEN

WINTERCOLLECTIE 2004-2005

1/2 PRIJS
Merken o a.: ME\\ BLFFLOX BLACKSTONE CLARKS VIA VIA

BLADELLI ZOO VELLOVV CAB KIPLING ARRIVA NATURINO

JOCHIE FREAKS GATTINO \\E\\ KIDS FROXY PIEDRO HUPSAKEE

Openingstijden: Ma 13.30 t/m 18.00 Di. t/m Do 9.30 t/m 18.00 Vr. 9.30 t/m 21.00

IE5EH
SCHOENMODE

puimr
Sportsokken

» - • DorplMÉ 4,Vort«n(0675)563006

www.Gto88n.Shoes.nl 53 ClosenQShoe6.nl

KOOPZONDAG AKTIf
• AUC ACTION MAM

ARTIKELEN
50% KORTING

• BRATZ POP
DU8BELVERPAKKING

EENMALIG VOOR €10.00

• RESTANT SKEELERS
UITZOEKEN VOOR €5.00

• PANNENSET 4-DELIG
EENMALIG €15.00

• ALLE CVS 10% KORTING
M.U.V. Kimt* CO'S

DfZf AANBIfWNeeM 2IJH AUC f N
GflDIG Of ZONDAG 6 MAAKT

Of=OP Of=0f Of=OP
Natuurtijk bij
SPEELGOED
HUISHOUD- EN SUETERS
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189
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Koopzondag met modeflitsen
6 maart

Op koopzondag 6 maart presenteren wij u

de Visser Mode Flitsen.

Acht mannequins showen u op informele

wijze de nieuwe mode van o.a. Taifun, Gaastra,

EDC, Esprit, Mexx, Sandwich, Bandolero,

Summum en nog veel meer.

Shows om
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81

Slijterij Sander Pardijs

Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden

0575 554264
FLORIJN

JONGE JENEVER
Ltr. van 12,70

voor

9.99
Zuid-Afrikaanse

wijnen
3 HALEN

2 BETALEN

Deze acties zijn alleen en uitsluitend
geldig op zondag 6 maart van 12.00 tot 17.00 uur

en zolang de voorraad strekt

Nieuwe voorjaarscollectie
is binnen van o.a.:

G-star - D.EP.T. - Only - TRP

Pall Mail - Relakz - 1O feet - enz.

thej

CORNER

'o be

Vorden • Zutphenseweg 8- Tel. (0575) 55 24 26
Zelhem- Markt 21 • Tel. (0314) 62 37 06

RWIILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?
VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

NEVENVESTIGING ZELHEM AGENTSCHAP HENGELO (GLD.J

Weevers druk
Halseweg 3', 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

SUETERS
Acquisiteur: FELIX TAKKENKAMP

Telefoon 06-48 794 212

AGENTSCHAP STEENDEREN
MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98



BESTSELLER!
N S G O E D K O P E R

2 kilo Kipkarbonade
2 kilo

ELDERS 7.98

BESTSELLER!
G O E D K O P E R

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

PLUS
Slag roomsoesjes*

12 stuks

Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

BESTSELLER!
G O E D K O P E R

Lay's
Chips

Diverse smaken.
Zak 200 gram

Sperziebonen
500 gram

De Poldermeesters
Boerenkaas
Jong of belegen. Vers van het mes.

Aan het stuk. Kilo

Runder-
riblappen
Kilo

Yorkham
150 gram

Ariel
Poeder
Pak 2700 gram

Tabs
Pak 56 tabs of

Vloeibaar
color off
hydractive
Flacon 3 liter.

Per stuk

Heineken
Pils
Krat 24 flesjes a 30 cl.

Dr. Oetker
Ristorante pizza
Diverse smaken.

3 dozen a 290-370 gram

ELDERS 6.87
Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS Kogelman Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo ^9 ̂ l-pO

zaterdag 8.00-18.00Tel. 0573 - 453552

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

ttPLUS
09/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 maart 2005.

Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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