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Hoogste punt nieuwbouw hotel Bakker bereikt

De weersomstandigheden nodigden de aannemers vrijdagmiddag nu
iiit.. bepaald uit om op het -dak van de in aanbouw zijnde nieuwbouw
van hotel Bakker te klimmen en daar een vlag te plaatsen ten teken dat
het hoogste punt was bereikt. "We hebben het maar gevierd met een
gezellig "onder- onsje" met een hapje en een drankje", zo vertelde
hoofdaannemer Henk Ruiterkamp. Men is vorig jaar op l oktober met
het karwei begonnen, dat wil zeggen toen werd aan de overkant van
hotel Bakker met het complex gestart.

Henk Ruiterkamp: "We hebben eerst
het oude gedeelte (o.a. een voormalig
pand van de oude Empo) gesloopt,
stukken bos en tuinen verwijderd, het
grondwerk in orde gemaakt en de
boorpalen in de grond geslagen. Wij
zijn als drie Vordense bedrijven erg

blij dat wij het vertrouwen hebben ge
kregen om deze opdracht te mogen
uitvoeren", zo zegt de hoofdaannemer
van het bouwkundig deel. Installatie-
bedrijf Willink B.V is de aannemer van
het totale installatiewerk. Schildersbe-
drijf Boerstoel verzorgt het schilder-

werk en de wandafwerking. Henk Rui-
terkamp: "Wim Bielderman speelt als
technisch vertegenwoordiger van ho-
tel Bakker een belangrijke rol tijdens
deze bouw. Daarnaast fungeert Wil-
bert van Haren van het architectenbu-
reau "O.G.W " uit Arnhem als een
soort "waakhond". Hij controleert of
alle afspraken worden nagekomen en
of de klus binnen de gemaakte prijsaf-
spraken blijft. We hebben elke drie we
ken met alle betrokkenen een bouw-
vergadering. En dat functioneert pri-
ma, wij zijn dan ook dik tevreden over
het verloop van de bouw. De ruwbouw
is intussen klaar, dat wil zeggen alle
muren, vloeren en zolders liggen erin
zodat met de stukadoorswerkzaam-

Vroege Paaseieren bij NBvP

Posen volt vroeg dit jaar, dus togen een aantal kden van Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen op 4 maart naar het Dorpscentrum.
Daar werden onder leiding van Alie Jansen en Hennie Bosch paaseieren van lood gemaakt. Het trotse resultaat zal tijdens de Paasdagen
op menige tafel te Vorden te bewonderen zijn.

heden kan worden begonnen. De in-
stallateur is inmiddels al begonnen
met het "trekken" van de eerste dra-
den. Daarna en tot slot, zullen de te
gelzetter en de schilder de bouw vol
tooien. Ik verwacht dat de bouw in de
eerste helft van juli klaar is", zo zegt
hoofdaannemer Henk Ruiterkamp.
Het nieuwe complex zal dan bestaan
uit een benedenwoning, met daarbo-
ven een etage met zes hotelkamers.
Daarnaast in hetzelfde gebouw nog
eens 12 hotelkamers. In totaal dus 18
nieuwe hotelkamers, die volgens de fa-
milie Bakker straks een dermate uit-
straling krijgen, dat het lijkt alsof de
hotelgasten hun eigen woning binnen
stappen. Bovendien kamers met alle
comfort van dien!
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Brandweer blijft op
dezelfde wijze functioneren
De manier waarop de vrijwillige
Vordense brandweer al jarenlang
haar taak binnen de gemeenschap
uitvoert, blijft in de toekomst
ongewijzigd. "Wel komt er met de
aanstelling van een brandweer-
commandant voor de gemeente
Bronckhorst wat meer 'papieren
rompslomp' op diens bordje te lig-
gen', zo zegt Bennie Hekkelman, de
postcommandant in Vorden. De
brandweer in Vorden telt 26 leden
en beschikt over drie voertuigen.
Bij dit aantal van 26 is inbegrepen
een uit vier man bestaand kader.
Dat wil zeggen *bevervoerders' die
de leiding hebben over de voertui-
gen. Dus heeft ieder voertuig bij
vertrek vanuit de brandweerkazer-
ne een dergelijke bevervoerder.

"Wanneer er een melding, van waar-
uit in Vorden bij ons binnenkomt,
zijn wij binnen acht minuten ter
plaatse", zo zegt Bennie Hekkelman.
Binnen nu en twee jaren bereiken een
aantal brandweerlieden de pensioen-
gerechtigde "brandweerleeftijd" en
zullen zij het korps verlaten. Vandaar
dat de brandweer in Vorden medio dit
jaar met een ledenwerfactie start.

"Wij hopen te zijner tijd circa 6 perso-
nen in de leeftijd 18 tot en met 40 jaar
te kunnen aantrekken. Zij kunnen
dan een poos " meelopen" en de nood-
zakelijke cursussen gaan volgen. In
twee winterseizoenen kan namelijk
de cursus brandwacht en brandwacht
eerste klas worden afgesloten", aldus
postcommandant Bennie Hekkelman.

Beroep aangenomen
Ds. Neppelenbroek-Kwakkel uit
Zwolle heeft het beroep uitge-
bracht door de Hervormde Kerk te
Vorden aangenomen.

Op 30 maart is er een gemeente avond
om half 8 in het Dorpscentrum om
kennis te maken. De intrededienst is
zondag 8 mei in de Dorpskerk.

Beroep aanvaard
Mevr. Bernaard-Boertjes heeft het
beroep aanvaard dat de Hervorm-
de Kerk Wichmond op haar heeft
uitgebracht.

Op zondag 26 juni zal de intrede
plaatsvinden, waarna ze op l juli met
haar werkzaamheden begint. Mevr.
Bernaard is kandidaat predikant, 34
jaar en nu woonachtig in Utrecht.

'Oud Vorden'
Zutphenaar Henk Demoed hield vori-
ge week dinsdag in een goed gevulde
zaal van Hotel Bakker voor de leden
van de vereniging "Oud Vorden" een
dialezing over de Marken van Vorden,

waarbij hij uiteen zette wat deze
Marken precies inhielden. Centraal
stonden daarbij de Marken Veldwijk,
Mossel, Linde en Delden. Na de pauze
toonde hij op het witte doek de ver-
schillende Markegronden.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Woensdag 9 maart Biddag 19.30 uur ds. Westerneng,
gez. dienst.
Zondag 13 maart 10.00 uur ds. Drs. L. van Wijk uit Lochem.

Kapel Wildenborch
Zondag 13 maart 10.00 uur dhr. H. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 9 maart 19.30 uur Biddag dhr. HJ. Boon.
Zondag 13 maart 10.00 uur ds. C. Bochanen.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 9 maart Biddag 19.30 uur ds. Westerneng gez.
Dienst in de Herv. kerk.
Zondag 13 maart 10.00 uur ds. J. Enderie, Harderwijk.
19.00 uur ds. J. Enderie.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 maart 10.00 uur Eucharistieviering Volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 maart 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 13 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 dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om ie-
dereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens af-
spraak 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
12-13 maart D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00.
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.CO-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewatóng en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma, 10.00-12.00 uur.
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 ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel.(0314)626140
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

Sensire thuiszorg
diëtetiek, niaaltijdservice, 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 Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.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.

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

Dierentehuis T)e Brombergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34. In-
fo dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klach-
tennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Diere-
nambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-
den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderenvor-
den@hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl.
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomerstop
van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten, on-
dersteuning 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.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bel-
len naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij gro-
te spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)ri-
oolsysteem kunnen alle inwoners rechtstreeks contact op-
nemen 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

/ijn 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. Tarievui
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• 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.

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

• Stichting Veiling Commis-
sie Vorden houdt weer een
Veiling op zaterdag 19
maart a.s. in "de Herberg",
aanvang 19.00 uur. 's Mid-
dags kijken van 13.00-16.00
uur. De opbrengst is voor de
Dorpskerk.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. (0575)461670
of 46 37 43.

• Beginnersgroep L.V.G.
start 20 maart om 9:00
uur. Voor informatie kun je
contact opnemen met Fons
en Ria Bluemink. Tel: 0544 -
46 82 84, of bezoek onze
website www.lopersvereni-
ginggroenlo.nl

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

• VRIJWILLIGERS GE-
VRAAGD. De Bezoek- en
Oppas Service (BOS) in de
regio Zutphen, zet vrijwilligers
in die af en toe de zorg van
mantelzorgers kunnen over-
nemen. Mantelzorgers zor-
gen voor iemand die chro-
nisch ziek, dementerend of
gehandicapt is, maar willen
er ook graag even tussenuit.
U neemt hun taak dan even
over. Behalve veel voldoe-
ning krijgt u er nog meer voor
terug! Lees voor meer infor-
matie het redactionele stukje
in deze krant of bel met de
VIT Oost-Gelderland tel
(0573) 43 84 00.

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

• Echtpaar 70+ zoekt met
spoed woonruimte voor ca.
1 jaar. Tel. (0316) 543350.

• Cursus Kleurenleer van
Johannes Itten, met behulp van
schildertechnieken in olieverf
en aquarel. Zowel voor begin-
ners als gevorderden. We
beginnen 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.
Raats: Nieuwstad. Opgeven:
Emmy v.d. Hoff, tel. (0575) 51
4802.

• Te koop gevraagd: Ouder-
wetse wandkoffiemolen
Mob. 06-55 143833.

• Aloë Vera verkooppunt
Vorden. Miranda en Yvonne
Sessink, telefoon 55 54 48
of 55 21 26.

• Uw planten krijgen Pokon,
uw huisdier een uitgebalan-
ceerde brok. Herbalrfe is er
voor u! Voel u fit en zie er
goed uit. Nieske Pohlmann
0314-641309 / 06-54326669
www.no-jojo.nl

Hef voorjaar komt eraan,
Wij zetten de bloemetjes buiten

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo «Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai v/d week

Cassisbavaroisevlaai
6-8 pers. € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00

Weekend-knallers

Kruidkoek € 2,5O

Brood van de maand € "l,95

Wadden-meergranenbrood

• WIE HELPT? Mevrouw
van de Bos is sinds een half
jaar weduwe, slecht ter been
en ze loopt daarom met een
rollator. Daardoor komt ze
amper meer buiten. Haar kin-
deren helpen haar waar ze
kunnen, maar raken langza-
merhand overbelast. Wie
heeft tijd om éénmaal per
week of per twee weken met
mevrouw van de Bos de stad
in te gaan, boodschappen te
doen of gewoon een eindje
te wandelen. Zij, én haar kin-
deren, zouden dat erg fijn
vinden. Meer informatie: VfT
Oost-Gelderland tel. (0573)
43 84 00.

• Stichting Veiling Commis-
sie Vorden houdt weer een
Veiling op zaterdag 19
maart a.s. in "de Herberg",
aanvang 19.00 uur. 's Mid-
dags kijken van 13.00-16.00
uur. De opbrengst is voor de
Dorpskerk.

0 Te huur/te koop in Twello:
vrijst. woning. Bg: grote
woonkamer v.v. parketvloer,
(woon) keuken, werkkamer,
toilet, hal. Verd.: 4 slaapka-
mers, badkamer met 2e toi-
let. Buiten: grote tuin (voor en
achter), garage en veel privacy.
Br. onder nr. W5-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250
AA Vorden.

0 Muziekvereniging Con-
cordia houdt jeugdmiddag
in het Stampertje, aanvang
15.30 uur.

% Aloë Vera verkooppunt
Hengelo. Monique Sessink,
telefoon 46 58 69.

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

• 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.

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

• Te koop: antieke recrea-
tiewagen (carpion) op ijzer-
ren beslag ± 8 pers. Tevens
paardentuig en landbouw-
werktuigen voor hobbyboe-
ren. Tel. 0575 - 55 66 80.

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
9 mrt t/m 15 mrt 2OO5

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 9 maart
Italiaanse groentesoep / spare ribs met zigeunersaus, frieten
en salade

Donderdag 10 maart
fiaker goulash met spatzli en salade / tiramisu met slagroom

Vrijdag 11 maart
Champignonsoep / zalmfilet met dillesaus, aardappelen en
groente

Maandag 14 maart gesloten

Dinsdag 15 maart
Wiener schnitzel met frieten en rauwkost / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0670) M18 19
Ook è la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

„_ ,̂ ̂  Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
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| Dolblij zijn we met de geboorte van onze dochter
i

Mirte
Iselin

* Zij is geboren op 5 maart 2005 om 7.58 uur,
A weegt 3040 gram en is 49 cm lang.

Erik Angenent en Martine Putting

J Almenseweg 9
> 7251 HM Vorden
! Tel. (0575) 55 53 92
i

} Voor bezoek graag even bellen
i

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Rémon
> Rémon is geboren op 6 maart 2005 om 3.05 uur, »
J; weegt 3570 gram en is 51 cm lang.

» Marco en Marianne Geurts
«i Weth. Campermanstraat 15
f 7227 DS Toldijk

Tel. 0575 - 45 01 89

Wilt u beschuit met muisjes komen eten, laat het ons
dan even weten.

Dankbaar en blij zijn wij dat we uit Gods hand een
dochter en zusje mochten ontvangen

Margot
Elisabetha Carolina

25 februari 2005

Victor en Netty Rensen
Thijs, Maaike en Evelien

Middenweg 46
7255 WT Hengelo Gld.
0575 - 46 41 50

Op woensdag 16 maart 2005 hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijksfeest
te vieren

Han en Tine Wagenvoort-Scheffer

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

Van Lennepweg 3
7251 JM Vorden

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettinkjil

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

van di. 8 t/m vr. 11 maart
Macaronischotel met gehakt

• Chocolade Mouse

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

zat, 12 + zon. 13 maart
• Frisse pasta salade

Kip in rode wijn saus, gemengde groenten en friet

Tot ziens bij 't Olde Lettink

Heden overleed onze geliefde zwager en neef

Henk Kloosterman
echtgenoot van G.H.J. Wuestenenk

Op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden: M.J. Wuestenenk
H.E.A. Wuestenenk-Makkink

L.G. Wuestenenk-Harmsen
neven en nichten

Vorden, 2 maart 2005

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden haar bespaard is gebleven is, na
een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Leeuwe-
rikweide te Zutphen, heden rustig ingeslapen onze
lieve moeder, oma en opoe

Hendrika Berendina
Groot Jebbink-Groot Jebbink

sinda 1989 weduwe van Garrit Jan Groot Jebbink

* Vorden, 9 maart 1912 t Zutphen, 4 maart 2005

Lochem: G.J. Groot Jebbink
D. Groot Jebbink-Susebeek

Vorden: B.J. Groot Jebbink
R. Groot Jebbink-Bannink

Vorden: M.C. Groot Jebbink
H.J. Groot Jebbink-Luimes

Lochem: H.B. Lubberdink-Groot Jebbink
J.H.W. Lubberdink

Zutphen: J. Groot Jebbink

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Almenseweg 41B
7251 HN Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
dinsdag 8 maart van 19.30 tot 20.00 uur in het uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op woens-
dag 9 maart om 11.00 uur in genoemd uitvaartcen-
trum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het uitvaartcentrum.

Memoriam
12-3-2004 12-3-2005

Lieve Betsie

Het is zo leeg en stil zonder jou.
Ik mis je zo.

Vorden, maart 2005

Je zusje Joke

Onze oprechte dank voor uw steun en medeleven
bij het overlijden van mijn man en onze pa

Jan Besselink

Wil Besselink-Klein Tank
Peter en Sjoerd
Mare en Eske

Vonden, maart 2005

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

CITYLIDO
EVERY SflTURDAY

: CITY THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN

E BAR :: CLASSIC CAFÉ

VRIJDAG 11 MAART
DANCE PLANET

12 MAART
LIJN 7 '80-'90

LIVE RELOADED

19 MAART
RANDY KATANA

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
! 0944 46 13 08 :: INFO@CITYUDO.NL :

:: WWW.CITYLIDO.NL ::

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

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij

met verschillende edities

in de gemeente

Bronckhorst.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

Standhouders
gevraagd
Vlooienmarkt

Zondag 20 maan
Sporthal de Kei, Warnsveld.

Een kraam € 20.-
2e kraam € 10.-.

Voor info of reserveringen

JAVO, tel. (053) 4 6 I I 2 I 2

"Deze week
lekker sudderen

bij uw keurslager"
Keurslagerkoopje

n 500 gram €
498

Weekaanbieding

10
•09

Special

Gehaktballetjes /\89
in ketjapsaus 100 gram €

Ham gehakt
Wellington per stuk €

Ham gehakt *• 3Q

Weekaanbieding

798
SaUCIJZen SOO gram € fc •

Vlees waren trio

100 gram Z66UWS Spek +

100 gram Hamworst +

100 gram Boerenmetworst

samen voor de prijs van: €
,98

Weekaanbieding

hele Grilworst Poesta €
98

VIogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21

il (0575) 55 22 87
http://www.vlog man.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Toneeluitvoering

Buurtvereniging de Veldwijk

„ Koestukken 7"
geschreven door: Harm Dijkstra

Zaterdag 19 maart
in het Dorpscentrum
aanvang 19.30 uur

Entree € 4.-
Kinderen t/m basisschool gratis.

Toegankelijk voor iedereen.

Een hand, een woord, een gebaar
doen zo goed

als je iemand die je lief hebt
verliezen moet.

Wij willen iedereen bedanken die met ons mee
heeft geleefd tijdens het ziekteproces en na het
overlijden van mijn vrouw, onze ma en oma

Ali Broekman

Het heeft ons goed gedaan.

Jan van Leijden
Jacqueline en Eric

Iris
Harry en Linda

Hengelo Gld., maart 2005

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden
Postbus 22,

7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Agentschap Hengelo (Gld.)

SUE ÏRS
t «a, Hengelo (OU)

•Meteen (0575) 46 11 89

Acquésltour: FEUX TAKKEN-
KAMP, Telefoon 06-48 794 212

Agentschap Steenderen
MEVR. VAN VELDHUIZEN.

ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (OS75) 45 23 98



Advertorial

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Bloemendaal & Wiegerinck is een
accountants- en belastingadvies-
kantoor met 20 medewerkers. On-
ze cliënten zijn hoofdzakelijk
werkzaam in het midden- en
kleinbedrijf en in de agrarische
sector. Onze werkzaamheden be-
staan uit het samenstellen van
jaarrekeningen, het verwerken
van administraties, het maken
van belastingaangiften, het voe-
ren van salarisadministraties, per-
soonlijke advisering en fïscalitei-
ten.

Twee weken geleden behandelden
wij de aftrek van buitengewone uitga-
ven. Deze week gaan wij het hebben
over de

Bijleenregeling
De bijleenregeling is sinds l januari
2004 van kracht. De regering hoopt
hiermee huiseigenaren bij verhui-
zing te ontmoedigen hun overwaar-
de te gebruiken voor andere zaken
dan de financiering van de nieuwe
woning.
De aftrekbaarheid van de hypotheek-
rente is ooit ingevoerd voor de finan-
ciering van de aankoop, onderhoud
en verbetering van de eigen woning.
Het voordeel van de renteaftrek was
voor veel verhuizende huiseigenaren
reden om de volledige aankoop te
financieren. Door de bijleenregeling
wordt men aangemoedigd om de
overwaarde te gebruiken voor de
financiering van de nieuwe woning.

OVERWAARDE
De verkoopwinst die u behaalt bij de
verkoop van uw woning, de zoge-
noemde overwaarde, wordt door de
belastingdienst vervreemdingssaldo
genoemd. Deze wordt berekend door
de opbrengst van de verkochte wo-
ning te verminderen met de verkoop-
kosten en de resterende hypotheek-
schuld. Onder hypotheekschuld
wordt in dit geval verstaan: een
schuld waarvan de rente fiscaal af-
trekbaar is (box 1-lening). Bij de ver-
koopkosten moet gedacht worden
aan bijvoorbeeld makelaarskosten.
Het resultaat van deze berekening
wordt door de belastingdienst ver-
vreemdingssaldo genoemd.

VERVREEMDINGSSALDO
Het vervreemdingssaldo is het bedrag
dat u moet gebruiken voor de finan-
ciering van de nieuwe woning. Dit
vervreemdingssaldo moet in minde
ring gebracht worden op de totale in-
vestering in de nieuwe woning. In-
dien u er voor kiest om een hogere hy-
potheek op te nemen, zal de rente
over het teveel opgenomen bedrag
niet meer aftrekbaar zijn. Het restant
kunt u wel verrekenen met de bezit-
tingen in box 3.

Voorbeeld:
Stel dat iemand zijn woning verkoopt
voor € 260.000 en het restant van zijn
hypotheekschuld bedraagt € 200.000.
Vervolgens koopt diegene een wo-
ningvan € 350.000 (dit is de aankoop-
prijs inclusief bijkomende verwer-
vingskosten zoals overdrachtsbelas-
ting, afsluitprovisie, notaris- en make-
laarskosten).
De maximale hypotheek waarvoor
de renteaftrek geldt, bedraagt dan
€ 290.000. Dit is de koopsom van de
nieuwe woning (€ 350.000) vermin-
derd met het verschil (vervreem-
dingssaldo) tussen de opbrengst
van de oude woning (€ 260.000) en
de bestaande hypotheekschuld
(€ 200.000).
Als in dit voorbeeld een hypotheek
wordt afgesloten die hoger is dan
€ 290.000, dan is de rente over dat ho-
gere deel dus niet meer aftrekbaar
(tenzij u de woning gaat verbouwen).

HUREN OF KLEINER WONEN
Het saldo van alle vervreemdingssal-
di noemt de fiscus de eigenwoningre
serve. Deze blijft vijfjaar staan. Ver-
huist u dus vaak, dan loopt u het risi-
co dat het bedrag waarover u rente
mag aftrekken steeds kleiner wordt.
De belastingdienst houdt namelijk
uw vervreemdingssaldi bij. Heeft u
dus bij twee achtereenvolgende ver-
kopen in totaal € 30.000 winst ge-
maakt, dan bent u verplicht dit be-
drag fiscaal te "gebruiken" bij uw vol-
gende verhuizing. Een oplossing kan
zijn om vijfjaar te huren. Na die vijf
jaar is de eigenwoningreserve verval-
len en kunt u bij de koop van een
nieuwe woning de volledige rente
over de hypotheek aftrekken. Voor
mensen die kleiner gaan wonen geldt

dat de eigenwoningreserve alleen
hoeft te worden ingebracht tot maxi-
maal de oorspronkelijke hypotheek
of de prijs van de woning indien die
lager is.

Voorbeeld:
Stel dat iemand zijn huis verkoopt
voor € 250.000 en het restant van zijn
hypotheekschuld bedraagt
€ 150.000. Hij koopt een nieuwe wo-
ning voor € 200.000. Volgens de
hoofdregel wordt slechts renteaf-
trek verleend over een schuld van
€ 100.000 (€ 200.000 minus
€ 100.000). Omdat hij echter goedko-
per is gaan wonen, mag hij voor de
renteaftrek een schuld van € 150.000
in aanmerking nemen. Dat bedrag is
immers gelijk aan de oude hypo-
theekschuld en is ook minder dan de
koopsom van de nieuwe woning.
Zijn eigenwoningreserve van
€ 100.000 (het bedrag van het ver-
vreemdingssaldo van zijn oude wo-
ning), neemt af met € 50.000. Im-
mers, doordat hij een schuld in aan-
merking mag nemen van € 150.000,
heeft hij € 50.000 in zijn nieuwe wo-
ning gestopt. De komende vijfjaar
blijft deze eigenwoningreserve be-
staan.

STARTER OF DOORSTROMER
Voor starters op de woningmarkt
blijft de situatie ongewijzigd. Zij mo-
gen voor het aankoopbedrag en alle
bijkomende kosten de maximale hy-
potheek afsluiten. Bijkomende kos-
ten zijn o.a. de overdrachtsbelasting,
makelaars- en notariskosten. De
grootste wijziging is voor mensen die
al een woning hebben en doorstro-
men naar een nieuwe woning. Ook
heeft de regeling consequenties voor
mensen die hun relatie beëindigen
en worden uitgekocht door hun part-
ner of voor mensen die tijdelijk een
huurwoning betrekken. In beide ge-
vallen kunt u een vervreemdingssal-
do creëren.

Het is onmogelijk om alle voorko-
mende situaties te bespreken.
Mocht u naar aanleiding van het
bovenstaande nog vragen hebben,
dan kunt u altijd contact met ons
opnemen.

Nieuwbouwplan "Albershof'
ProWonen bouwt 24 appartementen hoek Nieuwstad, WillemAlexanderlaan

gevel Nieuwstad

In opdracht van ProWonen ontwikkelt WBC Projekten bv uit Winters-
wijk 24 seniorenappartementen op de plek van de voormalige A&P
Supermarkt in Vorden. Ook komt er waarschijnlijk een zorg-welzijns-
steunpunt. WBC Aannemingsbedrijf bv gaat het bouwen. Het plan sluit
goed aan op de gemaakte afspraken met de gemeente en zorginstellingen
Sensire en Sutfene: "Zelfstandig wonen in Vorden: vanzelfsprekendP'.

Friso Woudstra architecten uit Vorden
heeft het ontwerp gemaakt. Het ont-
werp is dinsdagavond l maart gepre-
senteerd aan de omwonenden.

Het plan bestaat uit drie bouwlagen:
begane grond, eerste verdieping en
tweede verdieping. De grootte van de

appartementen varieert van 69 tot 106
vierkante meters. De appartementen
op de verdieping zijn bereikbaar met
een lift.

De voorbereidingen verlopen goed. Vo-
rige week deed zich echter een onver-
wacht probleem voor. Het bleek dat

een kraker actief is in de voormalige
A&P supermarkt. ProWonen is nu een
juridische procedure gestart om de
kraker via een gerechtelijk vonnis te
verwijderen uit het pand.

De politie en gemeente zijn ingescha-
keld om de overlast zo veel mogelijk te
beperken. Ook houden zij de veilig-
heid scherp in de gaten.

De vraag naar zogeheten levensloop-
bestendige huurwoningen is groot. De
bouw van deze appartementen com-
penseert voor een deel de indertijd af-
geblazen nieuwbouw aan de Pastorie
weg.

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

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

en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de WOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

MAART
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 in de Kleine

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

sen.

19 HSV de Snoekbaars, paas(eieren)-
wedstrijd.

19 Veiling in de Herberg, Veiling Com-
missie Vorden.

19 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+
in de Wehme, info tel. 55 20 03.

21 Vordense bridgeclub.
21 OCOB afdeling Vorden, Paasbijeen-

komst ds. v.d. Veen, Russische iko-
nen.

22 Chr. Vrouwenbeweging Passage,
Pasen.

23 N.B.v.P. Vrouwen van Nu in de
Herberg, lezing en dia's vogel-
werkgroep Lochem.

23 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

23 Vordense bridgeclub Dorpscentrum.
23 Handwerkmiddag/kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme.
24 PCOB afdeling Vorden, Paasbijeen-

komst met ds. van der Veen uit
Nunspeet over Russische Ikonen.

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.

Play-In Concordia
Op zaterdagmiddag 12 maart a.s.
houdt muziekvereniging Concor-
dia een play-in voor haar muziek-
school leerlingen. Deze leerlingen
hebben reeds een aantal jaren les.

Om ze alvast te laten kennismaken
met het samenspelen in een harmo-
nieorkest wordt voor hun deze mid-
dag georganiseerd. Zij worden hierin
begeleid door jongere en oudere muzi-
kanten van Concordia.

Onder leiding van onze dirigent Hugo
Klein Severt worden op deze middag
een aantal eenvoudige muziekstuk-
ken ingestudeerd. Ook zullen de blok-
fluit- en drumbandleerlingen een aan-
tal stukjes ten gehore brengen.
Het resultaat mag u komen beluiste-
ren aan het eind van de middag in de

grote zaal van het Dorpscentrum.
Aanvang concert 15.30 uur, toegang
gratis.

Lijkt het u of een van uw kinderen wat
om ook een instrument te gaan bespe-
len dan is deze middag zeer geschikt
om eens even kennis te maken met de
verschillende muziekinstrumenten
die er bij Concordia zoal bespeelt wor-
den.

Tevens zijn wij dringend op zoek naar
muzikanten die een bas, trombone,
bariton, trompet of hobo bespelen.

Mocht u nadere inlichtingen willen
dan kunt u bellen met: Engelien Heu-
velink, tel. 55 25 23 muziek; Karolien
Huetink, tel. 55 34 38 leerlingen; Paul
Bunkers, tel. 55 36 88 drumband.

Bewoners aan de slag met
toekomst 'Landbouwdriehoek'
De landbouworganisatie LTO Noord
is mede-initiatiefnemer van het pro-
ject Grondgebonden Perspectief.
Dit project wordt uitgevoerd in de
zogenaamde Landbouwdriehoek.
Naast het gericht benaderen van
verschillende ondernemers en orga-
nisaties leek het de projectgroep
een goede zaak om voor alle bewo-
ners van de Landbouwdriehoek bij-
eenkomsten te organiseren. Deze
bijeenkomsten vinden plaats op
dinsdagavond 15 maart en donder-
dagavond 17 maart in Kapel Wilden-
borch, Kapelweg te Vorden.

Bewoners van het gebied zijn van har-
te welkom om één van de twee bijeen-
komsten bij te wonen. Na een toelich-
ting van de verschillende plannen, die
betrekking hebben op de Landbouw-
driehoek, kunnen de bewoners mee-
denken over het gebied en ideeën en
wensen kenbaar maken.

LTO Noord is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het project. Het project
speelt zich af in de Landbouwdrie-
hoek.
Deze wordt globaal begrensd door: de
Ruurloseweg (Ruurlo-Barchem), Lo-
chemseweg (Barchem-Lochem), ten
Zuiden van Lochem, Vordenseweg
(gem. Lochem), Vordense Binnenweg,
Beltenweg, Mosselseweg, Vordense-
weg (gem. Bronckhorst) en de Wilden-
borchseweg (gem. Berkeiland).

PROJECTINFORMATIE
Het project Grondgebonden Perspec-
tief heeft tot doel na te gaan welke
kansen het onlangs vastgestelde Re
constructieplan voor dit gebied kan
bieden. De belangen van de agrarische
ondernemers zijn het vertrekpunt.

Tegelijkertijd wordt ook gestreefd
naar het realiseren van wensen op het
gebied van natuur, landschap, water
en recreatie. Agrarische ondernemers,
recreatiebedrijven, natuurorganisa-
ties, gemeenten, waterschap, waterlei-
dingbedrijf e.d. zijn reeds gericht be
naderd. Het is nu aan de bewoners om
mee te denken over de toekomst van
hun gebied.

Alle wensen en plannen worden vervol-
gens zo goed mogelijk verwerkt wor-
den tot een zogenaamde 'kansenkaart'
voor het gebied.
Deze kansenkaart dient na terugkop-
peling in de tweede helft van 2005 te
leiden tot een concreet uitvoerings-
plan. Als op korte termijn aanwezige
kansen kunnen worden benut, wordt
dat niet uitgesteld.

Het project 'Grondgebonden Perspec-
tief is mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van de EU en Provincie Gel-
derland. Voor nadere informatie over
het project kunnen geïnteresseerden
contact opnemen met LTO Noord,
Arno Spekschoor (0570) 66 28 10.



zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. ol irrticfl
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.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 516 01 516.

• Vorden 60 jaar bevrijd.
Verhalen van Vordenaren
over de jaren 40-45 in de Vor-
dense Kronyck-jubileumedi-
tie. Bij Bruna.

• Max Havelaar koffiepads
nu 3 pakken € 4,50 bij We-
reldwinkel Vorden. Ook biolo-
gisch en cafeïnevrij!

• Met enige spoed woon-
ruimte gezocht (huur) door
rustige werkende jongeman,
Vorden, Zutphen en omge-
ving. Brieven onder nummer
2-1 Bureau Contact, Postubs
22, 7250 AA Vorden.

• Gevraagd: hulp in de
huishouding tel. (0575) 55
2399.

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

Ontwerp en realisatie internetsites

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

Schoonmaakbedrijf

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

Meer weten over incontinentie?

In uw apotheek weten ze dat het niet gemakkelijk is om erover te praten.
Daarom is er een aparte spreekkamer, waar u in alle rust met uw apotheker kunt
overleggen. Want er is meer aan incontinentie te doen dan een verband dragen.

Stap gerust bij ons binnen en vraag om
een gesprek onder vier ogen

Vordense Apotheek
Zutphenseweg 12
7251DK Vorden
Tel 0575-551471

www.vordense-apotheek.nl

>E
EEKMARKE

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!
Rundergehakt
500 gram 2.60 kilo

Schnitzels
Panklaar
500 gram

Lente prinsesjes
Van puur mager Rundvlees
Panklaar.
5 - 6 min. bakken
4 stuks

490
4?o TER WEELE

VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-

stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband
* Beiersbont • Jobelanstoffen

• Badstofartikelen om fe borduren
• Durable brei- en haakgarens

' Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

DANCING mSC'OTIIKKK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

In de^S3cJiclub : DJ BERT DEKKER,

IN DE DANCEKELDER:
I. DANCE-TRANCE-R&BJ

4 AREA'S 100% FUN
Bobbus opstapplaatsen

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

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

UITVERKOOEJITVERKOOP

Alle cd's
25% korting

m.u.v. kindercd's

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

S U ETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

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

* VIJVERS *

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

Spuiterij
Vos Vonten

voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg 11"
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

JUBILEUMACTIE

50%
70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadwertentie
als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook
bestellen bij onze filialen.

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

d r u k k e r i j Weevers
CERTIFICAATHOUDER

VP

ISO (001

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314)625053

RUURLO: STUDIO CONTACT, TE L (0573) 45 1286

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

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

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWA
BOVAG

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

FONS JANSEN

installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37



Veel nieuwe merken in collectie

Schoenmode Hermans
heeft schoenen voor de hele

8 Kastelenloop Vorden
Ideale voorbereiding op Rotterdam Marathon

Elise Hermans en haar man Rudi hebben de collectie uitgebreid met nieuwe merken

Bent u ook al in voorjaarsstemming? Bij Schoenmode Hermans in
Hengelo krijgt u zeker de lentekriebels. De dagen worden eindelijk
weer langer en om ons heen wordt het voorzichtig groen en de knop-
pen staan op opengaan. En de lang verwachte eerste warme zon-
nestralen verdrijven de triestheid van de winter al weer bijna. Voor het
perfecte voorjaarsgevoel ontbreekt er nog slechts één ding: de nieuwe
schoenmode voor voorjaar-zomer 2005. Stelt u zich maar alvast in op
pure levensvreugde en aantrekkelijke momenten van inspiratie!

Wat brengt het nieuwe mode seizoen
zoal? Schoenmode Hermans aan de
Raadhuisstraat in Hengelo wil nog
niet alles verraden, maar er valt veel
spannends te ontdekken. Binnen de
damesmode verspreiden pumps in al-
le denkbare varianten een goede sfeer.
Speelse details benadrukken de vrou-
welijke accenten. Nieuwe ballerina's,
sierlijke sandalen en instappers in vro-
lijke kleuren geven u zin in het voor-
jaar en de zomer. De kleuren lopen
van zachte pastels via fruitkleuren
naar blauw en rood, laat u zich verras-
sen! Ook zwart blijft, vooral in de busi-
ness look en wordt gecombineerd met
wit, in leuke tegenstellingen.

De mannenmode prefereert veter-
schoenen en instappers op een slanke
leest met klassieke elegantie. In de
vrije tijd loopt men relaxed: mocas-
sins, sneakers en comfortabele sanda-
len zijn overtuigend in kleur en des-
sin, waaraan de man zeker niet voor-
bij kan gaan.

Vanzelfsprekend leert u de fascineren-
de nieuwe schoenmode pas echt ken-

nen, als u deze bij Schoenmode Her-
mans komt bekijken. 'Graag adviseren
wij u en laten u de mooiste modellen
zien uit onze voorjaar-zomer collectie.
Loop gerust eens bij ons binnen, Het is
zeer de moeite waard!'

Schoenmode Hermans, midden in het
hart van Bronckhorst, heeft schoenen
voor de hele familie. 'Door vooraf
beurzen te bezoeken, het bijhouden
van vakliteratuur en scholing, kun-
nen we de toekomst nauwlettend vol-
gen.

Daarom weten we ook wat elk seizoen
de trend is. We hebben dan ook een
prachtige lentecollectie voor jong en
oud', zegt Elise Hermans die samen
met haar man Rudi en medewerksters
een deskundig team vormen om de
klanten te adviseren.

Schoenmode Hermans is een gezins-
winkel voor jong en oud. Klantvrien-
delijkheid en persoonlijke aandacht
voor de klant is vanzelfsprekend bij de
Hengelose schoenenzaak en parkeren
kan voor de deur.

Voor reparaties van schoenen kan de
klant ook hier terecht. 'Dat is altijd al
wel geweest maar klanten weten ons
nu meer te vinden, omdat er niet veel
schoenmakers meer zijn', weet Elise.

Bij Schoenmode Hermans bestaat het
assortiment ondermeer uit de be-
staande merken: Van Bommel, Van
Lier, Wolky, Mephisto, Geox, Brakkies,
Gattino, Pinocchio, Yello Cab, Rieker,
Anita, Helioform, X-sensible, J}, Durea,
Verhulst, Tamaris, Högl en Jenny.

Een reeks nieuwe merken zijn er in
het assortiment bijgekomen, zoals:
Esprit, Ede, Black stone, Daniël Hech-
ter, Freaks, Jochie, Bibi, Barelli, Stone-
fly en Jana. Elise: 'We hebben ook veel
speciale schoenen voor mensen die
een eigen steunzool hebben'.

Schoenmode Hermans is al weer zes
jaar gevestigd in Hengelo. 'Ik vind zelf
dat we een hele mooie schoenwinkel
hebben', zegt Elise trots. 'Ik vind trou-
wens toch dat Hengelo heel veel
mooie winkels heeft. Dat mag best
eens genoemd worden'. Ook de onder-
linge samenwerking met collega on-
dernemers ziet Elise als een 'must'.
'Zeker nu Hengelo het hart van de ge-
meente Bronckhorst is geworden'.

Zondag 13 maart is er in Hengelo
koopzondag. Schoenmode Hermans
is dan evenals veel andere winkels
geopend. Schoenmode Hermans is
gevestigd aan de Raadhuisstraat 27 in
Hengelo. Telefoon: (0575) 46 25 47.

Speelgoed- Huishoud- en Kadoshop

Sueters gaat hobby artikelen uitbreiden
Bij Sueters aan de Dorpsstraat
vindt over een aantal weken een
aanpassing in de winkel plaats. De
CD hoek gaat verdwijnen. De circa
20 vierkante meter ruimte die zal
ontstaan zal worden opgevuld met
het zgn. "scrap- booking", met Per-
gamano producten en verfproduc-
ten voor de hobbyist.

Angelique Sueters: "Wij spelen hierbij
in op de vraag van de klant. Onze doel-
groep is breed. In feite volwassenen,
kinderen die van knutselen houden',
zo zegt ze. Bij 'scrap-booking' kan de
consument bijvoorbeeld een herinne-

ringsboek maken. Ter herinnering
aan vakanties, uitstapjes of andere ge-
beurtenissen in haar of zijn leven. Zo
kan men bijvoorbeeld foto's inplakken
en een dergelijke pagina 'opvrolijken'
met lintjes, schelpjes en allerlei tiere-
lantijntjes. En dat gepaard met een
stukje eigen fantasie kunnen er leuke
fotobladen ontstaan. Scrap-booking is
vanuit Amerika naar Nederland over
komen waaien. Verder komen er in de
hobby-hoek de 'Pergamano-produc-
ten'. De materialen variëren van per-
kamentpapier, verven, inkten, pense
len, patroonmappen e.d. Consumen-
ten die graag wat met perkamentpa-

pier willen doen komen straks vol-
doende aan hun trekken. Perkament-
kunst is een creatieve hobby waarbij
met behulp van diverse materialen,
uiteenlopende kaarten en werkstuk-
ken vervaardigd worden op perka-
mentpapier.

Verder komt er in de hobby-hoek een
twee meter lange papierwand met al-
lerlei soorten vellen papier. Angelique
Sueters: 'Wanneer al deze producten
volgende maand verkrijgbaar zijn, wil-
len we een aantal demonstraties hou-
den en bij voldoende belangstelling
workshops c.q. cursussen geven'.

De 8 Kastelen Minimarathon die
op zondag 13 maart in Vorden
plaatsvindt, wordt door een groei-
end aantal atleten uit de wijde re-
gio gebruikt als voorbereiding op
de Rotterdam Marathon. De wed-
strijd- en recreatieloop biedt een
unieke gelegenheid om 'kilome-
ters te maken' met de langste af-
stand van 30 kilometer.

De schitterende loop door de prachti-
ge, bosrijke omgeving van het acht-
kastelendorp Vorden in de Achterhoek
voert over een vlot parcours met wei-
nig hoogteverschil en past hiermee
uitstekend in het voorbereidingssche-
ma voor Rotterdam, waar de fameuze
marathon medio april van start gaat.

Het is alweer de 18e keer dat de 8 Kas-
telen Minimarathon wordt georgani-

seerd. De deelnemers hebben ook dit
jaar keuze uit drie afstanden. Naast de
30 kilometer kan worden ingeschre
ven voor de halve marathon (21,1 km)
en de 10 kilometer.

De start en finish vinden als vanouds
plaats op Het Jebbink. Het startschot
voor alle afstanden wordt gelost om
12.15 uur. Vanaf 10.00 tot 12.00 uur
kunnen deelnemers zich inschrijven
bij Strada Sports aan de Burgemeester
Galleestraat 67 in Vorden. Dit sport- en
fitnesscentrum ligt vlakbij het NS-sta-
tion en start en finish. De lopers vin-
den hier een uitstekende kleed- en
douchegelegenheid. De organisatie is
in handen van atletiekvereniging
Hanzesport. Meer informatie is dan
ook te vinden op de site www.hanze
sport.nl, of telefonisch bij Wilma
Schut, tel. 51 52 54.

Rommelmarkt
Op zaterdag 9 april a.s. wil Sensire
"de Wehme" een rommelmarkt
organiseren.

Heeft u nog 'oude'spullen en boeken,
dan kunt u deze inleveren vóór 7 april
a.s bij de receptie van "de Wehme".
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gelre ziekenhuizen
voert wegblijftarief in
Met ingang van l maart 2005 gaat
Gelre ziekenhuizen het wegblijfta-
rief invoeren. Patiënten die na deze
datum voor een tweede achtereen-
volgende keer zonder reden op een
locatie van Gelre ziekenhuizen
niet op hun afspraak bij een (wille-
keurige) polikliniek verschijnen,
wordt 20 euro in rekening gebracht.

Wordt de afspraak minimaal 24 uur
van te voren afgezegd, dan brengt het
ziekenhuis dit tarief sowieso niet in re-
kening.
Bij het wegblijven zonder reden voor
een afspraak bij een functieafdeling of
voor een (dag)opname, wordt reeds bij
de eerste keer het wegblijftarief in re-
kening gebracht.

Minister Hoogervorst van VWS heeft
het wegblijftarief landelijk goed-
gekeurd. Op basis hiervan kunnen
ziekenhuizen aan patiënten een reke-
ning sturen vanwege het niet verschij-
nen op een gemaakte afspraak. Het ta-
rief wordt jaarlijks vastgesteld door

het College Tarieven Gezondheids-
zorg.

Gelre ziekenhuizen voert de maatregel
in om te ontmoedigen dat patiënten
bij herhaling niet of kort van te voren
én zonder gegronde reden afzeggen.

Zij laten hiermee namelijk ruimte on-
benut die voor andere patiënten had
kunnen worden gebruikt en veroorza-
ken extra kosten voor het ziekenhuis.
Het wegblijftarief is inmiddels opge-
nomen in de Algemene Voorwaarden
van het ziekenhuis en op de afspra-
kenkaart.

De Algemene Voorwaarden zijn, be
halve als brochure, ook te raadplegen
via de website www.gelreziekenhui-
zen.nl. In advertenties, op de website
en in de brochure 'Uw rechten en
plichten', die iedere patiënt die het
ziekenhuis bezoekt krijgt, wordt de
maatregel aangekondigd. Ook zijn
posters opgehangen in de wacht-
kamers van de poliklinieken.

AMBO jaarvergadering
Auteur Peter Hoefnagels vertelt aansluitend uit eigen werk
Vrijdag 11 maart houdt de ANBO-
afdeling Vorden om 14.00 uur in
het Dorpscentrum - zaal t Stam-
pertje - de jaarlijkse ledenvergade-
ring. Het bestuur zal bij deze gele
genheid het jaarverslag 2004 mon-
deling toelichten en antwoord ge-
ven op vragen. Deze bijeenkomst is
voor de aanwezige leden tevens een
uitstekende gelegenheid voor het
leveren van opbouwende kritiek en
het aandragen van inspirerende
ideeën.

Na afhandeling van het huishoudelijk
deel van de agenda treedt onze plaats-
genoot, de heer Peter Hoefnagels voor
het voetlicht. Hij heeft voor de aanwe
zigen enkele boeiende en aanspreken-
de verhalen in petto. Om alvast een in-
druk te krijgen waar het over zal gaan,
biedt het volgende artikel de belang-
stellende lezer alvast enig houvast.

De voordracht van de schrijver Peter
Hoefnagels handelt over zijn laatste
romans "Dansen op het terras" en "De
Onbekende Bevrijding". Beide romans
werden in Duitsland vertaald en in en-
kele drukken uitgegeven.

"De onbekende bevrijding; 1935-1945"
gaat over de periode vóór en tijdens de
tweede wereldoorlog en heeft een au-
tobiografisch karakter. Hoefnagels
geeft daarin een spannende weergave
van de situatie van zijn uit Duitsland
afkomstige Duitse joodse buren, die
eind jaren dertig nog naar Amerika
konden vluchten.

Hij geeft een realistische weergave van
de situatie vóór de oorlog. Tenslotte
beschrijft Hoefnagels de omstandighe
den tijdens zijn onderduikperiode
over de IJssel en de bevrijding van
Oost-Nederland. Toen hij deze voorle-
zing in Keulen hield, vroeg de Duitse
uitgever Karl Dittrich hem het boek te
mogen uitgeven onder de titel "Uber
die IJssel". Na de pauze zal Hoefnagels
een levensverhaal vertellen uit zijn ro-
man "Dansen op het terras".

Peter Hoefnagels is ook bekend als ar-
tistiek leider en voordrachtkunste-
naar in "Het theateronderdemolen"
in de Lindese Molen te Vorden. De
ANBO-jaarvergadering is openbaar en
dus toegankelijk voor iedere belang-
stellende 50-plusser.



Martin Kornegoor totaal overrompelt:

Gouden speld voor 60 jaar lid
schietdistrict "Oost Gelderland!

Toneelavond buurtvereniging
de Veldwijk

Felicitaties voor Martin Kornegoor

Het schietdistrict "Oost Gelderland" is het overkoepelende orgaan van
de schietverenigingen in deze regio, waaronder ook de schietvereni-
ging "Wildenborch" valt, die in 2004 het 50-jarig bestaan heeft gevierd.
Het district " Oost Gelderland" heeft vorige week voor het eerst sinds
haar bestaan een schutter gehuldigd die 60 jaar lid is van het district.
De 77-jarige Martin Kornegoor, woonachtig aan de Galgengoorweg in
het buurtschap Wildenborch is de eerste schutter die deze eer te beurt
is gevallen. En hoe gaat dat soms bij een huldiging, het heuglijke feit
moest natuurlijk in eerste instantie geheim blijven!

Dus beraamde Bernard v.d. Houwen,
waarnemend voorzitter van de schiet-
vereniging "Wildenborch" een com-
plot waarvan Catrien Kornegoor (echt-
genote van Martin), zoon Jan Korne-
goor en Jaap van Amstel deel uitmaak-
ten. Dus werd Martin Kornegoor met
veel poes- pas om de tuin geleid. Voor
de wekelijkse clubavond, op dinsdag in
de Kapel, is het steevast de gewoonte
dat Jaap van Amstel altijd Martin Kor-
gegoor thuis ophaalt. Daar wordt dan
eerst nog een kop koffie gedronken. Zo
ook deze avond, met dit verschil dat
Jaap plotseling geen koffie wenste.
"Heb ik thuis al gehad", zo sprak hij.
De werkelijke reden was dat Jaap op
tijd in de kapel moest zijn, waar Ab
Scheffer en Gert Aaldering namens
District Oost Gelderland hun opwach-
ting kwamen maken. Alvorens het zo-
ver was had Catrien er al heel voorzich-
tig bij manlief op aangedrongen om
een "fatsoenlijke" broek bij de zwarte
jas aan te trekken. "Het knoopje van
het overhemd kun je beter dicht
doen", zo sprak Catrien. Terwijl hij de
trui over zijn overhemd aantrok, kreeg
Martin nog steeds geen argwaan. De
beide heren vertrokken vervolgens
naar de kapel (in de kelder van het ge
bouw zijn de schietbanen, red.) waar
Martin de beide afgevaardigden van
het district zag.
"Die zijn natuurlijk hier om bij onze
vereniging nieuwe bestuursleden voor
het district te werven", zo zei Martin
hardop. Intussen zat Catrien ook met
"mooie kleren" aan, in een aangren-
zend zaaltje te wachten op de dingen
die komen gingen. Toen plotseling Ca-
trien op haar "paas-best" met de jas
van Martin op de arm, bij de schutters
binnenkwam, had Martin nog niets in
de gaten. "Er zal wel iets gebeurd zijn
en moet ik thuis komen"*, dacht Mar-
tin. Ook toen Catrien hem vroeg de
trui uit te doen (i.v.m. de speld) nog
steeds geen argwaan. Uiteindelijk ging
er bij Martin Kornegoor een lichtje
branden. "De ben er volledig ingeston-
ken. Echt helemaal niets in de gaten
gehad. Toen Ab Scheffer mij de gouden
speld overhandigde, toch wel een emo-
tioneel gebeuren.
Weet je wat ik gedaan heb toen ik 's
avonds thuis kwam? Ik ben gelijk gaan
rekenen of het 60 jaar lid zijn wel klop-
te. Bleek inderdaad juist te zijn. Toen ik
17 jaar was heb ik mij aangemeld bij de

schietvereniging "Prins Bernhard" in
Vorden. Deze vereniging (inmiddels al
lang van het tapijt verdwenen, red.) tel-
de 7 leden. Wij schoten bij hotel Bak-
ker, eerst in de zaal, later bij Bakker bo-
ven. De vader van Klaas Bakker, de hui-
dige hoteleigenaar, was destijds ook
één van de leden" zo wist Martin Ko-
rengoor zich nog goed te herinneren.

VUURBUKS IN DE GROND VERSTOPT
Trouwens de liefhebberij voor het
schieten was al op zeer jonge leeftijd
bij Martin ontstaan. Zegt hij: "De weet
nog dat mijn vader Jan vroeger een
jachtgeweer, een revolver en een vuur-
buks had. Mijn vader had ook een akte
om konijnen te schieten. Toen in 1940
de oorlog uitbrak, heeft mijn vader in
mijn bijzijn de vuurbuks in de grond
verstopt. Vijfjaren later
(1945) heb ik de buks, althans wat er
van over was, weer opgegraven. Wat
bleek de houten kolf was helemaal ver-
rot, alleen het ijzer was er nog. Mar-
tens heeft er weer een nieuwe kolf aan-
gemaakt. Vervolgens heb ik de buks bij
burgemeester van Arkel ingeleverd.
Weet je wat hij zei?: Kornegoor omdat
je een eerlijke man bent geef ik je hier-
bij een wapenvergunning en een voge
lakte. Dus mocht ik officieel rondom
onze boerderij spreeuwen schieten",
zo zegt hij. Toen de uit het buurtschap
Linde afkomstige Martin Kornegoor op
19 augustus 1955 met zijn Catrien in
het huwelijksbootje stapte, toog Mar-
tin naar de Wildenborch naar het ou-
dershuis van Catrien, waar ze deze zo-
mer hun 50-jarig huwelijksfeest hopen
te vieren. Martin Kornegoor werd
reeds tijdens zijn verkeringstijd lid van
de schietvereniging Wildenborch, dat
toen net een jaar bestond. Martin: "Wij
schoten in die beginjaren bij de familie
Berenpas van de Prinsenhoeve. Buiten"
op het pad van de koeien", (de dieren
stonden in de stal), hadden we een
stobbe waaraan de schietkaarten wer-
den bevestigd ". Martin Kornegoor is al
die tijd een trouw lid gebleven van de
schietvereniging in de Wildenborch.
Een poos terug, heeft hij vanwege zijn
gezondheid het een tijdje moeten la-
ten afweten. Tegenwoordig is hij, ge-
zond en wel, weer op de clubavonden
te vinden. Martin Kornegoor was uit
het goede schuttershout gesneden,
met andere woorden hij bleek een
goed schutter te zijn. Zegt hij: "De heb

in de loop der jaren bijna altijd deel
uitgemaakt van het eerste viertal. In de
schietsport is de Ere-klasse het hoogst
haalbare. De kwam uit in de eerste klas-
se, één trapje lager. De heb veel op con-
coursen geschoten. Dat meedoen aan
concoursen was onder meer de ver-
dienste van voorzitter Dick Pardij s, die
eind vorig jaar plotsklaps overleed.
Dick was een uitstekend voorzitter. Hij
stond erop dat, wanneer zich een
nieuw lid aanmeldde deze ook aan
concoursen moest meedoen. Onze
schietvereniging is een echte gezellig-
heidsvereniging, een goede sfeer en
goede onderlinge banden". Martin
Kornegoor heeft binnen de club nooit
een bestuursfunctie geambieerd, ter-
wijl hij toch in zijn leven heel wat be-
stuurlijke functies heeft bekleed. Zo is
hij een aantal jaren voorzitter geweest
van de L.R. "De Graafschap". Voorzitter
van fokverenigingen, zitting gehad in
schoolbesturen en oudercommissies.

TWEE PETTEN OP KAN NIET
"Bestuurslid zijn van de schietvereni-
ging kon in mijn ogen niet. De ben 15
jaar voorzitter geweest van de Kapel-
commissie. De schietvereniging heeft
haar onderkomen in de kapel. En met
"twee petten-op" gaat in mijn ogen
niet", zo zegt Martin die er trots op is
dat zijn zoon Jan (ook al jaren lid) in-
middels secretaris van de club is. Dus
is de bekende appel ook aan de Galgen-
goorweg niet ver van de boom geval-
len. Een andere grote hobby van Mar-
tin Kornegoor is het jagen. Dat doet hij
elk jaar in de maanden november en
december. "Prachtig om te doen. Het
in stand houden van het wild, daar
gaat het om. Het gaat bij het "jagen"
niet om het aantal hazen of konijnen
wat je schiet, het gaat juist om "dat
ene mooie schot" zo zegt de krasse ju-
bilaris die dagelijks nog steeds te vin-
den is op het bedrijf (veehouderij) van
zijn zoon, die op gegeven moment het
bedrijf van pa heeft overgenomen.
Martin: "Ik help Jan met alles wat er op
het bedrijf te doen is. Vooral het verzor-
gen van het jongvee doe ik graag. Wij
fokken elk jaar nog een veulentje,
prachtig toch", zo zegt Martin Korne
goor. Over de toekomst van de schiet-
sport in de Wildenborch is hij optimis-
tisch. "Er komen nog steeds nieuwe Ie
den bij, niet zo verwonderlijk, het
schieten is en blijft een aantrekkelijke
sport", zo zegt de man met een buk die
verraadt dat hij nog jarenlang de weke
lijkse clubavond wil blijven bezoeken.
"En dat is een goed voornemen, ge
woon bezig blijven", zo stimuleert
echtgenote Catrien die zelf ook ooit 12
jaar voorzitter van de vrouwenvereni-
ging in de Wildenborch is geweest. Op
dit moment heeft zij nog steeds de
grootste schik over het feit dat zij haar
Martin voorafgaand aan de huldiging,
zo te pakken heeft gehad!!

Ook dit jaar heeft de toneelgroep
van buurtvereniging de Veldwijk
een toneelstuk ingestudeerd.

Zaterdagavond 19 maart zal in het
Dorpscentrum het stuk 'Koestukken'
opgevoerd worden. Naast de leden van
de Veldwijk is een ieder van harte wel-
kom die het toneel als zodanig een
warm hart toedraagt. Dus iedereen lid
of geen lid is van harte welkom!

KOESTUKKEN 7
koestukken 7 is een toneelstuk in drie
bedrijven geschreven door Harm Dijk-
stra. Een stuk over Scholten Anna en
zien Volk en het speelt zich afin de ja-
ren 70-80. Anna Scholten een weduwe,
heeft een zoon en een dochter en opoe
is nog thuis. Ook Ome Hendrik woont

er nog bij in. Hij is een starre, principi-
ële man. Geen wonder dat hij geen
vrouw heeft. Anna is de spil waar alles
om draait. Zuster van de Zwil grijpt in
en stuurt haar op vakantie en dan !!!
Nou Ja Kom Kijken!!!

ROLVERDELING
Anna: Willie Velhorst; haar zoon
Loeks: Riek Velhorst; haar dochter Alie:
Annelies Letterman; Opoe: José
Mokkink; Oom Hendrik: Dick Groot
Jebbink; Zuster van de Zwil: Gerda
Bijenhof; Zuster Zwaantje: Inge Lotter-
man; Bode Bertus: Ton Groot; Ma-
kelaar 'dokter' Geerhard van Voor-
schoten: Willem Beekman; Buurvrouw
Wilhelmina Wenningh: Sabine Wil-
genhof; Grimeuse: Ada Winkels; Regie:
Gerard Smeenk.

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.

Cursus 'Druktemakers'
Yunio Oost Gelderland start op
dinsdag 29 maart a.s. te Vorden
met een cursus 'Druktemakers'
voor ouders en verzorgers van een
druk kind tussen l en 4 jaar. Wij
denken vooral aan ouders en ver-
zorgers die reeds langere tijd tegen
het drukke gedrag van hun kind
aanlopen.

Drukke kinderen, wie kent ze niet? El-
ke ouder heeft er wel eens mee te ma-
ken, elk kind is wel eens druk. Bijvoor-
beeld als de verjaardag nadert. Som-
mige kinderen zijn wel heel vaak
druk. Ze zijn beweeglijk, altijd in de
weer, snel geprikkeld en snel afgeleid.
Ze reageren heftig op de omgeving,
ruw en impulsief, ze hebben snel wis-
selende stemmingen. Het kind lijkt
geen rem te hebben, heeft altijd
'haast' en kan moeilijk luisteren en
onthouden wat je zegt.

De dagelijkse omgang met drukke kin-
deren eist veel van ouders. Druktema-
kers vragen veel energie. Het lijkt vaak
of alles wat je als ouder doet of zegt
langs je kind afglijdt. Drukke kinde
ren vragen om een speciale aanpak.

Ouders met een druk kind hebben
nogal eens het gevoel de enigen te zijn
met dit probleem. Soms ondervinden
zij onbegrip vanuit de omgeving.

Bijvoorbeeld omdat het kind zich bij
anderen voorbeeldig gedraagt, of om-
dat buitenstaanders de problemen
wijten aan een verkeerde aanpak van
de ouders. Ouders krijgen vaak onge
vraagde en tegengestelde adviezen. In
een dergelijke situatie kan steun van
andere ouders en deskundigen hel-
pen. Deze oudercursus wil hierin voor-
zien.

In deze cursus wordt aandacht be
steed aan de achtergronden en oor-
zaken van druk gedrag. Het omgaan
met een druk kind staat centraal.
Daarnaast zullen vaardigheden wor-
den geoefend en is er gelegenheid tot
het uitwisselen van ervaringen met
andere ouders.

CURSUSDATA
dinsdagen 29 maart, 5, 12, 19 april.
Locatie: Wijkgebouw Yunio/Sensire,
Zutphenseweg Ic-d, Vorden. Aanmel-
ding /informatie: tel. (0900) 98 64.

Vogelwerkgroep Lochembij N.B.V.R
Woensdagavond 23 maart a.s.
komt de heer oosthof van de vogel-
werkgroep Lochem over zijn werk
vertellen en laat ook dia's zien. In

het bijzonder van de broedperiode
in het voorjaar. Van de vele vogels
die hier in de Achterhoek voor-
komen.



Groep 6 van obs Dorpsschool
op bezoek bij drukkerij Weevers

Stratentoernooi
Schietvereniging RA.W.

Frank Dieters geeft uitleg aan de leerlingen

Tijdens de computerlessen kwamen de leerlingen uit groep 6 in aanra-
king met het bewerken van foto's. Met eenvoudige middelen zijn de
kinderen bezig geweest met het bewerken van hun eigen foto. Het leek
de kinderen leuk om eens te kijken hoe foto's in het echt worden be-
werkt. Dus kwam al snel de wens naar voren om een echte drukkerij te
bezoeken. Gelukkig is er in Vorden dan een uitstekende mogelijkheid
door de aanwezigheid van een zeer veelzijdige drukkerij.

De kinderen mochten op dinsdag 2
maart een kijkje in het bedrijf nemen.
Na een fijne ontvangst met limonade
begon Jan Bijvank met zijn uitleg over
het bedrijf en startte de rondleiding.
Eerst werd het drukproces in grote
lijnen uitgelegd. Met name het ruil
collor drukken waarbij 4 kleuren zor-
gen voor het hele kleurgebeuren had
de aandacht.

De hoeveelheid produkten die er ge-
maakt worden bij deze drukker was

onverwacht. Zo worden er bijvoor-
beeld landkaarten, verpakkingsmate-
rialen, bedrukte doosjes, reklamefol-
ders en boekjes gemaakt. Je kunt er je
website laten ontwerpen en je visite-
kaartjes laten maken.

Alles wordt digitaal ontworpen of
aangeleverd en dan met behulp van
metalen platen gedrukt. Tijdens de
rondleiding door Jan Bijvank en Bouk-
je Derksen werd duidelijk hoe alles in
zijn werk ging en de leerlingen keken

hun ogen uit. Het bewerken van foto's
had extra interesse en werd door
medewerker Eef uitgebreid gede-
monstreerd. Dat de werkelijkheid
regelmatig geweld aan wordt gedaan
in diverse bladen, werd de leerlingen
al snel duidelijk, want niets lijkt op dit
gebied onmogelijk.

De tijd vloog voorbij en veel te snel
moesten de kinderen alweer terug
keren naar de Dorpsschool. Alle kin-
deren kregen materiaal, waarvan ze
de produktie gedeeltelijk hadden kun-
nen volgen, mee naar huis.

Tijdens de rondleiding zijn diverse di-
gitale foto's gemaakt die de kinderen
straks op internet nog eens kunnen
bekijken. De rondleiding was echt een
succes en de leerlingen willen de me-
dewerkers van Drukkerij Weevers dan
ook erg bedanken voor hun uitleg.

Arjan Mombarg
op bezoek bij Evert van Benthem
Na nog in Canada een bezoek te
hebben gebracht bij Evert van
Benthem, tweevoudig winnaar van
de Nederlandse Elfstedentocht
(1985 en 1986), om daar zijn veesta-
pel te bekijken, is Arjan Mombarg
en met hem alle marathonschaat-
sers, weer terug gekeerd in Neder-
land.

Afgelopen zaterdagmiddag zou
dan voor het eerst in dit wintersei-
zoen in Nederland een marathon
op natuurijs verreden worden.

Helaas voor de vele vrijwilligers in het
Drentse Veenoord, die er bij de organi-
satie heel veel tijd en energie in heb-
ben gestoken, een miskleun van de
eerste orde. In de strijd om de primeur
bleken de Drentenaren te vroeg te heb-
ben gejuichd, want al na twee minu-
ten werd de race afgeblazen. Scheuren
in het ijs, veel partijen en dus te ge-
vaarlijk!!

Wat betreft de trip naar Canada, waar
de alternatieve Elfstedentocht werd
verreden, kregen Arjan Mombarg,
Erik Hulzebosch en Haico Bouma nog
een wijze les van Evert van Benthem te
incasseren.

Arjan: " Wij zijn op woensdag vanaf
Schiphol vertrokken en kwamen drie

dagen voor de start van de tocht over
200 kilometer, bij het Sylvan Lake aan.
We hebben vervolgens op donderdag
en vrijdag getraind. Dat ging hartstik-
ke goed. Ik was goed in vorm. Echter
wat bleek, op de wedstrijddag (zater-
dag) voelde ik mij totaal niet goed.
Overgeven, slap in de benen, het ging
gewoon niet.

Toen kregen we van Evert van Bent-
hem de kous flink op de kop. Jullie
hadden een week van te voren of een
dag voor de wedstrijd moeten arrive
ren. Op de derde dag, in dit geval dus
de wedstrijddag, krijg je gewoon, ten
opzichte van Nederland, last van het
hoogteverschil, de ijle lucht, zo sprak
Evert van Benthem.

Dat weten we dan ook weer voor vol-
gendjaar, zo zag Arjan Mombarg toch
weer een voordeel uit het nadeel!! Aan-
vankelijk ging het in de wedstrijd nog
wel goed. Op de TV beelden van Studio
Sport was de Vordenaar menigmaal in
een kopgroep van zes man, in beeld.

Arjan Mombarg: " Deze kopgroep ont-
stond na ongeveer 80 kilometer. Toen
waren er al heel wat demarrages ge
weest. Tijdens de gehele race werd er
keihard gereden. Voor ons te hard,
want na honderd kilometer ging bij
mij ook het licht uit. Ik kon niet meer,

ik was helemaal kapot. Ik had onder-
weg geen voeding aangepakt, het eten
en drinken kwam er s'morgens name-
lijk zoweer uit.

Eri dan raakt de "brandstof in je li-
chaam natuurlijk snel op. Datzelfde
gold ook voor mijn ploeggenoten. Erik
Hulzebosch en Haico Bouma waren er
al eerder uitgestapt. Dat het een uiter-
mate zware wedstrijd was bleek wel
uit het aantal uitvallers.

Van de circa 80 gestarte Nederlandse
marathonschaatsers, bereikten slechts
25 de finish", zo zegt Arjan Mombarg.

De alternatieve Elfstedentocht in Ca-
nada werd overigens gewonnen door
de 40 jarige Rob van Meggelen.

Poeziealbums
De tentoonstelling over de poezie-
albums kan nog de gehele maand
maart in de Vordense bibliotheek
bezichtigd worden.

Begin april kunnen de inzenders de al-
bums tijdens de openingstijden van
de bibliotheek weer ophalen.

Op dinsdag 15 maart en woensdag
16 maart a.s. organiseert de Schiet-
vereniging RA.W. voor Vierakker,
Wichmond en omgeving weer het
Stratentoernooi.

Het toernooi, dat aanvangt om 19.30
uur wordt gehouden in de schietac-
commodatie van Willem Teil te Hen-
gelo (Gld.). Een "team" moet bestaat
uit drie personen, dat mogen zowel
dames en/of heren zijn, per "team"

mag er hoogstens één persoon lid zijn
van een schietvereniging of bedrijfs-
schietbond. De schietliefhebbers die
mee willen doen kunnen zich opge-
ven bij: J.W. Klein Kranenbarg, tel. 54
06 46 of bij G.B.M. Holtslag, tel. 55 31
95 of bij G.W. Zomer, tel. 44 14 21 ook
kan men daar terecht voor inlichtin-
gen en de reglementen. Heeft u inte-
resse om ook lid bij de schietvereni-
ging te worden, kom dan dinsdagsa-
vonds naar onze schietavond.

Vreeman Mode presenteert
Voorj aars-Zomercollectie
Op donderdag 10, vrijdag 11 en za-
terdag 12 maart a.s. presenteert
Vreeman Mode uit Harfsen de
nieuwe voorjaars-zomercollectie in
dames- en herenkleding. José Pak-
kert vertelt ons: "Nu presenteert
Vreeman Mode de nieuwe voor-
jaars-zomercollectie wat wij voor-
heen "verkoopdagen" noemden;
omdat sommige klanten dachten
dat we met de 'Verkoopdagen" be-
doelden dat we stopten met de
zaak, maar we gaan gewoon door
hoor!".

MODESHOWS
De modeshows werden vorig jaar op
een avond gehouden, dit jaar doen ze
het nét even anders: Overdag zijn er
twee kleine modeshows. Er is 's mor-
gens tussen 10.00 en 11.00 uur een
kleine modeshow en 's middags tus-
sen 14.30 en 15.30 uur. De nieuwe
voorjaarsmode voor dames en heren
van 50 jaar en ouder wordt dan ge-
showd. Men kan rustig, in een onge-
dwongen sfeer, kennis maken met de
nieuwe voorjaars-zomercollectie in ja-

ponnen (t/m maat 54), mantels, jacks,
rokken, blouses, truien en pantalons.
De keuze is heel uitgebreid in onze
voorjaars-zomercollectie, ook hebben
wij voor dames een vlotte oversized
collectie. Niet alleen voor de dames,
maar ook zeer zeker voor de heren is
er weer veel nieuws op modegebied
voor het voorjaar en de zomer.

Alles wordt ruimer opgezet doordat ze
net als andere jaren een tent voor de
winkel plaatsen, ledereen heeft dan
voldoende ruimte om te kijken en te
passen, men kan dan ook iedereen
persoonlijk helpen omdat er voldoen-
de personeel aanwezig is.
Het is zeker de moeite waard om even
naar de nieuwe voorjaars-zomercollec-
tie bij Vreeman Mode in Harfsen te
gaan, want het blijken gewoon gezelli-
ge dagen te worden en zoals José Pak-
kert nog zei: "De koffie wordt bij ons
vers gezet en voor iedere klant hebben
we een leuke attentie".

Zie ook.de advertentie elders in deze
krant.

Nieuwe showroom Hartelman motoren

Torleif Hartelman

Bij Hartelman zijn ze er helemaal
klaar voor in 2005. Een vernieuwde
showroom en 650 m3 extra ruimte
voor motorsport-activiteiten.

Hartelman motoren is een begrip in
de motor wereld. Vader Bennie was al
eens Nederlands kampioen motor-
cross SOOcc en zoon Torleif kon zich in
zijn jeugd meten met crossers zoals
Dave Strijbos en Pedro Tragter tijdens
EK wedstrijden. Torleif kon door een
blessure niet meer cossen en ging
daarom racen en dat ging hem niet
slecht af. Hij draaide goed mee in de
Nederlandse top.

Torleif Hartelman is evenals vorig sei-
zoen tuner en manager van het Yama-
ha racing support team Nederland. Al-
le race activiteiten zullen vanaf Hen-
gelo plaats vinden. Andere teams die
voor Yamaha uitkomen worden ook

Foto: Henk Teerink

bij Hartelman geholpen: men kan er
onderdelen bestellen en er wordt tu-
nings werk verricht. Team Yamaha ra-
cing support komt uit in de super-
sport 600 en superstock 600 voor het
Nederlands kampioenschap. In de su-
persport 600 die bij elke wedstrijd over
twee manches verreden zal worden
komen Arie Vos en Marco Ophey uit.
Arie Vos zal overigens ook bij enkele
wedstrijden uit komen voor het WK
supersport. Voor het superstock kam-
pioenschap komt voormalig 125cc rij-
der Gerald Perdon en het jeugdige ta-
lent Marcel van Nieuwenhuizen uit.

Afgelopen weekend werden de open
dagen bij Hartelman goed bezocht. Er
was van alles te zien in zowel de show-
room als op de race afdeling. Voor de
kinderen was er een enorm springkus-
sen en ook voor de inwendige mens
werd gezorgd.



OvWoord/e^vï
Gebroeders Arendsen van het Holterveld

Vlooienmarkt Vorden

Binnen in de woonkamer, v.l.n.r. Bernard, Herman en Marinus, genietend van een borreltje

De meeste inwoners van middel-
bare leeftijd in Hengelo zullen ze
ongetwijfeld wel gekend hebben;
de gebroeders Arendsen aan de
Koekoekweg in de buurtschap Eek-
veld.

Marinus, Herman, Hendrik en Ber-
nard, allen waren ze ongetrouwd.
Samen runden ze een boerderijtje,
maar ook ging o.a. Hendrik wel bij
boeren in de omgeving werken en op-
passen als de boer eens een bruiloft of
iets dergelijks had. Bernard had een

melkrit en werkte ook wel voor Be
rendsen de klompenmaker.

In vroeger jaren hadden ze waar-
schijnlijk al oog voor antiek en gingen
ze regelmatig naar erfhuizen en koch-
ten allerhande zaken voor weinig
geld. Ook konden de heren zeer goed
met een jachtgeweer overweg en wa-
ren het verwoede stropers. Dankzij
hun doorgaans vrolijke karakter, wa-
ren ze zeker wel geliefd bij de bevol-
king. Hendrik was wel de grootste ko-
miek van het viertal. Op een keer

vroeg iemand: 'Hendrik, wat heb ik
eheurd, is vrouw Pietersen van ow in
verwachting?'. Waarop hij antwoord-
de: 'Poeh, ik wol dat ut waor was!'

Toen Herman, de laatste van de vier
broers, in 1985 overleed, kwam aan de
ze nostalgie een einde. Een laatste op-
merking van neef Antoon luidde als
volgt: 'Bij het verlies van ome Harm
huilde de familie en lachten de hazen'.

Foto's uit de collectie van Wim Luimes.
Tekst: Wim Luimes.

Staand voor de voorgevel van de boerderij, v.l.n.r. Marinus, Hendrik, Herman en Bernard

Zondag 13 maart is er weer een
gezellige vlooienmarkt in sporthal
t Jebbink in Vorden.

Ook nu kan men weer heerlijk snuffe
len langs de vele kramen met 2e
hands spullen. Bezoekers hebben de
keuze uit een uitgebreide collectie
tweedehands goederen o.a. boeken-
kleding-speelgoed en huishoudelijke

spullen. Ook diverse antieke artikelen
uit grootmoeders tijd worden aange
boden. Wellicht vindt u datgene waar
u al zolang naar op zoek was. De hal is
voor het publiek geopend van 10.00
tot 16.00 uur en het adres is: Jebbink
13. Voor inlichtingen kan men de or-
ganisatie bellen, zie voor het telefoon-
nummer onze advertentie elders in
dit blad.

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

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

ook gaan over zaken die nog niet op de
agenda voorkomen. Belangstellenden
kunnen een afspraak maken bij de
fractiesecretaris, zodat in elk geval de
fractieleden aanwezig zijn die wat
meer specialistisch op het onderwerp
in kunnen gaan.

Fractiesecretaris: Jannie Rexwinkel
tel. (0575) 46 34 76.

Handsfree telefoneren
ook levensgevaarlijk
Telefoneren in de auto terwijl u de
telefoon vasthoudt is verboden.
Dat betekent beslist niet dat hand-
sfree telefoneren veilig is. De kans
op een ongeval blijft vele malen
groter.

2 TOT 9 KEER ZOVEEL KANS
OP ONGEVAL
Uit onderzoek blijkt dat telefoneren in
de auto de kans op een ongeval van
twee tot negen keer vergroot. Dat is
vergelijkbaar met rijden onder in-
vloed. De gevolgen in ons land: min-
stens 40 doden en 400 ernstig gewon-
den per jaar. Het maakt daarbij nau-
welijks uit of al dan niet handsfree
wordt gebeld.

AANDACHT
Het is een hardnekkig misverstand dat
bellen in de auto veilig zou zijn als je
het maar handsfree doet. Dat je een
hand gebruikt als je belt is echter
maar een klein deel van het probleem.
Belangrijker is dat telefoneren een
groot deel van je aandacht in beslag
neemt. Doordat je gesprekspartner
niet bij je in de auto zit kan die niet
zien wanneer je soms toch even al je
aandacht bij het verkeer nodig hebt.
Daardoor voel je je ook niet 'geëxcu-

seerd' om dan nietje aandacht bij het
gesprek te houden. Een en ander
wordt duidelijk geïllustreerd door een
Engelse poster die waarschuwt tegen
telefoneren in de auto.

DE TEKST LUIDT VERTAALD:
je hebt vier keer
Het is moeilijk
zoveel kans
om je aandacht
om te verongelukken
bij twee dingen
als je mobiel
tegelijk te houden,
aan het bellen bent.

Dat alleen handheld bellen in de auto
verboden is, is louter en alleen omdat
de politie dat kan controleren. Die kan
uiteraard niet zien of u achter het
stuur handsfree zit te bellen of een
liedje zit te zingen.

NIET BELLEN TIJDENS HET RIJDEN
De conclusie is echter duidelijk: bel
helemaal niet tijdens het rijden. Zet
uw voice mail aan en stop op gezette
tijden om die af te luisteren of als u
zelf wilt bellen. Steeds meer bedrijven
verbieden hun medewerkers al om te
bellen gedurende het rijden.

Explosieve groei
Aloë Vera producten

De boerderij waar de familie destijds woonde

Steeds meer mensen gaan Aloë ve-
ra producten gebruiken. In korte
tijd is de omzet verdubbeld. Puur
natuur, wie wil dat niet?

In deze tijd is gezondheid een belang-
rijk item voor mensen. Men wil op een
natuurlijke manier de gezondheid be
vorderen met producten uit de na-
tuur. Om tegemoet te komen aan deze
groei zijn er nu ook verkooppunten
voor Aloë vera producten in Vorden en
in Hengelo. Steeds vaker krijgen wij
vragen over de Aloë vera plant en haar
producten. Deze plant staat al duizen-
den jaren bekend als "apotheker in
een porje"of "wonderplant".

Toch is deze plant, ondanks zijn ge
neeskrachtige eigenschappen géén
medicijn maar voeding. Puur natuur,
wie wil dat niet? De Aloë vera plant
heeft een reinigende werking op het
lichaam en het bevordert het herstel-
lingsvermogen. Het stimuleert de ge
zonde celgroei, versterkt het afweer-
systeem, helpt de gewrichten soepel
en gezond te houden, geeft energie en
helpt de tekorten in de hedendaagse
voeding aan te vullen. Het is goed om
u te realiseren dat de plant en natuur-
geneeskunde niet werken zoals de be
kende geneeskunde. De medicijnen
die een arts voorschrijft, grijpen
meestal actief in de chemische proces-

sen van uw lichaam in. Vaak zijn er bij-
werkingen, omdat ze ook werken op
plaatsen waar het niet nodig is. Dat
doen plantaardige middelen niet. Een
gewoon aspirientje werkt in 20 minu-
ten. Zo gaat dat met plantaardige mid-
delen niet.

Deze middelen bevorderen het her-
stellingsvermogen van uw lichaam,
zodat het zélf aan zijn genezing kan
werken. Vaak is dit een langzamer pro-
ces, heb dus geduld en gun het li-
chaam de tijd om zijn eigen herstel-
lend vermogen aan te spreken. Wilt u
deze producten op basis van de Aloë
vera eens proberen of er wat meer over
te weten komen, neem dan vrijblij-
vend contact met ons op. Wij werken
met een "niet tevreden, geld terug" ga-
rantie, dus altijd tevreden klanten!
Door deze enorme groei zijn we op
zoek naar enkele mensen die met ons
willen samenwerken.Wilt u wat bij-
verdienen in combinatie met werk en
kinderen? Neem voor meer informa-
tie contact met ons op.

In samenwerking met Jannie Nijkamp
uit Warnsveld is er in Vorden een
verkooppunt bij Miranda en Yvonne
Sessink tel. 55 54 48 of 55 21 26 of
06 - 51 53 60 63 In Hengelo kunnen
mensen terecht bij Moniek Sessink,
tel. 46 58 69.



"Brandweerlieden moeten zich bij de uitoefening van hun taak vaak aan risico's
blootstellen bij werkzaamheden waar anderen voor zouden weglopen!"

Jeroen Wesselink nieuwe Brandweercommandant
en Afdelingshoofd Veiligheid gemeente Bronckhorst

Violenactie
St. Willibrordusschool

Terwijl veel jongens op jonge leeftijd dromen om later piloot politie-
agent of brandweerman te worden, had Jeroen Wesselink, de onlangs
benoemde brandweercommandant van de gemeente Bronckhorst,
heel andere ambities. "Ik wilde zeeman worden, gaan varen, veel van de
wereld zien. Ik heb dan ook na de middelbare school, de Hogere Zee-
vaartschool bezocht, de technische richting gekozen. Toen ik de studie
met goed gevolg had afgesloten, ben ik als machinist vanaf mijn 18e tot
en met mijn 26e jaar gaan varen. Nadien heb ik drie jaren voor "Artsen
zonder grenzen" gewerkt Als projectcoördinator in landen als Bosnië,
Kroatië, Sri Lanka e.d.

In deze functie heb ik mij onder meer
bezig gehouden met werkzaamheden
voor vluchtelingenkampen. Er voor
zorgen dat de randvoorwaarden wer-
den geregeld. Ja, je kunt stellen dat ik
een idealist ben. Bij "Artsen zonder
grenzen" kreeg ik het minimumloon.
Geld interesseerde mij toen eigenlijk
ook niet zo. Mensen helpen, daar ging
het om. Zo rond mijn 29e jaar wilde ik
een vaste baan "op de wal". Zo heb ik
een paar jaren als commercieel mana-
ger bij een scheepswerf in Delfzijl ge
werkt. In mijn vrije tijd bezocht ik dan
ouderenbonden, plattelandsvrouwen
en dergelijke om daar lezingen te hou-
den over "Artsen zonder grenzen". Om
te vertellen hoe belangrijk het werk is
wat deze artsen en hun medewerkers
allemaal doen.

"Iets" doen in de hulpverlening bleef
mij trekken. Werken bij een bedrijf
met een maatschappelijk doel. Op ge
geven moment kwam ik als hoofd be
drijfsbureau van de brandweer in Gro-
ningen te werken. Een baan gecombi-
neerd met het volgen van cursussen in
de avonduren over alles wat maar met
de brandweer van doen heeft. En nu
ben ik dan met ingang van l februari
jongstleden Brandweercommandant,
en Afdelingshoofd Veiligheid bij de ge
meente Bronckhorst geworden", zo
zegt de thans 37-jarige Jeroen Wesse
link.

TWEELEDIGE TAAK
Op de donderdagavond vertrekt hij
naar Haren bij Groningen om daar het
weekend met zijn gezin (echtgenote
Corinne en de kids Stig (5), Tjark (3) en
Bengt (1) door te brengen. "Wij hopen
binnenkort in Bronckhorst een ge
schikte woning te vinden.

Tot zo lang verblijf ik door de week bij
mijn ouders in Nijverdal. Mijn ouders
komen van oorsprong uit Vorden
(buurtschap Wildenborch), daar liggen
hun wortels. Dus wist ik natuurlijk al
lang hoe mooi de Achterhoek is". Wij
zullen ons hier beslist thuis voelen", zo
zegt Jeroen Wesselink lachend.

De taak die hij in de gemeente Bronck-
horst uitoefent is tweeledig. Wanneer
hij er enthousiast over vertelt, pakt hij
een viltstift om op een bord aan te ge
ven hoe de structuur bij de brandweer
in elkaar steekt en hoe zijn baan er in
de praktijk uitziet. De beruchte brand
in Volendam en de vuurwerkramp in
Enschede loopt als een rode draad
door zijn betoog. Hoe het in die ge
meentes met de burgemeester als "Op-
perbevelhebber over Rampenbestrij-
ding" (dat wil zeggen hoofdverant-
woordelijk voor het optreden van de
brandweerorganisaties, het politieop-
treden en het regelen van ambulances
en dergelijke) allemaal goed of soms
minder goed is verlopen.

Zegt hij: "Doordat dit zulke grote ram-
pen waren wordt het bij cursussen en
oefeningen dikwijls als voorbeeld aan-
gehaald. Om ervan te leren en wat te
doen wanneer zich dergelijke gebeurte
nissen in de eigen gemeente zouden
voordoen". Eén van zijn functies is zoals
geschreven "Afdelingshoofd Veilig-
heid". Jeroen Wesselink: "Dat heeft be-
trekking op drie werkgebieden, te we
ten de brandweer, de verlening van ge
bruiksvergunningen en evenementen-
vergunningen (zoals bijvoorbeeld, om
er een paar te noemen, motorraces,
buurtfeesten e.d.). Het derde werkge
bied is de "openbare orde". Daarvoor
hebben wij in Bronckhorst Robert Vis-
schers als "Ambtenaar Openbare Orde
en Veiligheid. Hij is in feite de schakel
tussen de hulporganisaties en de ge
meente. Het behoort ook tot zijn taak
om de gemeentelijke organisatie voor te
bereiden op een goede afhandeling van
bepaalde incidenten. Zelf ben ik als "Af-
delingshoofd Veiligheid", eind verant-
woordelijk", zo zegt Jeroen Wesselink.

ZORGEN OVER DE 'CLAIMCULTUUR'
Nog weer even terug naar de rampen in
Volendam en Enschede. "Wat wij daar
van geleerd hebben? In feite twee din-
gen. Ten eerste dat de overheid met na-
me in de preventiefase, de verantwoor-
delijkheid op zich moet nemen. Ten
tweede dat de burgers teveel op de over-

heid leunen in de trant van "dat heeft
de overheid allemaal wel geregeld". Van
de burger mag je verwachten dat de
overheid zijn best doet wanneer er ram-
pen plaats vinden. Echter een gemeen-
telijke overheid kan het risico nooit
honderd procent dekken. Je mag als
burger niet klakkeloos verwachten dat
de overheid alles kan oplossen.

Waar ik mij grote zorgen over maak is
de zgn. "claim cultuur", waarin wij Ie
ven. Het moet niet zo zijn dat gemoti-
veerde vrijwilligers tijdens een inci-
dent onverhoeds in het beklagen
bankje komen te zitten. Een voor-
beeld: de brandweer moet uitrukken
na een melding over een ernstig auto-
ongeluk. De bestuurder wordt door de
brandweerlieden, met gevaar voor ei-
gen leven uit het brandende autowrak
gehaald. Nadien blijkt dat de automo-
bilist bij de crash ook ernstig nekletsel
heeft opgelopen. Dan moet er nadien
niet geklaagd worden of gezegd wor-
den "de brandweer had het anders
moeten doen". Achteraf gemakkelijk
praten. De brandweer had op dat mo-
ment maar één taak, namelijk om een
mens zo snel mogelijk uit de branden-
de auto te krijgen. Let wel, de brand-
weerman is goed opgeleid, heeft veel
geoefend en is met de nodige midde
len uitgerust waardoor hij uitstekend
in staat is zijn werk goed te doen", zo
zegt Jeroen Wesselink.

Hij wijst bij dit soort calamiteiten op
het belang van een goede nazorg. "Het
komt soms voor en met name bij klei-
nere gemeenten, dat brandweerlieden,
wanneer ze bij een ernstig verkeerson-
geval worden opgeroepen, zij de slacht-
offers kennen. Dan behoort de brand-
weerman gewoon zijn werk te doen en
dat gebeurt in de praktijk ook. Nadien
kan hij toch behoorlijke problemen
krijgen. Behalve het technische aspect
van de brandweer, behoort ook bij de
taak van de brandweercommandant
het luisteren naar onze mensen. Hoe
hebben zij de brand, c.q. het verkeers-
ongeval beleefd. Of ze het wel of niet
hebben verwerkt.

Vergeet niet dat brandweerlieden zich
bij de uitoefening van hun taak, aan
bepaalde risico's bloot stellen bij werk-
zaamheden waar anderen voor zou-
den weglopen", zo zegt Jeroen Wesse
link die als brandweercommandant
van de gemeente Bronckhorst in to-
taal vier brandweerposten aanstuurt:
Vorden, Hengelo, Steenderen en Zel-
hem of om het anders te formuleren,
zeven beroepskrachten en ruim hon-
derd vrijwilligers!

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

Ze komen langs in de dorpen Hum-
melo, Hoog- en Laag Keppel, Voor- en
Achter Drempt. Op zaterdag 19 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 verkoop-
actie 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.

Over grutto's gesproken.....
Nog niet zo lang geleden hadden
we in ons land 90.000 broedparen.
Nu wordt het aantal geschat op
zo'n 26.000. Een heel klein aantal
daarvan broedt binnen de grenzen
van onze nieuwe gemeente Bronck-
horst.

Grutto's zijn nu onderweg hierheen.
Ze komen uit Afrikaanse landen als
Mali en Senegal, waar ze hebben over-
winterd. De jonge grutto's, uit het
bouwjaar 2004 zullen we maar zeg-
gen, blijven nog eenjaar daar.

Maar de oude en de jonge die in 2003
uit het ei zijn gekropen, zijn inmid-
dels op pad gegaan. En binnenkort
kun je hun prachtige roep: gruttoooh,
gruttoooh weer horen. Tenminste dat
hopen we, want soms bekruipt ons de
vrees dat het een keer afgelopen zal
zijn.

ZOVER IS HET NOG NIET.
Het merkwaardige is, ik hoorde dat
zondag in Vroege Vogels, dat de oude
re grutto's via Marokko naar Europa
terugkeren, terwijl de jongkies een ei-

gen route nemen, namelijk via Tune
siï. En toch, hoewel ze nog nooit zo ge
vlogen hebben, vinden ze de weg. Via
Malta en Siciliëuitkijken want daar
worden ze beschoten!- gaan ze naar de
Povlakte. Vandaar splitst de groep zich
in een stroom naar Polen en Wit-Rus-
land en een stroom die naar onze stre
ken gaat.

Wij, weidevogelbeschermers, willen
met name dit jaar ons inspannen voor
de grutto. Om een beeld te krijgen van
de hoeveelheid grutto's die Bronck-
horst nu nog rijk is. We kunnen daar-
bij best wat hulp gebruiken.

Sowieso van de boeren op wier gras-
landen ze straks gaan broeden. Maar
ook van nieuwe, hopelijk straks en-
thousiaste, vrijwilligers die "het vak"
van weidevogelbeschermer willen Ie
ren.

Als u zich aangesproken voelt, meldt
u dan bij Pieter Vegter, coördinator
weidevogelgroep Hengelo/Vbrden/Zel-
hem. Telefoon: (0575) 46 51 02
email: pvheng@hotmail.com

Informatieve en zinvolle
bijeenkomst over weidevogels
Bijna zestig mensen, boeren, be-
schermers, politici en andere geïn-
teresseerden waren afgekomen op
de eerste grote informatieavond.
Pieter Vegter, coördinator van de
plaatselijke groep beschermers die
deze avond hadden georganiseerd,
leidde de avond in. Hij dankte de
bedrijven die de avond met hun fi-
nanciële steun mogelijk maakten.
Vegter bedankte verder vele boeren
voor de goede samenwerking die is
ontstaan de afgelopen jaren. Hij
vermeldde de samenwerking met
de twee andere groepen bescher-
mers, in Steenderen en Hummelo-
Keppel en introduceerde vervol-
gens Astrid Kant.

Astrid Kant is een bekend en enthou-
siast fotografe van weidevogels. Vanuit
haar schuilhut maakt ze de prachtig-
ste opnames, waarvan ze enige tiental-
len toonde. De schitterende dia's on-
dersteunden haar verhaal over vooral
de grutto.

Want de grutto, koning van de weide
vogels, maakt moeilijke tijden door: in
een luttel aantal jaren is het aantal
broedparen gedaald van 120.000 naar
ongeveer 25.000 en sommigen schat-
ten het huidige aantal nog lager. "Hoe
kan dat?", vragen velen zich af. "Er
worden toch nesten gemarkeerd en
beschermd ?"

"Ja," vertelt Astrid, "maar als je vervol-
gens stopt en niets doet aan kuikenbe
scherming, dan is al het voorgaande
vergeefs geweest".

Wie grutto's wil beschermen moet in
mei niet maaien. Vroeger was juli de
hooimaand. Nu wordt begin mei het
gras al gemaaid. Voor grutto's is dat

een ramp. De kuikens, die net uitgeko-
men zijn, gaan dood van de honger
omdat ze niet voldoende insecten
kunnen plukken van de lange grashal-
men.

Willen we grutto's behouden, dan
moeten we zorgen voor voldoende
lang gras. Voor voedsel én bescher-
ming. Er zijn boeren die daarom stro-
ken gras laten staan, soms tegen ver-
goeding, soms voor eigen rekening.

Geldt dat ook voor de kievit ? Nee, de
kievit is een plevier. Dat is een vogel
met een totaal andere gedragswijze
dan de grutto, die tot de steltlopers be
hoort. Astrid Kant vertelde dat ook de
veldleeuwerik het moeilijk heeft. Hun
aantallen zijn gedecimeerd.

Vegter pleitte ervoor eens goed te in-
ventariseren hoeveel grutto's Bronck-
horst nog telt. Hoeveel nesten er ko-
men dit jaar en het accent te verleg-
gen van nestbescherming naar kui-
kenbescherming. Beide zijn nodig, wil
de grutto voor Bronckhorst behouden
blijven. Een gedachte die hij ook de
aanwezige raadsleden meegaf.

Want van drie partijen waren vertegen-
woordigers aanwezig: WD, D66 en
Groen Links. En ze bleken onder de in-
druk van het verhaal van Astrid Kant.

Als de landelijke en provinciale over-
heden naar Bronckhorst geen financi-
ïle ondersteuning verlenen gericht op
bescherming van weidevogels, dan zal
de gemeente zelf in actie moeten ko-
men. Dat was de conclusie.

Samenvattend: een mooie, informatie
ve, zinvolle en welbestede avond.
We zien uit naar het vervolg.
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Deze woningen hebben tijdens de Open Huizen Dag de deuren voor u geopend
Zaterdag 19 maart a.s. van 11.00 tot 14.00 uur

Banninkstraat 17, Hengelo (Gld)

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
Nabij centrum Royaal vrijstaand woon-
huis met fraai aangelegde tuin op groot
perceel.
* ca. 600 m3 *perceel: 517 m2

* bouwjaar ca. 1920 *dubbele garage

Prins Clauslaan 2, Vorden

Vraagprijs € 445.000,- k.k.
Vrijstaande uitgebouwde semi-bungalow
met besloten achtertuin op het zuiden.
* ca. 400 m3 *perceel: 516 m2

* bouwjaar 1970 *vrijstaande stenen
garage

Pieter v. Vollenhovenlaan 9, Vorden

vraagprijs € 3ö9«ooo,-K.K.
In rustige bungalowwijk op royale kavel
gelegen vrijstaande semi-bungalow.
* ca. 370 m3 *perceel: 749 m2

* met grote garage/werkruimte/ber-
ging

Het Hoge 29, Vorden

Vraagprijs € 396.000,- k.k.
Karakteristiek jaren '30 woonhuis gelegen
op loopafstand van het centrum en scholen.
* ca. 500 m3 *955 m2

* grote onderkelderde schuur
* woning in 1992 volledig verbouwd

Almenseweg 30, Vorden

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
Aan rand bebouwde kom met voor en
achter vrij uitzicht, vrijstaand woonhuis.
* ca. 300 m3 * perceel: 953 m2

* vrijstaande garage en schuur
* bouwjaar 1955

De Horsterkamp 3, Vorden

Vraagprijs € 485.000,- k.k.
Aan rand van bebouwde kom met vrij uit-
zicht gelegen vrijstaande semi-bungalow
* Inhoud woning ca. 510 m3

* perceelsoppervlakte 615 m2

* garage *praktijkruimte

Zutphenseweg 4, Vorden

Vraagprijs € 198.000,- k.k.
In hartje centrum gelegen karakteristiek sfeer-
vol helft van dubbel woonhuis met berging.
* ca. 300 m3 *perceel: 225 m2

* bouwjaar 1929 * besloten achtertuin
en binnenplaatsje

Het Hoge 47, Vorden

Vraagprijs € 399.000,- k.k.
Aan rand centrum gelegen royaal
karakteristiek jaren '30 woonhuis
met garage.
* ca. 460 m3 *perceel: 1.015 m2

* blijvend vrij uitzicht over landerijen

De Koppel 11, Vorden

Vraagprijs € 319.000,- k.k.
In rustige kindvriendelijke buurt
gelegen helft van dubbel woonhuis
in jaren '30 stijl.
* ca. 450 m3 *perceel: 296 m2

* met garage en carport *bouwjaar 1996

Kerkhoflaan 53, Vorden

Vraagprijs € 749.000,- k.k.
Aan rand bebouwde kom gelegen zeer
luxe vrijstaande villa met inpandige
garage.
* ca. 1100 m3 *perceel: 1120 m2

* bouwjaar 1999 *kantoorruimte

Aan- en verkoop van
onroerend goed

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

makelaars o.g. en assurantiekantoor

[ VAN ZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden
Postbus 46, 7250 AA Vorden
Telefoon 0575 - 55 57 33 NVM

Baak
badkamers & tegels

Dambroek 12
7223 DV Baak
0575 - 441017

Openingstijden:
di - do - vr 10.00-13.00
woensdag 15.00-17.00
zaterdag 10.00-16.00
of afspraak 06-55 343 235

www.badhuisbaak.nl

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

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

Alleen op reservering

Koopzondag 13 maart
11.00 - 17.00 uur

fe gekke actie

10%
op het gehele
assortiment!

Kom en profiteer!
Alleen op de KOOPZONDAG!

ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 4612 20

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

SPECIALIST IN:
zonwering
markiezen
rolluiken

raamdecoratie
snelle levering

vakkundige montage
uitgebreide garantie
service & onderhoud

ZONWERING

W E K E N
* * *

vrijwel alle streepdessins
nu supervoordelig

* * *
gratis afstandbediening
bij knikarmschermen
Torino en Bergamo

* * *acties gelden tot en met 26 maart 2005
vraag in de showroom naar de actievoorwaarden

AMBIANCE
Z O N W E R I N G

Disbergen
Varsselseweg 25

HENGELO
Tel. (0575)46 14 25

RELD VAN MARC
Marceline komt uit Burkina Paso. Een land waar vrouwen niet ouder
worden dan 45 jaar. Gezondheidszorg. Een recht voor iedereen.

Word donateur ^
Bel O70 - 3421777 ww

OE GROOT IS JOUW WERELD ? n(o)vib \
OXFAM NETHERLANDS f



gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Jaargang 1
Nr.1t
8 maart 2005

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200. 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B en w harmoniseert OZB
Burgemeester en wethouders willen de tarieven voor de onroerende zaak-
belasting in één keer gelijk trekken. Net zoals met de andere gemeentelijke
belastingen (zoals afval en riool) eind vorig jaar al gebeurd is.

De vijf gemeenten hanteerden ver-
schillende ozb-tarieven. Harmoni-
satie in één keer betekent voor som-
mige inwoners een behoorlijke mee-
valler, anderen gaan meer betalen.
De gemeente heeft bekeken of het
mogelijk was de tarieven gefaseerd
te harmoniseren, maar dan zou de
ongelijkheid nog langere in stand
blijven.

Uitgangspunt voor de ozb-tarieven
2005 is dat de ozb-opbrengst 2005
even hoog is als de som van de ozb-
inkomsten van de vijf gemeenten in
2004. Daarbij houdt b en w wel reke-
ning met de jaarlijkse inflatie van
circa 3 procent. Dit zit in het nieuwe
tarief.

Belangrijk verschil met de ozb-
tarieven van vorig jaar voor de oud-
gemeenten Steenderen, Vorden en
Zelhem is dat de bedragen voor
eigenaren van woningen en niet-

woningen en de bedragen voor
gebruikers van woningen en niet-
woningen gelijk zijn getrokken. In
Hengelo Gld. en Hummelo en
Keppel was dat al zo. Voor de eige-
naren van niet-woningen zoals klei-
ne ondernemers in de kernen en
boeren is dit gunstig. De gemeente
geeft hiermee aan de economische
bedrijvigheid belangrijk te vinden.
Particuliere woningeigenaren beta-
len daardoor wel meer.

Een belangrijke oorzaak waardoor
het kan zijn dat er een verschil zit in
het bedrag dat u vorig jaar betaalde
in vergelijking met dit jaar, is vooral
dat Bronckhorst net als alle ge-
meenten in Nederland met een her-
taxatie van de woningen en niet-wo-
ningen heeft te maken. Dit gebeurt
één keer in de vier jaar in opdracht
van het rijk. De hoogte van de aan-
slag onroerende-zaakbelastingen
hangt af van de vastgestelde waarde

van de woning en niet-woning.
De harmonisering (door de herinde-
ling) en de hertaxatie vallen toevallig
samen. Dat maakt de berekeningen
voor de ozb-tarieven lastiger. Op
10 maart bespreekt de raadscom-
missie beleidsontwikkeling het
voostel van burgemeester en wet-
houders en Ik maart beslist de
raad definitief over de nieuwe
ozb-tarieven.

De voorgestelde nieuwe tarieven
zijn:

Eigenaren woning/niet woning:
€1.42
Gebruikers woning/niet woning:
€1,14
(per elke volle eenheid van € 2.268.-
van de vastgestelde waarde)

Hertaxatie Waardestijging
Hengelo

woningen 55%
niet-woningen 35%
gemiddeld 51%

Hummeloen Keppel
woningen 63%
niet-woningen
gemiddeld

Steenderen
woningen
niet-woningen
gemiddeld

22%
56%

48%
15%
41%

Vorden

Zelhem

woningen 48%
niet-woningen
gemiddeld

woningen
niet-woningen
gemiddeld

20%
44%

60%
32%
54%

Driekwart basisscholen gemeente Bronckhorst viert op
16 maart gezamenlijk Boomfeestdag

Het milieu gaat ons allemaal aan.
Zowel jong als oud. Helaas staan we
daar te weinig bij stil. Daarom is de
Nationale Boomfeestdag zo'n be-
langrijk initiatief. Dit jaar wordt deze
op 16 maart a.s. gehouden. Ook de
gemeente Bronckhorst doet mee.

Doel van de Boomfeestdag is kinde-
ren op jonge leeftijd op een positieve
en directe manier te confronteren
met de natuur. Ze te leren dat de na-
tuur om ons heen helemaal niet zo
vanzelfsprekend is en dat we er zui-
nig op moeten zijn. Natuurlijk is het
voor ieder kind speciaal een eigen
boom te planten en later nog eens
te gaan kijken hoe deze zich heeft
ontwikkeld. Jaarlijks vieren zo'n

130.000 kinderen van 10 tot 12 jaar
het feest. In de gemeente Bronck-
horst nemen de leerlingen van de
groepen zeven en acht van driekwart
van de basisscholen deel aan de
Boomfeestdag. Dit zijn rond de 400
kinderen.

3.000 bomen
En zij hebben een aardige klus te
klaren. Ruim 3.000 bomen staan die
dag klaar om geplant te worden.
Loofhoutbomen om houtwallen te
gaan vormen en beuken voor een
beukenhaag. De eerste Bronckhor-
ster Boomfeestdag vindt plaats op
landgoed het Enzerinck van Vereni-
ging Natuurmonumenten. Het ge-
bied, gelegen aan de Almenseweg in
Vorden, maakt onderdeel uit van de
ecologische hoofdstructuur en heeft
een hoge natuurwaarde. De hout-
wallen en de haag gaan aansluiten
op aangrenzende bossen in de
omgeving.

De gemeente organiseert de Boom-
feestdag samen met de Vereniging
Natuurmonumenten, bijgestaan
door de werkgroep Leefbaarheid
Vorden en medewerkers van Vereni-

ging Agrarisch Natuurbeheer
't Onderholt. In aanwezigheid van
wethouders A. Boers en P. Glasber-
gen beginnen de activiteiten om
10.00 uur. De wethouders plaatsen
zelf een speciale Bronckhorst-
boom.

Mededelingen van
de Programmaraad
Gelderland Oost
In zijn vergadering van 17 februari jl.
heeft de Programmaraad Gelder-
land Oost het voorbereidend televi-
sieadvies voor de periode 2005-2006
voorde kernen Hengelo e.o., Vorden
e.o. en Zelhem e.o. besproken. De
Programmaraad Gelderland Oost
heeft, conform de wettelijke be-
voegdheden, op 22 april 2004 het
televisieadvies opgesteld voor de
periode 2004-2005. dat geïmple-
menteerd zou worden op 1 oktober
2004. Kabelexploitant UPC heeft tot
op heden om diverse, volgens de
Programmaraad onjuiste, redenen
geweigerd dit te doen. De Program-
maraad heeft daarom op 3 januari
2005 aan het Commissariaat voor
de Media verzocht tot bestuurlijke
handhaving (een dwangmaatregel)
over te gaan. De hoorzitting door het
Commissariaat voor de Media vond
plaats op 24 februari 2005. De uit-
spraak wordt binnenkort verwacht.

In een gesprek met kabelexploitant
UPC op 17 februari jl. heeft deze
laatste aangegeven dat invoering
van het advies 2004-2005 op 1 maart
a.s. plaatsvindt. De Programmaraad
is van mening dat invoering op
1 maart a.s. van het advies van
22 april 2004, gevolgd door een
nieuwe wijzigingsronde voor de
periode 2005-2006 op 1 oktober a.s.
niet in het belang van de consument
is en heeft dan ook besloten om nu
het voorbereidend advies voor de
periode 2005-2006 gelijk te laten zijn
aan het definitieve advies voor de
periode 2004-2005.

Betrokken kabelabonnees kunnen
indien gewenst tot en met 31 maart
a.s. hun zienswijze inzake boven-
staand besluit gemotiveerd kenbaar
maken bij het secretariaat van de
Programmaraad: Garsenshof 33,
7231 LAWarnsveld.

N.B. De Programmaraad mag zich
niet bemoeien met de tarieven die
door kabelexploitant UPC zijn vast-
gesteld. Als u daar klachten over
heeft, dient u zich daarover tot UPC
te wenden.

Stemmen over Europese grondwet
op 1 juni

Op 1 juni a.s. kan
Nederland z'n stem
uitbrengen over de
Europese grondwet.
Meer informatie
hierover vindt u op
www.grondweteuropa.nl.



C O M M I S S I E V E R G A D E R I N G E N

De raadscommissie evaluatie en
controle vergadert op 9 maart en de
raadscommissie beleidsontwikke-
ling op 10 maart om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat in Hengelo.
U bent van harte welkom deze
openbare vergaderingen bij te wo-
nen.

Op de agenda van de commissie
evaluatie en controle staat o.a.:
• Procedure instelling rekenkamer
• Oriëntatie bestuurlijke planning

en controlcyclus

Op de agenda van de commissie be-
leidsontwikkeling staat o.a.:
• Onderzoek'Van Spölleman tot

Normaal'
• Dorpsraden: eerste discussies
• Declaratieverordening minima
• Verordening onroerend-zaak-

belasting2005
• Beleid zendmasten

Hieronder zijn verschillende onder-
werpen nader toegelicht.

Procedure instelling rekenkamer
De gemeenteraad heeft door de
Wet dualisering een meervolksver-

tegenwoordigende en controleren-
de taak gekregen. Om die controle-
rende functie goed uit te kunnen
oefenen, is het instellen van een
rekenkamer(functie) verplicht. De
raad moet hiervoor een aantal keu-
zes maken. Onder meer over vorm,
ambitienivieau, onafhankelijkheid,
budget en profilering van de reken-
kamer (functie). Ook moet worden
nagedacht of samenwerking met
andere gemeenten op bepaalde
punten wenselijk is. Een rekenka-
mer houdt zich niet alleen bezig
met het controleren van cijfers,
maar doet ook onderzoek naar
doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid van het door het
gemeentebestuur gevoerde be-
stuur. De commissie is van plan de

raad voor te stellen om zich voor de
voorbereiding van de instelling van
een rekenkamer(functie) te laten
begeleiden door de Stichting de
Lokale Rekenkamer. Ook stelt de
commissie voor om de griffie de op-
dracht te geven de mogelijkheden
van samenwerking met andere
gemeenten te onderzoeken.

Onderzoek 'Van Spölleman tot
Normaal'
Onder het motto 'dorpscultuur en
plattelandswaarden, hoe houd je ze
vitaal' heeft een externe werkgroep
(Plattelandshuis, Vereniging kleine
kernen en KNHM) via interviews in-
zicht proberen te krijgen in wat be-
woners van het platteland onder
plattelandswaarden verstaan en
hoe ze dit waarderen. Doelgroepen
waren gemeenten en dorpsvereni-
gingen in de Achterhoek. Terug-
koppeling naar de bewoners, be-
stuurders en dorpsverenigingen
heeft in de maanden december
2004 en januari 2005 plaatsgevon-
den. Het onderzoek bevindt zich nu
in een afrondende fase. De resulta-
ten worden in de maanden maart
en april 2005 verwerkt in een bro-
chure, die in de maand mei 2005

gepresenteerd wordt aan gemeen-
ten en dorpsverenigingen.

Dorpsraden: eerste discussies
In een oriënterende discussie wil
de commissie bezien wat de functie
van een dorpsraad voor de ge-
meente kan zijn. Aan welke voor-
waarden dorpsraden zouden moe-
ten voldoen en hoe de contacten
met de gemeente geregeld zouden
moeten worden.

Declaratieverordening minima
In de raadsvergadering van 27 ja-
nuari jl. is de Declaratieverorde-
ning voor minima vastgesteld. Hier-
in staat op welke wijze de gemeen-
te minima kan steunen. De raad
stelde echter enkele verbeterpun-
ten voor. Gevraagd werd bijvoor-
beeld of de vergoeding voor school-
gaande kinderen verhoogd kon
worden. De commissie bespreekt
het nieuwe voorstel van burge-
meester en wethouders hierover
tijdens deze vergadering.

Verordening onroerend-zaak-
belasting 2005
De commissie bespreekt de plan-
nen van burgemeester en wethou-

ders voor de harmonisering van de
OZB-tarieven. Zie het artikel elders
op de gemeentepagina voor meer
informatie. Op 24 maart a.s. komen
de plannen in de gemeenteraad
voor een definitief besluit.

Beleid zendmasten
De commissie bespreekt of burge-
meester en wethouders opdracht
moeten krijgen een beleid voor het
plaatsen van zendmasten op te
stellen, waarin onder meer af-
standcriteria worden opgenomen.

Spreekrecht

U kunt tijdens de commissies ge-
bruikt maken van het spreekrecht.
U kunt uw mening geven over een
onderwerp dat op de agenda staat.
Een ander onderwerp aan de orde
stellen, mag echter ook. U kunt zich
hiervoor tot 24 uur voor de vergade-
ring aanmelden bij de griffier, tel.
(0575) 75 05 43 of per e-mail grif-
fieObronckhorst.nl. Vermeld daar-
bij het agendapunt waarover u het
woord wilt voeren, uw naam, adres
en telefoonnummer.

Wie verdient volgens u een lintje?
Kent u iemand die een lintje vedient? Bijna iedereen zal deze vraag met ja
beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele
goede doelen. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Ook deze
mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderschei-
ding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving.
Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar
voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Koninklijke onderscheidingen voor
maatschappelijke verdiensten zijn in
Nederland onderverdeeld in twee
orden: de Orde van de Nederlandse
Leeuw en de Orde van Oranje-
Nassau. Maar wie komt er nu voor
welke orde in aanmerking? Dat is af-
hankelijk van de aard van de ver-
diensten. Zijn die zeer uitzonderlijk
of zijn ze bijzonder?

Orde Nederlandse Leeuw
De oudste orde voor maatschappe-
lijke verdiensten in Nederland is de
Orde van de Nederlandse Leeuw.
Deze orde heeft drie ridderlijke gra-
den: Ridder, Commandeur en Ridder
Grootkruis. Voor deze orde komen

mensen in aanmerking met zeer uit-
zonderlijke verdiensten voor de sa-
menleving. Het gaat dan om presta-
ties of inspanningen vaak op basis
van bijzondere talenten die erg be-
langrijk zijn voor de maatschappij.
Denk aan baanbrekend wetenschap-
pelijk werk of innovatief onderne-
merschap. Maar ook aan uitmunten-
de sportprestaties of unieke creati-
viteit op het gebied van kunst en cul-
tuur.

Orde Oranje-Nassau
De orde van Oranje-Nassau kent zes
graden: Lid, Ridder, Officier, Com-
mandeur, Grootofficieren Ridder
Grootkruis. Voor deze orde komen

mensen in aanmerking met (langdu-
rige) bijzondere verdiensten voor de
samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilli-
gers die actief zijn binnen allerlei or-
ganisaties op sociaal-maatschappe-
lijk gebied. Het gaat dan niet alleen
om bestuurders maar ook om men-
sen die door hun inzet verenigingen
draaiend houden en organisaties
toegankelijk maken voor de samen-
leving. Ook iemand die in zijn werk
buitengewone prestaties levert, kan
worden onderscheiden in één van de
beide orden. Zulke 'bijzondere of
zeer uitzonderlijke verdiensten in de
werkkring' moeten echt uitgaan bo-
ven wat normaal gesproken van ie-
mand in een dergelijke functie mag
worden verwacht. Het gaat dus om
persoonlijke inzet, visie en kwalitei-
ten. Verder mogen de verdiensten
niet alleen belangrijk zijn voor de
onderneming, organisatie of instel-
ling waaraan de kandidaat verbon-
den is. Ook de samenleving moet er
baat bij hebben.

Voorstel indienen
Wilt u iemand voor een Koninklijke
onderscheiding in aanmerking laten
komen? Dan is het verstandig con-
tact op te nemen met mevrouw G.
Nijland van de gemeente. Zij kan in
grote lijnen aangeven of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn
voor een Koninklijke onderschei-
ding. Ook kan zij u uitleggen hoe u te
werk moet gaan. Uw voorstel moet u
indienen bij de burgemeester. De
behandeling van een voostel kost
behoorlijk wat tijd. Daarom is het
belangrijk op tijd tot actie over te
gaan. Is het de bedoeling dat de
onderscheiding tijdens de zoge-
noemde 'lintjesregen' voor koning-
innedag wordt uitgereikt? Dien uw
voorstel dan voor 1 augustus in het
jaar ervoor in bij de burgemeester
(voor 1 augustus 2005 als u iemand
wilt voorstellen voor koninginnedag
2006). Gaat het om een uitreiking
tijdens een andere gelegenheid dan
moet u het voorstel tenminste zes

maanden van tevoren naar de
burgemeester sturen. De burge-
meester brengt advies uit over de
voostellen. Als het advies positief
is, kan er ook een suggestie worden
gedaan voor de soort onderschei-
ding. Vervolgens geeft de Commis-
saris van de Koningin een oordeel.
Die stuurt het voorstel dan naar het
Kapittel voor de Civiele Orden.
Dit onafhankelijke college geeft een
zwaarwegend advies aan de betrok-
ken minister. Wanneer de minister
positief beslist, wordt de onder-
scheiding bij koninklijk besluit
verleend. De burgemeester
informeert u als indiener over
de uitkomst van het voorstel.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de mevrouw
G. Nijland van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50 of de website
www.lintjes.nl bekijken.

Openbare bekendmakingen

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

Bouwvergunningen
• Zelhem, Hengeloseweg 24, voor het uitbouwen van de woning aan de achterzijde voor het

realiseren van een bijkeuken
• Steenderen, Leliestraat 10, voor het uitbreiden van de keuken
• Hengelo, lekink 2a, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning
• Steenderen, Covikseweg 8, voor het plaatsen van een dakkapel op het zij-dakvlak
• Vorden, Het Leemgoor 4, voor het vergroten van de woning
• Vorden, Het Leemgoor 2, voor het vergroten van de woning
• Drempt, Molenweg 36a, voor het plaatsen van een dakkapel op het achter-dakvlak
• Drempt, Kerkstraat 4a, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning
• Drempt, Gientjesweg 2, voor het verbouwen van de woning bij het agrarische bedrijf
• Zelhem, Wassinkbrinkweg ongenummerd, voor het permanent plaatsen van een kantoorunit
• Steenderen, Kastanjelaan 14, voor het uitbreiden van de bestaande hobbyruimte/bergzolder

van de woning
• Vorden, Zutphenseweg 39, voor het geheel veranderen van een opslagruimte (pakhuis) tot

woonruimte (molen 'de Hoop')
• Steenderen, Kastanjelaan, kavel 81 -82-83-84, voor de nieuwbouw van 4 woningen met garages
• Zelhem, Stikkenweg 10, voor de nieuwbouwvan een woning met garage
• Zelhem, Stikkenweg 12, voor de nieuwbouw van een woning met garage
• Halle, Jolinkdijk 6, voor het veranderen van een schuur tot vakantie appartementruimte
• Zelhem, Nijverheidsweg 8, voor het oprichten van een stalling - loods
• Steenderen, Covikseweg 13, voor het plaatsen van een bewaarplaats t.b.v. akkerbouw

• Vorden, Mosselseweg 2, voor de verbouw van de woning
• Vorden, Het Wiemelink 40, voor de uitbreiding van het kinderdagverblijf 'De Klimboom'

(wijziging op eerder verleende vergunning hiervoor)

Sloopvergunningen
• Drempt, Gientjesweg 2, voor de gedeeltelijke sloop van de woning bij het agrarische bedrijf
• Zelhem, Stikkenweg 12, voor de sloop van de bestaande woning

Aanvragen evenementen
• Hengelo, 19 maart 2005, beurs voor 2de hands kinderkleding in zaal Wolbrink, Speel-0-Theek

Dribbel-In
• Hengelo, 5 mei 2005, traditionele broodlevering, Zelhemseweg 44, Stichting Historische

Broodweging Muldersfluite
• Hengelo Gld, 24 t/m 27 juni 2005, Kermis Keijenborg, Past. Thuisstraat/Booltinkplein/-

Kerkstraat Keijenborg, Schuttersgilde St. Jan Keijenborg
• Zelhem, 12 juli 2005, voetbalwedstrijd Bronckhorst-team tegen VBV de Graafschap,

Sportpark de Pol, Voetbalvereniging Zelhem
• Vorden, 13 augustus 2005, kunstmarkt, marktplein om de kerk, WV
• Diverse kernen, 23 t/m 26 augustus 2005, de Achterhoekse Wandelvierdaagse, Drempt,

Hoog-Keppel, Halle, Zelhem, Stichting de Achtershoekse Wandelvierdaagse'

Ook het onderstaande verzoek om een verklaring van geen bezwaar van de provincie Gelderland
is binnengekomen:

• Hengelo Gld, vuurwerk voor de inwoners van de gemeente Bronckhorst, terrein de Hietmaat,
Drukkerij Weevers

Heeft u bedenkingen tegen de mogelijke verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt



Openbare bekendmakingen - vervolg

u dit binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van burge-
meester en wethouders van Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht
bij de afdeling Openbare orde en veiligheid, tel. (0575) 750 224/229.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Olburgen, Zandweide 16 en 18, voor het gedeeltelijk vergroten van de woningen, verzonden

op 28 februari 2005
• Zelhem, Oldenoord 6, voor het vergroten van de woning, verzonden op 28 februari 2005

Reguliere bouwvergunningen
• Drempt, Zomerweg 71, voor het inpandig verbouwen van de woning

(hierdoor wordt de inhoud van de woning/woonbestemming vergroot), verzonden op
24 februari 2005

• Wichmond, Dorpsstraat 1 a, 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, verzonden op 24 februari 2005

• Steenderen, Burg. Smitstraat 2, voor het gedeeltelijk veranderen van een kantoor, verzonden
op 22 februari 2005

• Baak, Toverstraat 8, voor de verbouw van een schuur, verzonden op 28 februari 2005
• Vorden, Kerkweide 4, voor het vergroten van de woning, de vergunning is verleend met vrijstel-

ling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, met ontheffing van artikel
4.11. van het Bouwbesluit voor de nieuwe deuropeningen tot een vrije doorgang van minimaal
80 x 210 cm en met ontheffing van artikel 4.24, lid 3 en artikel 4.28, lid 3 van het Bouwbesluit
voor de hoogte van de nieuwe verblijfsruimte tot een vrije hoogte van minimaal 240 cm,
verzonden op 28 februari 2005

• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 1, voor het geheel oprichten van een werkplaats met
opslagruimte, verzonden op 28 februari 2005

• Vorden, Eikenlaan 2a, voor het vergroten van het clubgebouw van VAMC 'De Graafschap-
rijders', verzonden op 28 februari 2005

• Vorden, Lindeseweg 9 (gemeentelijk monument), voor het verbouwen van een woning,
vernieuwen van een bijgebouw en verplaatsen van een éénroedige hooiberg, de vergunning is
verleend met vrijstelling van artikel 11, lid 2 sub c van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982' en met ontheffingen van de artikelen 4.11; 4.21, lid 1; 4.24, lid 3 en 4.28, lid 3 van het
Bouwbesluit, verzonden op 23 februari 2005

• Wichmond, Dorpsstraat 10a, 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, verzonden op 24 februari 2005

Ventvergunningen
• Vorden, scouting David G. Alford, huis aan huisactie potgrond op 19 maart, verzonden op

2 maart 2005.
• Hummelo en Keppel, violenactie van St. Willibrordusschool is verplaatst naar 19 maart 2005

Monumentenvergunningen
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31 (rijksmonument) voor de wijziging van de indeling van het

torenportaalvan de St. Willibrorduskerk.

Kapvergunningenen
• Keijenborg, Koldeweiweg 11, voor het vellen 1 berk, verzonden op 28 februari 2005.

Herplantplicht.
• Hengelo Gld, Singel 25, voor het vellen van 2 berken, verzonden op 28 februari 2005.

Herplantplicht.
• Vorden, Prinsbernhardweg 26, voor het vellen van 1 wilg, verzonden op 28 februari 2005.

Geen herplantplicht
• Vorden, Onsteinseweg 6, voor het vellen van 14 dennen en 13 coniferen, verzonden op

28 februari 2005. Geen herplantplicht.
• Vorden, Mosselseweg tegenover nummer 11, voor het vellen van 1 eik, verzonden op

28 februari 2005. Herplantplicht.
• Vorden, Ruurloseweg 83, voor het vellen van 2 berken en 2 dennen, verzonden op 28 februari

2005. Geen herplantplicht.
• Voor-Drempt, Ds. De Graaffweg 26, voor het vellen van 1 acacia, verzonden op 28 februari 2005.

Geen herplantplicht.

Tegen de verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen (het college van b en w), Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. De stukken
liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en
milieu, Ruimtelijke en economische ontwikkeling of Openbare werken of in het gemeentehuis bij
de afdeling Openbare orde en veiligheid (alleen ventvergunningen). De ontheffingen kunt u inzien
in het gemeentehuis bij de afdeling Openbare orde en veiligheid. In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de voorjaarsmarkt van de Hengelose Ondernemersvereniging is de Spalstraat
tussen de Raadhuisstraat en de Zuivelweg op 13 maart van 06.00 tot 18.00 uur of zoveel langer of
korter als nodig is afgesloten voor het verkeer. De kruising lekink, Spalstraat en St.
Michielstraat wordt zodanig afgezet dat deze voor de brandweer ingeval van calamiteiten snel
toegankelijk is te maken.

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
• Wichmond, Hackforterweg 11, voor het vergroten van de woning, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 5, lid 5.7. sub a van het bestemmingsplan 'Wichmond 1994'.
• Vorden, op de hoek het Jebbink met de Boonk, voor het bouwen van een woning, het betreft een

vrijstelling met toepassing van artikel 5, lid 5.8. sub a van het bestemmingsplan 'Vorden
Centrum en Oost 1994'.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Schuttestraat 20, voor de verbouw van- en het gebruik als meubelmakerij van één van

de schuren (bestemmingsplan 'Vorden Buitengebied 1982')
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo, voor het realiseren van het natuurplan, dat onderdeel uitmaakt van het in procedure

zijnde bestemmingsplan 'Hengelo Buitengebied 2005, landgoed 't Lenderinck', gesitueerd
tussen Aaltenseweg, Groenendaalseweg en Weeversplasweg;

• Hengelo, Berendschotstraat 5 (voorheen Hengelosestraat 77) vervangende nieuwbouwvan de
woning;

• Zelhem, nabij Nijmansedijk 9, voor het omvormen van agrarische cultuurgrond naar natuur op
de percelen, kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie W, nummers 207 en 208
(gedeeltelijk), groot 13,5 ha.

De bouwplannen liggen van 10 maart t/m 6 april 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu (alleen artikel 15) of de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. 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 afde-
lingen, tel. (0575) 75 02 50.

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

Verleende vrijstellingen
Artikel 19,2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, vrijstellingen verleend voor natuurontwikkeling op de percelen:

• Zelhem, Wittebrinkweg 9, gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Zelhem,
sectie V, nummer 528, groot 6,63 ha;

• Halle, nabij Nijmansedijk 20a, kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie AC, nummers 907,
911,1580 en 1690, groot 12,9 ha.

Deze besluiten zijn op 3 maart 2005 verzonden aan de aanvragers.

Tegen deze besluiten kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders van Bronckhorst.

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

Inspraak wijziging bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben een verzoek om wijziging van het be-
stemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg ongenummerd (naast 103), voor de aanleg van 14 parkeer-

plaatsen ten dienste van het perceel Zutphen-Emmerikseweg 103 (bestemmingsplan
Baak-Toldijk1992)

Het verzoek ligt van 10 maart t/m 5 april 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de me-
dewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie ken-
baar maken aan burgemeester en wethouders.

Ontwerp-bestemmingsplan artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend, dat bij de vaststelling van het
bestemmingsplan Buitengebied herziening 2-1988 de mogelijkheid is opgenomen om via een
wijziging ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een agrarisch bouwblok te vergro-
ten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Het ontwerp-wijzigingsplan beoogt de planologische basis te leggen voor het vergroten van een
bouwblok op het perceel Michelstraat 4a te Zelhem.

Het ontwerp-wijzigingsplan met toelichting, kaartmateriaal en bijlagen ligt van 10 maart t/m
5 april 2005 tijdens de openingstijden voor een ieder op de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling in het gemeentekantoor ter inzage. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegen-
heid bent de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met bovengenoemde
afdeling.

Gedurende de termijn, waarbinnen de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zijn zienswijze
omtrent bovenvermeld ontwerp-wijzigingsplan schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en
wethouders van Bronckhorst.

Onherroepelijk bestemmingsplan 't Paradijs fase III 2003 (dorp Steenderen)
Het bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2003 (dorp Steenderen)' is per 23 december 2004
onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 9 maart
tijdens de openingstijden, ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent stukken in
te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met voornoemde afdeling.

Dit plan legt de planologische basis voor de afronding van de woonwijk langs de Kastanjelaan,
richting J.F. Oltmansstraat in Steenderen.



Openbare bekendmakingen - vervolg

- Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving ontheffing verbranden afvalstoffen (art.10.63 Wm en
desbetreffende art. APV)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 10 t/m 23 maart 2005 tijdens
de openingstijden de volgende ontheffingen met bijlagen ingevolge de Wet milieubeheer voor het
houden van een paasvuur op 27 maart 2005 ter inzage:

• Baak, Stichting Open jeugd- en Jongerenwerk Baak, p/a 't Baaken 4. 7223 LS, voor een
paasvuur aan de Bontekoeweg

• Hengelo, H.J. Zemmelink, Memelinkdijk 1, 7255 LJ, voor een paasvuur aan de Slotsteeg 11
• Hengelo, B. Besselink, Aaltenseweg 3, 7255 PG, voor een paasvuur aan de Winkelsweg
• Zelhem, Stichting paasvuur Velswijk, p/a Sarinkkamp 26, 7255 CW Hengelo, voor een paasvuur

aan de Kruisbergseweg
• Halle, H.A.B, von Piekartz, Bielemansdijk 17, 7025 CN, voor een paasvuur aan de

Bielemansdijk
• Hummelo, F.S. Kok, Zelhemseweg 9, 6999 DN, voor een paasvuur aan de Groeneweg
• Hengelo, G.J. Onslenk, Banninkstraat 35, 7255 KE, voor een paasvuur aan de Banninkstraat 35
• Halle, B.H. Bargeman, Petersdijk 9. 7025 CT, voor een paasvuur aan de Petersdijk 9
• Zelhem, H.G.M. Kleinstapel, Akkermansstraat 10, 7021 LW, voor een paasvuur nabij

Akkermansstraat 10
• Vorden, Stichting Pinetum 'de Belten', Wildenborchseweg 15, 7251 KB, voor een paasvuur nabij

het Pinetum
• Vorden, H. Boerman, Nieuweweg k, 7231 AX Warnsveld, voor een paasvuur nabij de Horst 3
• Vorden, Urtica de Vijfsprong, Reeoordweg 2a, 7251 JJ, voor een paasvuur nabij de

Reeoordweg 2a
• Hengelo, J.H. Groot-Roessink, Varsselseweg 4, 7255 NN, voor een paasvuur nabij de

Varsselseweg k

De ontheffingen zijn onder het stel-len van voorschriften verleend om nadelige gevolgen voor
het milieu, openbare orde en veiligheid te beperken.

Verder liggen onderstaande ontheffingen voor het verbranden van snoeihout in het kader van
landschappelijk onderhoud ingevolge de Wet milieubeheer ter inzage:

Steenderen, B.A.M. Weijns, L. Dolfingweg 2, 7221 CP, voor verbranding nabij de L. Dolfingweg 2
Hummelo, Mts. Vels, Tolstraat 6, 6999 DC, voor verbranding nabij de Tolstraat 6
Hengelo, P. Stortelder, Broekweg 8, 7255 KP, voor verbranding nabij de Broekweg 8
Halle, H.L. Wisselink, Varsseveldseweg 3, 7025 DS, voor verbranding nabij de Varsseveldseweg 3
Zelhem, Mts. Ruesink, Wassinkbrinkweg 7, 7021 JZ, voor verbranding nabij de
Wassinkbrinkweg 7

• Hengelo, J. van Ooyen-verheyen, Koningsweg 6, 7255 KR, voor verbranding nabij de
Koningsweg 6

• Halle, J.L. Smeenk, Meuhoek 3a, 7025 DR, voor verbranding nabij de Meuhoek 3a

Het snoeihout mag verbrand worden na afloop van de terinzageleggingstermijn op een dag dat de
weersgesteldheid verbranding toelaat, maar vóór 22 april 2005. De ontheffingen zijn onder het
stellen van voorschriften verleend om nadelige gevolgen voor het milieu, openbare orde en
veiligheid te beperken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 10 maart 2005 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Bezwaarschriften
worden voor advies voorgelegd aan de Commissie bezwaarschriften. Wanneer u een bezwaar-
schrift 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.

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 10 maart t/m 6 april 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Baak, Mts. Harenberg, Schooldijk 4. 7223 KM, voor: een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende, vergunning voor een veehouderij en akkerbouwbedrijf, datum aanvraag:
27 juli 2004.

• Steenderen, Fred metaal v.o.f., Burg. Smitstraat 24, 7221 BK, voor: een oprichtingsvergunning
voor een metaalbewerkingsbedrijf, datum aanvraag: 17 augustus 2004.

• Toldijk, H.G.J. Stapelbroek, Schiphorsterstraat 4, 7227 NG, voor: een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een veehouderij, datum aanvraag: 28 juli 2004.

• Steenderen, Mts. Achterkamp, Kuilenburgerstraat 4, 7221 NG, voor: een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een veehouderij, datum aanvraag: 3 september 2004

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 6 april 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afde-
ling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Verordeningen
Verordening externe klachtbehandeling gemeente Bronckhorst /Verordening interne
klachtenbehandeling gemeente Bronckhorst 2005
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 24 februari jl. heeft vastgesteld de: Verordening externe klachtbehandeling
gemeente Bronckhorst. De gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de burgemeester
hebben, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft, eveneens vastgesteld de: Verordening
interne klachtenbehandeling gemeente Bronckhorst 2005.

Deze verordeningen ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Bestuurs- en managementondersteuning en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Verordening voorzieningen wethouders, raadsleden en commissieleden
De raad heeft op 24 februari jl. de Verordening voorzieningen, wethouders, raadsleden en
commissieleden vastgesteld. In deze verordening staat beschreven op welke voorzieningen (bijv.
laptop, mobiele telefoon, reiskostenvergoeding, onkostenvergoeding etc.) deze bestuurders en
volksvertegenwoordigers recht hebben.

De verordening treedt op 9 maart 2005 in werking. De artikelen 3 (onkostenvergoeding raads-
leden) en 17 (onkostenvergoedig wethouders) werken terug t/m 1 januari 2005.

Wet kinderopvang
Toezicht
Sinds 1 januari jl. geldt de nieuwe Wet kinderopvang. Deze wet draagt de gemeente op toezicht
te houden op de kwaliteit van kindercentra en gastouderbureaus. Voor dat toezicht hebben
burgemeester en wethouders van Bronckhorst in hun vergadering van 22 februari jl. de volgende
inspecteurs van de GGD Gelre-IJssel aangewezen als toezichthouders: B.R. Hoeksema,
L.P.H.M. Huijbregts, J.C. Ruis, A.T.C.M. Olthof-Tomassen, R.O. Roerink-Reiring,
M.J.A. Vlaswinkel-Steentjes en P.C.M, van Woerkom-Brus.

Register
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op basis van artikel 90 en 46 van de Wet
kinderopvang hebben opgenomen in het 'Register kinderopvang Gemeente Bronckhorst':
1.Stichting Yunio

Amphionstraat 67, 7001 DP Doetinchem, tel. (0900) 98 64
a. Yunio Kinderopvang (Hengelo Gld.), Sarinkkamp 1, 7255 CX Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 18 76, maximale exploitatie: 21 kindplaatsen dagopvang en 10 kindplaatsen
buitenschoolse opvang. Registernummer: 200402
b. Yunio Kinderopvang De Klimboom, Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0575) 55 39 38,
maximale exploitatie: 42 kindplaatsen dagopvang en 30 kindplaatsen buitenschoolse opvang.
Registernummer: 200403
c. Yunio Kinderopvang (Zelhem), Zuivelweg 2a. 7021 CS Zelhem, tel. (0314) 62 30 22, maximale
exploitatie: 42 kindplaatsen dagopvang en 20 kindplaatsen buitenschoolse opvang.
Registernummer: 200401

2.VOF IJsseldijk-Kloosterman, Toldijkseweg 39, 7221 DP Steenderen, tel. (0575) 45 14 35
a. 't Holthuisje, kinderdagverblijf op de boerderij, Toldijkseweg 39, 7221 DP Steenderen,
tel. (0575) 45 14 35, maximale capaciteit: 24 kindplaatsen dagopvang. Registernummer: 200404

3. Stichting Welzijn Rheden, Zwanesingel 3, 6883 GE Velp, tel. (026) 37 64 700
a. Nijntje, Dorpsstraat 33, 6998 AA Laag-Keppel, tel. (0314) 35 96 43, maximale capaciteit:
14-28 kindplaatsen dagopvang en 6 kindplaatsen buitenschoolse opvang.
Registernummer: 200405

De gemeente houdt toezicht op deze kindercentra.

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

drukker i j Weevers

NEVENVESTIGING ZELHEM

Weevers druk

Halseweg 3', 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel.(0314)625053
Fax (0314) 65 06 43

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

SUETERS

Acquisiteur: FELIX TAKKENKAMP
Telefoon 06-48 794 212

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98



.WW CENTER ZiEUWENT
www.autobedrijfcuppers.nl

AUTOBEDRIJF

www.ikink.nl

in Sourcy Center Zieuwent

Meer dan 100 schitterende occasions
staan hier voor u klaar.

De entree Is uiteraard gratis,
terwijl eventuele financiering*

ter plekke geregeld kan worden.

Wanneer u tijdens de show een occasion koopt kunt u kiezen uit:

— 6 maanden uitgestelde betaling (max € 5000,-)*

^ of C 250,- aan accessoires

—> of de helft contant!

«• Tijdens de show GEEN afleveringskosten!

AUTOBEDRIJF SIEMES B.V.

www.autosiemes.nl

I/OORHUIS
W A U T O B E D R I J F

www.auto-voorhuis.nl

Openingstijden
- Vrijdag 11 maart 15.00 - 22.00 uur

- Zaterdag 12 maart 10.00 -19.00 uur

- Zondag 13 maart 11.00 -18.00 uur

)*Toetsing B.K.R. Kinderen onder de 14 Jaar zonder begeleiding GEEN TOEGANG!

Zondag 13 maart
VLOOIENMARKT

Sporthal 't Jebbink

het jebbink 13, Vordert

van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 17,50 (5mx1,20m)
2 voor € 30,-
„REAN"

Tel. (0575) 52 96 58

Snuffelmarkt
Zondag 13 maart, zondag 10 april
in het sportcomplex. De Veldhoek.
Hengelo Gld. van 10-16 uur
alle handel toegestaan
standhouder gevraagd
kraam huur € 15,00

ook kinderrommelmarkt

Hogebos marktorganisaüe
tel. 0316 - 33 32 05
of 06 - 20 41 15 29
plus kinder atractie

Café - Restaurant - Zalen

Zaterdag 2 april a.s. een
ouderwets
gezellige dansavond
in de Keizerskroon te Ruurlo

Muzikale omlijsting:
(ook voor alleenstaanden)

Onder genot van een hapje,
een drankje, een praatje
of een dansje maken.
Ook is onze sfeervolle
'Keizersbar' geopend.

U (gaarne reserveren)

Geert & llse van Tuil
Dorpsstraat 15,

tel. (0573) 45 14 16

met veel speciale aanbiedingen
Zaterdag 12 maart 8.30 -16.00 uur
Zondag 13 maart 12.00 -17.00 uur

* tuinbouwmachines
* afrasteringsmateriaal
* installatietechniek
* gereedschappen

sfeerverwarming
* schouwen
* tuinmeubelen

huishoudelijke artikelen

De Heide Smid B.V.
Halle Heideweg 16 - Halle - 0 (0314) 63 17 41

www. heidesmid. n l

SPANNEVOGEL

WE RUIMEN OP WANT
DE NIEUWE COLLECTIES

KOMEN BINNEN!

allééfi/ ̂ uwromn/ Hengelo-

13 MAW

wwv 1 2. 00
tot 17 .00 uw

DIVERSE

• showroom-

meubelen

• kasten

• bankstellen

• eethoeken

• salontafels

• matrassen

EN DAT MET KORTINGEN DIE
KUNNEN OPLOPEN TOT 50%!

Naar De Spannevogel gaat u voor: meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat - gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl



Het gemeentebestuur van Bronckhorst stelt zich voor
De gemeenteraad van Bronckhorst is op 3 januari 2005 geïnstalleerd. Weekblad Contact wilt u kennis la-
ten maken met het gemeentebestuur. Aan de raadsleden en wethouders zijn enkele vragen gesteld. On-
dermeer over zijn of haar politieke achtergrond en de beweegredenen om raadslid of wethouder te zijn.

CDA

Groen
Links

Ab Boers, 57 jaar en woonachtig in Vorden is lid
van het CDA. Boers is van 1989 tot en met 2004 frac-
tievoorzitter van het CDA geweest in de Vordense
gemeenteraad. In het dagelijks leven was hij tot 3
januari plaatsvervangend rector van het Baudarti-
us College in Zutphen. Boers is nu wethouder van
de gemeente Bronckhorst en ziet vele uitdagingen
waaronder het realiseren van betaalbare woon-
ruimte voor de doelgroepen jongeren en ouderen
in onze dorpen en kernen.

André Baars, 44 jaar en woonachtig in Olburgen is
lid van het CDA. Baars is in 1990 lid geworden van
de gemeenteraad Steenderen en sinds 1998 wet-
houdervan deze gemeente. In het dagelijks leven
was hij manager opleidingen bij D.O.C. STAP en
parttime wethouder. Van origine is hij docent
bouwkunde.Baars ziet het als een enorme uitda-
ging om als bestuurder van de gemeente uitvoe
ring te geven aan het beleid dat door de raad is

vastgesteld. Binnen de kaders die voor het beleid gesteld zijn is er be-
paalde ruimte die je als wethouder kunt gebruiken om een eigen in-
vulling te geven. Dit kun je niet alleen. Hiervoor heb je een groep
mensen, de ambtenaren, om je heen nodig. Om samen met de ambte-
naren de gemeente Bronckhorst vorm te geven is een grote uitda-
ging.

Dik Nas, 57 jaar en woonachtig in Drempt is lid
van de PvdA.Nas is van huis uit sociaal-democraat
en vanaf zijn 20ste actief en werkzaam in de vakbe-
weging. Vanaf 2002 als ÈÈn van de eerste van bui-
ten de raad gekozen wethouders van de gemeente
Hummelo en Keppel. In het dagelijks leven was hij
vakbondsman en vervolgens werkzaam in manage-
mentfuncties op districts- en hoofdbestuurniveau.
Nas zet zijn bestuurlijk capaciteiten graag in voor

het slagen van de integratie van vijf gemeenten in EÈn nieuwe:
Bronckhorst. Een aantal van zijn doelstellingen zijn: een kwalitatieve
en snelle integratie van het ambtenarenkorps in de nieuwe organisa-
tie; het bereiken van een financieel gezonde gemeentelijke huishou-
ding op middellange termijn en open staan voor de burgers.

Peter Glasbergen, 51 jaar en woonachtig in Veld-
hoek is lid van de PvdA. Glasbergen is een aantal ja-
ren lid en voorzitter geweest van de PvdA Wagenin-
gen en voorzitter van de PvdA Hengelo en sinds l
mei 2004 bestuurslid PvdA Bronckhorst. In het da-
gelijks leven was hij onder andere directeur van de
asielzoekerscentra Aalten en Eibergen en bedrij fs-
leidersportcentrum Appingedam via het bureau
TMOP. Glasbergen vindt het een uitdaging om in

samenwerking met anderen de nieuwe gemeente Bronckhorst vorm
te geven. Een gemeente waar het goed wonen en leven is voor de be-
woners en plezierig is om te recrelren voor bewoners en bezoekers.
Hij ziet de nieuwe gemeente als een uitdaging voor iedereen: bewo-
ners, ambtenaren, raadsleden en bestuur.

Paul Seesing, 52 jaar, woonachtig in
Keijenborg en lid van het CDA. Wat is
uw politieke achtergrond: Vanaf 1994
raadslid gemeente Hengelo. Wat is uw
beroep: Secretaris van de Streekcom-
missie de Graafschap; programmeur
West Achterhoek en Liemers, hetgeen
inhoud initiatiefnemers ondersteunen
bij plattelandsvernieuwingsprojecten

en adviseren bij subsidie aanvragen in het kader van de
verschillende Europese Plattelandsvernieuwingspro-
grammais. Waarom bent u raadlid: Vanuit de betrokken-
heid bij het wel en wee van de gemeente, in deze nieuwe
situatie het samengaan van vijf gemeenten en verant-
woordelijkheid nemen om een goede organisatie te hel-
pen neerzetten waarbij de voordelen ook voor de inwo-
ners waarneembaar zijn.

Herman Gosselink, 64 jaar, woon-
achtig in Hengelo en lid van het CDA.
Wat is uw politieke achtergrond: Sinds
1990 raadslid en fractievoorzitter ge-
meente Hengelo. Wat is uw beroep:
VUT, daarvoor bedrij fsvoorlichter in de
landbouw. Waarom bent u raadslid:
Om me actief in te zetten voor een
goed sociaal- leef- en woonklimaat.

Jannie Rexwinkel-Van den Berg, 47
jaar, woonachtig in Keijenborg en lid
van het CDA. Wat is uw politieke ach-
tergrond: Vier j aar afdelingsbestuur en
bijna zeven jaar raadslid gemeente
Hengelo. Wat is uw beroep: Medemaat
varkenshouderij(boerin) met als neven-
tak gastouder kinderopvang. Waarom
bent u raadslid: Omdat ik door voor-

keurstemmen het vertrouwen van veel burgers gekregen
heb. Mijn ervaring van de afgelopen jaren kan ik daarbij
gebruiken en uitbreiden. Als raadslid kan ik een schakel
zijn tussen burger en gemeente en wil ik meewerken aan
het verlagen van de drempel naar Bronckhorst. Mijn Mot-
to daarbij: Bronckhorst leefbaar tot in de kleine kern.

Henk Onstenk, 46 jaar, woonachtig
in Steenderen en lid van het CDA. Wat
is uw politieke achtergrond: Zeven jaar
bestuurslid CDA-afdeling Steenderen
en vanaf maart 2002 raadslid. Wat is
uw beroep: Beoordelaar bij de Stich-
ting OCM, wat staat voor Organisatie
Certificering Melkveebedrijven. Waar
om bent u raadslid: Ik wil mij inzetten
voor het maatschappelijk belang,
Meestal is dit leuk om te doen en het is
goed voor mijn persoonlijk ontwikke
ling.

Anneke Hacquebard, woonachtig in
Hummelo en lid van D66. Wat is uw
politieke achtergrond: Raadslid ge-
meente Hummelo en Keppel van 2002
tot en met 2004. Darvoor acht jaar lid
van raadscommissies. Actief betrokken
bij afdeling D66 Hummelo en Keppel
vanaf de oprichting in 1978 en oprich-
ting D66 afdeling Bronckhorst in 2004.

Wat is uw beroep: Adviseur en onderzoeker op het gebied
van informatica opleidings- en beroepsprofielen. Waar-
om bent u raadslid: D66 wil een actieve bijdrage leveren
aan de discussie en besluitvorming over alle onderwer-
pen die in de gemeente belangrijk zijn.

Anton Huirne, 54 jaar, woonachtig in
Toldijk en lid van het CDA. Wat is uw
politieke achtergrond: Sinds 1998
raadslid gemeente Steenderen. Wat is
uw beroep: Rijksambtenaar (functie:
Kwaliteitsmanager Grondzaken) bij de
Dienst Landelijk Gebied van het Minis-
terie van LNV. Waarom bent u raadslid:
Omdat ik het leuk vind de prachtige
nieuwe gemeente Bronckhorst ëin de
beneni te helpen en op die manier het
algemeen belang van onze burgers te
dienen.

Jan Beverdam, 52 jaar, woonachtig in
Laag Keppel en lid van de PvdA. Wat is
uw politieke achtergrond: Raadslid,
fractievoorzitter en waarnemend
raadsvoorzitter gemeente Hummelo
en Keppel van 1990 tot l januari 2005.

m Wat is uw beroep: Werkzaam bij ge-
• meente Arnhem dienst Stadsbeheer

M^^B als hoofd van de afdeling Strategie.
Waarom bent u raadslid: Omdat ik me graag inzet voor
zaken die zich dicht bij de burger afspelen, de lokale be-
langen behartigen vanuit mijn kennis en ervaring en be-
trokkenheid bij de lokale gemeenschap. Maar ook omdat
ik sterk betrokken ben bij het bijzondere landschap van
de Achterhoek. Ik ben bezorgd dat bij ongebreidelde eco-
nomische ontwikkelingen ook het mooie Achterhoek te
zeer verstedelijkt. Dat voorkomen, althans te beÓnvloe-
den dat economie en ecologie in een zekere balans blij-
ven, is mijn drijfveer.

Anny Stapelbroek-Los kamp, 48 jaar,
woonachtig in Zelhem en lid van het
CDA. Wat is uw politieke achtergrond:
Bestuurslid CDA sinds 1998 raadslid en
fractievoorzitter CDA Zelhem. Wat is
uw beroep: Huisvrouw en agrarisch on-
dernemer. Waarom bent u raadslid:
Wil actief bijdragen aan beleid en be-
stuur van de gemeente en daarmee
aan het welzijn van haar bewoners.

Anouk Hartog, 29 jaar, woonachtig in
Hummelo en lid van het CDA. Wat is
uw politieke achtergrond: Binnen de
'oude' afdeling CDA Hummelo en Kep-
pel was ik actief lid. Medio 2004 ben ik
zoveel mogelijk mee gaan draaien in
de fractie om de gang van zaken te Ie
ren. Het raadslidmaatschap is dus
nieuw voor mij. Wat is uw beroep: As-

sistent controller bij Kappa De Zeeuw Golfkarton in Eer-
beek. Werk waarbij ik met alle facetten van een produc-
tiebedrij f kennis maak. Waarom bent u raadslid: In mijn
omgeving hoor ik vaak dat mensen bepaalde meningen
hebben over de invulling van allerlei zaken. Zelf heb ik
daar natuurlijk ook een bepaalde mening over. Met het
oog op het CDA-programma, wat ik onderschrijf, zal ik
proberen deze meningen zoveel mogelijk uit te dragen.

Antoon Peppelman, 45 jaar, woon-
achtig in Zelhem en lid van de PvdA.
Wat is uw politieke achtergrond: Lid
van diverse commissies en besturen en
zes jaar raadslid van de gemeente Zel-
hem. Wat is uw beroep: Manager bij
TPG Post.Waarom bent u raadslid: Be-
trokken bij alles wat er in onze maat-
schappij gebeurt. Wil hier actief een
bijdrage aan leveren en zorgen voor
een goed sociaal beleid.

Dirk Jan Huntelaar, 47 jaar, woon-
achtig in Hummelo en lid van het CDA.
Wat is uw politieke achtergrond: Chris-
telijk sociale achtergrond. Wat is uw
beroep: Projectmedewerker/ ambtelijk
secretaris Medezeggenschap. Waarom
bent u raadslid: Om het gezicht te zijn
van vele stemmers die ook vinden dat
er in Nederland veranderingen in de
bestaande politiek moet komen. Een
directe vertegenwoordiging van een
stroming die vindt dat politiek van de
burger is.

Henk Boogaard, 55 jaar, woonachtig
in Vorden en lid van de PvdA. Wat is
uw politieke achtergrond: Afdelingsbe-
stuurder PvdA in Vorden en Delft,
raadslid en wethouder Delft en wet-
houder Vorden. Wat is uw beroep: Zelf-
standig consultant (ga ik mogelijk
weer meer tijd aan besteden). Waarom
bent u raadslid: Grote interesse in lo
kaal openbaar bestuur. Maatschappe
lijke betrokkenheid vanuit sociale in
valshoek.



Peter Hoogland, 55 jaar, woonachtig
in Vierakker en lid van de PvdA. Wat is
uw politieke achtergrond: Lid geweest
van diverse besturen en van 1989 tot
2005 raadlid gemeente Vorden. Wat is
uw beroep: Hoofd keuken in een psy-
chisch ziekenhuis. Waarom bent u
raadslid: Geïnteresseerd in maatschap-
pelijke ontwikkelingen, de sociaal de
mocratie is voor mijn gevoel een plek
waar ik een steentje kan bijdragen.

Gerrit te Velthuis, 61 jaar, woonach-
tig in Vorden en lid van de WD. Wat is
uw politieke achtergrond: Sinds 2002
raadslid in de gemeente Vorden. Wat is
uw beroep: Ondernemer, directeur/-
grootaandeelhouder van een bedrijf
voor machine en installatiebouw.
Waarom bent u raadslid: Wil graag als
ondernemer invloed kunnen uitoefe
nen op de gemeente politiek.

Sjoerd Jan Roorda, 63 jaar, woonach-
tig in Steenderen en lid van de WD.
Wat is uw politieke achtergrond: Vijf-
tien jaar fractievoorzitter in de ge
meenteraad van Steenderen. Wat is uw
beroep: Gepensioneerd, voorheen ex-
port manager grote drukkerij. Waar-
om bent u raadslid: Goede mogelijk-
heid het liberale gedachtegoed uit te
dragen en sociaal betrokkenheid dui
delijk te maken aan inwoners van de
gemeente Bronckhorst.

Albert van der Velde, 63 jaar, woon-
achtig in Hengelo en lid van het CDA.
Wat is uw politieke achtergrond:
Raadslid gemeente Hengelo. Wat is uw
beroep: Directeur Huisvesting bij de
VPCPO-Oost Gelderland n dit is een
parttime functie; maakt verder ge-
bruik van de FPU-regeling; voorheen
directeur van een basisschool in Doe-

tinchem. Waarom bent u raadslid: Deze nieuwe gemeen-
te is een uitdaging, om er een sterke plattelandsgemeen-
te van te maken, die sociaal en veilig is.

Joop Rutten, 54 jaar, woonachtig in
Steenderen en lid van de PvdA. Wat is
uw politieke achtergrond: Voorheen se
cretaris afdeling Steenderen en daarna
raadslid/fractievoorzitter van de ge
meenteraad van Steenderen. Wat is uw
beroep: Ambtenaar lokale overheid.
Waarom bent u raadslid: Mijn kennis
en ervaring tot uitdrukking laten ko-

men in een goed bestuur van de gemeente. Luisteren
naar hetgeen uit de samenleving komt, een goede belan-
genafweging te maken, je dienstbaar op te stellen en ver-
antwoording te durven nemen.

Ria Baakman-Striekwold, 49 jaar,
woonachtig in Hengelo en lid van de
PvdA. Wat is uw politieke achtergrond:
Enkele jaren secretaris van de fractie
enruim tien jaar fractievoorzitter in de
raad van de gemeente Hengelo. In die
periode vijf maanden waarnemend
wethouder. Wat is uw beroep: Huis-
vrouw en correspondent. Waarom

bent u raadslid: Voel mij betrokken bij veel zaken in de
nieuwe gemeente. Wil zorgen voor een goed sociaal be
leid en hieraan actief bijdragen.

Evert Blaauw, 50 jaar, woonachtig in
Zelhem en lid van de WD. Wat is uw
politieke achtergrond: Liberaal ge-
dachtegoed waarbij het individu zijn
eigen verantwoordelijkheid ook moet
nemen. Een ieder heeft rechten maar
ook plichten. Sociaal vangnet moet er
altijd zijn.Wat is uw beroep: Directeur.
Waarom bent u raadslid: Belangstel-

ling in de directe omgeving en daaraan mee willen wer-
ken door inbreng te leveren op basis van mijn politieke
visie.

Dorien Mulderije-Meulenbroek, 45
jaar, woonachtig in Vorden en lid van
de WD. Wat is uw politieke achter-
grond: Secretaris en voorzitter van de
afdeling Vorden, vanaf 1994 tot 2005
wethouder gemeente Vorden. Wat is
uw beroep: Paardenfokker/opfokker.
Waarom bent u raadslid: Men vindt
dat ik de belangen en denkbeelden van

een heleboel mensen goed naar voren kan brengen en
die ook kan verdedigen en dat zal ik graag met veel en-
thousiasme en inzet doen.

Arno Spekschoor, 38 jaar, woonach-
tig in Vorden en lid van het CDA. Wat is
uw politieke achtergrond: Landbouw
en plattelandsontwikkeling. Wat is uw
beroep: Senior projectleider bij land-
bouworganisatie LTO Noord Projecten.
Waarom bent u raadslid: De verande
ringen in het buitengebied zijn be
hoorlijk ingrijpend. Ik vind, dat de ge

meente daar een passende rol dient te vervullen. In mijn
ogen ook een meer actieve rol. Dit is mijn persoonlijke
drijfveer.

Marja Hartman-Oosterink, 46 jaar,
woonachtig in Toldijk en lid van de
WD. Wat is uw politieke achtergrond:
Bestuurslid, schaduwfractielid, com-
missielid en raadslid gemeente Steen-
deren. Wat is uw beroep: Mede onder-
neemster melkveehouderijbedrijf.
Waarom bent u raadslid: Ik voel mij be
trokken bij het gemeentelijk gebeuren
en wil ook een stuk verantwoordelijk

Piet Noordijk, 63 jaar, woonachtig in
Hengelo en lid van de WD. Wat is uw
politieke achtergrond: Vanaf 1992
raadslid en vanaf 2000 fractievoorzit-
ter van de gemeente Hengelo. Wat is
uw beroep: Ben nu in de VUT, voorheen
onder andere directeur in de zorgsec-
tor. Waarom bent u raadslid: Wil iets
mogen zijn (zeg dienstbaar) voor de sa
menleving.

Johanna Bergervoet-Smeitink, 50
jaar, woonachtig in Zelhem en lid van
de PvdAAVat is uw politieke achter-
grond: Zestien jaar raadslid geweest en
drie jaar wethouder in de gemeente
Zelhem. Wat is uw beroep: Leerkracht
basisonderwijs. Waarom bent u raads-
lid: Alleen mopperen helpt niet, doe
zelfiets.
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1HJ 1 Max Noordhoek, 57 j aar, woonachtig
1 in Laag Keppel en lid van Groen Links.
1 Wat is uw politieke achtergrond:
1 Nieuw in het raadswerk. Wat is uw be-
1 roep: Voormalig huisarts en sociaal-ge-

IW jÉK 1 nees^ndige (rustend). Waarom bent u
1 raadslid: Uit maatschappelijke betrok-
1 kenheid en omdat ik er plezier in heb.
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Veel honden en katten in verre landen moeten als zwerfdier zien
te overleven. Ze zijn verwaarloosd, verwilderd, mishandeld,
gewond of ziek en worden geslagen, geschopt, gewurgd of dood-
geschoten.

BON VOOR WERELDWIJDE HULP AAN
ZWERFDIEREN + GRATIS A D R E S K O K E Rl

l Met de gra t i s adreskoker wordt uw Jiuisdier geen l
zwer fd ier . Vul snel de bon in!

Gelukkig zijn er ook daar men-
sen die het voor ze opnemen,
ondanks armoede, natuurge-
weld of oorlog. Dat verdient

respect. Help daarom alstublieft deze gedreven dieren-
vrienden en steun Wereld Asielen.

A Door verwaarlozing
een oog kwijtgeraakt.

WereldAsielen is een campagne van Stichting Noodhulp
voor Dieren

IA, ik help de zwerfdieren van deze wereld en kies voor een:
Q donatie van € 15,- of meer per jaar (u ontvangt onze

nieuwsbrieven + gratis adreskoker)
Q gift naar keuze (u ontvangt gratis adreskoker)

IA, ik betaal zo:
Q Ik machtig u om €

Aan ketting gebonden en achtergelaten.

WERELD ASIELEN
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Handtekening

af te schrijven
van rekening _J_J_|_J.J „J „j J _J _J
Schrijf dit bedrag af per Q maand Q kwartaal Q halfjaar Q jaar

Q Stuur mij een acceptgiro voor mijn betaling

Naam QM ÜV

Adres

Pc / plaats

R E D D E R S IN N O O D

WereldAsielen • Postbus 1408 • 3500 BK Utrecht • T 06-106 97 921
info@wereldasielen.nl • www.wereldasielen.nl • Giro 12 45 46

Stuur de bon in een envelop naar WereldAsielen, Antw.nr. 51042,
3501 VB Utrecht. Een postzegel hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs!
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Grote deelname Bronckhorster schiettoemooi Willem Teil

Aan het eerste Bronckhorster
schiettoemooi doen 77 teams mee.
Vorige week maandag ging het
toernooi dat wordt georganiseerd
door de Hengelose schietvereni-
ging Willem Teil, van start.

Al meer dan 25 jaar werd het schiet-
toemooi gehouden voor stratenteams
uit Hengelo. Nu Hengelo opgegaan is
in de gemeente Bronckhorst, kan iede-
re inwoner meedoen. De teams be-
staan uit vrienden, kennissen, familie
en bedrijven. Een team bestaat uit vier
personen waarvan er één lid mag zijn
van een schietvereniging.

De teams zijn verdeeld in heren, da-
mes en junioren van 16 tot en met 18

jaar. De opzet van het toernooi is ver-
geleken met de vorige edities gewij-
zigd. De schoten tellen allemaal mee.
De slechtste series vallen niet meer af.

Verder worden de deelnemers voor de
finaleweek ingedeeld in klassen. In de
voorgaande jaren bestond een team
uit vijf personen. In de nieuwe opzet is
dit aantal door de organisatie terugge-
bracht naar vier. Overal waar schiet-
toernooien worden gehouden bestaat
een team uit vier personen. Ook van-
wege de wedstrijd, de eerlijkheid en de
computerprogrammaïs die de scoren
verwerken, was de organisatie genood-
zaakt om naar vier personen per team
te gaan. De teams schieten met lucht-
geweren die beschikbaar zijn gesteld

door Willem Teil. Eigen leden zorgen
ervoor dat het toernooi zoals gewoon-
lijk vlekkeloos verloopt.

De volgende toernooidata zijn: 8, 9,
21 en 22 maart. De aanvang van de
avonden is om 19.30 uur. De finale is
23 maart met aansluitend de prijsuit-
reiking in de accommodatie van SV
Willem Teil.

Speciaal voor de deelnemers van het
Bronckhorster schiettoemooi organi-
seert Willem Teil op 30 maart een in-
stuifavond.

Vanaf 19.30 uur kan men dan met
klein kaliber (22 patronen) geweer
schieten, zowel liggend als staand.

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

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

e ê uut
Gerrie druk met opmaken van 't
bedde. Mopperig, nieje matrassen
iieudig, dizzen al dik 20 jaor old en
ja Gert hef daor gin last van Den
markt dat neet, maor Gerrie vundt
dat verkearde zuunigheid. Ai oew
lichaam bewaart dan bewaar iej ne
duurn appel en waorum zult ze
zik bekreunen? Ze hebt ja geld zat.

Van benee onder an de trappe rup
Gert: "Gerrie! Genie! Iej hebt be-
zoek!". Gerrie dech, wie kan dat
toch wean? Naor beneden langs
het trapgat: "Ik bun zo zo wiet, zet
maor vaste koffie."

Gelukkig dat ze um dat tenminste Ie
art hef. Maor ja 't is ok zonne koffie

leuter. At ze benee kump is het be-
zoek ne verrassing: "Grut Hendrik,
da's mooi dai langs komt, oew in lan-
ge neet ezeene." En dat is ok zo, want
Hendrik was altied ne leuken praoter,
ze gingen samen in Zelhem naor de
schole. Gert dut wat beverig de koffie
in, iej kunt zeen dat het gin dagelijks
wark is en ze mot um zeggen datte de

koekjes trommel mot halen en dan
kumpe d'r an met die goedkoopste
koekjes, nea hee mot de andern
trommel met die lekkern hebn. Zo
vake kump Hendrik neet." Den lacht
en zeg: "Iej raod nooit wat ik oew
vroegen wil? "Nee dat kunt ze geen
van beide weten: "Ik wol een paar da-
ge hier komn logeren!" Verwonderd
twee paar ogen. Jao zeg Hendrik: "Met
onze niejen caravan. Wie hebt pas
zon dink gekocht en wilt het is op
ons gemak probearn. En Diena leek
dat ok wel wat.

Om biej kunnig volk en in mien ge
boorte dorp met kampeern an te van-
gen. Dan ziej in een paar dage een
hoop mensen. En dan vraog wie jullie
op onze beurt veur een koffie bezoek
in onze niejste woning. Het is ne goei-
en groten met ne apparte slaopka-
mer. Gert dech, das mooi goedkoop
veur Hendrik. Want hij weet al lang
dat de boern campings in Bronck-
horst zo'n betjen op 10 euro per
nacht ligt, want zullie vraogt natuur-
lijk gin geld. Hendrik: 'Wiej kunt ok
ne 'campeern biej de boer' camping
uutzuuken ai maor neet met Pink-
stern komt."

Gerrie: Iej bunt hartelijk welkom. Ik
zal 't fijn vinden, wat zeg iej Gert?
Maor Hendrik wat denk iej daor no
van, mot wie nog mear campings?
Waor is dat good veur? Bronckhorst
is no nog een prachtig boern gebied,

wat hebbe wiej an zo vul vremd
volk?" Hendrik krapt zik achter 't
oor.:"Ja Gerrie dat zeg iej no zo vlot
maor wiej mot toch neet in 't isole
ment terechte komn. Hele stukken
grond in europa daor zakt de huuze
in mekaar, neet te verkopen. Allenig
olden bleven achter. Europa steeds
groter en gelieke daor met steeds
minder boem. Ai no nog boer bunt
dan is dat hobby wark. Vuile uurn en
weinig inkomn en gin rente van oew
kapitaal.

Wat denk iej dat er binnen tien jaor
gebeurt? De Polen en de Hongaarn
komt no al met vuile goeie grond en
dan de Roemenen de Bulgaarn de
Turken en ok nog de Oekrainers die
met boert, samen zo'n dik 100 miljoen
mensen en met vuile goeie grond. No
nog ne achterlijke landbouw maor dat
is het earste wat ze modern an pakt.
Wat geet er hier gebeurn? Op grote
schaal wark veur jonges van 't 'Onder-
holt'. Werkverschaffing veur boern,
Bronckhorst een groot natuurgebied,
landbouw is nog biej zaak.

En wie wilt alles toch an 't dreien
holn, de kost verdienen? Neet allenig
olde leu die hier blieft hangen. Pas op
dat de jeugd elders wark mot zeuken.
De streek leent zik veur rustige va-
cantie gasten. Ons Bronckhorst mot
zo breed meugelijk eigen mensen
wark geven. Dat dech de Baron van
Bronckhorst.

Al gekeken op WWWiCOntdCt.nl voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?



Fixet Klusmarkt Eefde
gecertificeerd

Preventie Adviseur
Wie zijn huis lief heeft zorgt voor voldoende bescher-
ming. Uw Politie Keurmerk specialist Fixet Klusmarkt

in Eefde verzorgt voor u een Gratis Veiligheids
Inspectie. Gekoppeld aan deze gratis inspectie kunnen

wij u geheel vrijblijvend een offerte verzorgen. Als
gecertificeerd Politie Keurmerk specialist hebben wij
reeds vele huisbezitters een VEILIG gevoel mogen

bezorgen. Geef inbrekers geen kans! Maak een afspraak.
Dit kan ook via e-mail.

Kijk op onze website www.fixeteefde.nl
Tot ziens bij u thuis.

HX7/F:
JE MAAKT HET MET FIXET

P O L I T I E
KEURMERK

VEILIG
WONEN

Fixet Klusmarkt Eefde
Rustoordlaan 6 - Eefde

Tel. 0575 - 51 25 52
www.fixeteefde.nl

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

Agentschap Hengelo (Gld.)

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
üissen 17.30 en 19.30 uur

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

G i GIBO Groep AU je bedrijf je Uiwi u
j Accountants en Adviseurs ' www.gibogroip.i

SUE FERS
TMetoon (0575) 46 11 89

AcquMtoun FEUX TAKKEN-
KAMP, Thtotoon O6-48 794 212

Agentschap Steenderen
MEVR. VAN VELDHUIZEN.

ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98

Bedrijf in Vorden zoekt met spoed

Een nette schoonmaakster
voor ongeveer 2 maal 3 uur per week buiten

kantooruren, werktijden in overleg

Inlichtingen: 0575 - 56 42 41

('s morgens van 9.00-11.30)

De kleine adverteer-

der blijft belangrijk!

Daarom wordt

een weekblad

'echf gelezen.

Kair-^s—

„Er is meer "
dinsdag 15 MAART 2005

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kQirospraktijk.nl
Plaats: 't Zwaantje, Zieuwentseweg l, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

Praktijk v. Marga Tump
Mesologie
ADIM Bewegingstherapie
Massage

Lid N.V.V.M.

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

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

tel.: 0575 555394

VREEMAN MODE

VOORJAARS-ZOMEft
op

DONDIRDAG
10 MAART

VRIJDAG
11 MAART

ZATERDAG
12 MAART

Kleine

Donderdag 10 maart

M O D E S H OW in onze eigen winkel
's morgens tussen 10.00 en 11.00 uur
's middag tussen 14.30 en 15.30 uur

Voor iedere klant een leuke attentie!
Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. (0573) 43 12 02 • Elke woensdag gesloten.



Prijsuitreiking 'Fiets Voor Niets'
actie bij Edah Lekker & Laag Hengelo

EXCTTYNG Reloaded: zaterdag
12 maart voor de 80S/90s live

Gratis op een stoere mountainbike
naar huis fietsen! Voor acht prijs-
winnaars van Edah succesvolle
'Fiets Voor Niets' actie was het za-
terdag 19 februari zover. Tijdens
een feestelijke prijsuitreiking wer-
den de winnaars in het zonnetje
gezet in de winkel van Edah Lekker
& Laag Hengelo.

Iedere Edah klant die van 3 tot en met
29 januari gebruik maakte van een
van de vele Edah vers vleesaanbiedin-
gen kreeg een Edah 'Fiets Voor Niets'
actiekaart. Door het afmaken van de
slagzin "Ik koop mijn vlees het liefst
bij Edah omdat" konden klanten mee
dingen naar één van de 400 moun-
tainbikes ter waarde van € 300,- die
Edah in het hele land beschikbaar had
gesteld.

"Het viel niet mee om de winnaars te
kiezen uit de vele honderden leuke
inzendingen", vertelde bedrijfsleider
Hans Eland van de Hengelose Edah
vestiging die de prijzen uitreikte.
"Maar na een voorselectie sprongen
uiteindelijk de acht originele slagzin-
nen er toch wel uit." Er waren creatieve
vondsten bij waar de enthousiaste
klanten mee op te proppen kwamen.
De slagzinnen van de winnaars wer-
den voorgelezen door Hans Eland.
Vervolgens reikte hij de acht moun-
tainbikes, waarvan twee ligfietsen, uit
aan de gelukkige winnaars.

DE ACHT PRIJSWINNAARS ZIJN:
M. Bergervoet, D. Remmelink, H. Evers
en P. Aalbers allen uit Hengelo. S. Ros-
ner en H. Reulink uit Keijenborg. M.
Potjes uit Baak en R Nijland uit Vonden.

Op zaterdag
19 februari om

14.00 uur

Volleybal

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslag maandag 28 februari:

Groep A:
1 mw. v. Burk/mw. Hendriks 68,8%
2 dhr. Weijers/mw. Gerichhausen 54,7%
3 Dhr. Spreij/Dhr. Molendijk 53,6%

Groep B:
l mw. Rossel/mw. Thalen 74,2%.

2 dhr. Meijerink/mw. Meijerink 61,3%.
3 mw. Jansen/mw. Reindsen 55,8%.

Woensdag 2 maart:
Groep A:
1 mw. Terlouw/mw. Teering 65,63%
2 mw. Jansen Vreling/Beekman 58,75%
3 dhr. Duinkerken/dhr. Post 58,33%

Groep B:
1 mw. Lamers/dhr. Kip 59,03%
2 mw. de Bruin/mw. Kriek 58,33%
3 dhr. Holtslag/Wagenvoorde 55,56%

PELGRUM DASH
Uitslagen zaterdag 5 maart
Huevo '85 MC2 - Pelgr. Dash MCI: 1-3
D.V.O. MB3 - Pelgrum Dash MBS: 3-2
D.V.O. MB1 - Pelgrum Dash MB2: 2-3
Brevolk Dl - Pelgrum Dash D4: 3-2
Smash '68 H3 - Pelgrum Dash H3:1-3
Pelgrum Dash eire. 2 - BVC '73 1: 3-1
Pelgrum Dash D3 - Avanti D2: 3-1
Pelgrum Dash MB1 - Sparta MB1:4-0
Dash/WIKJBl - Avanti/BVCJBl: (M
Pelgrum Dash D2 - Avanti Dl: 3-2
Pelgrum Dash Dl - Vios Eefde Dl: 4-0
Pelgrum Dash H2 - Avanti Hl: 0-4

Programma aterdag 12 maart
Sparta MB1 - Pelgrum Dash MB1
Favorita D3 - Pelgrum Dash D3
Dynamo-Neede D2 - Pelgrum Dash D2
Volga H2 - Pelgrum Dash H2
Dynamo Neede D7 - Pelgrum Dash D6
Dynamo Neede Dl - Pelgrum Dash Dl
Pelgrum Dash eire. 3 - Vios Eefde 2
Pelgrum Dash eire. 2 - Tornado 2
Pelgrum Dash MC2 - Rivo MCI
Pelgrum Dash MCI - Huevo '85 MCI
Pelgrum Dash H3 - Labyellov H4
Pelgrum Dash MB2 - D.V.O.MB1
Pelgrum Dash D4 - SideOut D2
Pelgrum Dash D5 - Brevolk D2
Pelgrum Dash Hl - Longa '59 H3

De tweede zaterdag van maart
staat het City Theater in Groenlo
weer in het teken van live-acts met
een knipoog naar de 80s/90s. Op de
bühne staan DJ Michel en de band
Lijn 7 garant voor een feest der her-
kenning.'

De band Lijn 7 heeft zijn roots in het
studentencircuit. De handleden heb-
ben elkaar leren kennen tijdens hun
studententijd in, voornamelijk, Eind-
hoven. Wat ooit begon als een frivole
studentenband is inmiddels uit-

gegroeid tot een band met een profes-
sionele uitstraling. De energieke show
met blazers en accordeonist, zorgt
ervoor dat de vonk tussen band en
publiek al bij het eerste liedje over-
springt.

In de Soulkitchen laat DJ Daniël de be
ste Urban en Latin horen, Feestcafé
Barrio Basso is domein voor Mark, in
Club de Reau is DJ Milo goed voor een
flink portie Trance en het Classic café
doet het met het beste uit de Top 100
allertijden.

Artrose centraal tijdens Reumafonds collecteweek

Je krijgt eerder reuma dan rimpels
Rond de 35 begint het vaak al. Bo-
ven de 60 raakt het bijna iedereen;
artrose, de meest voorkomende
vorm van reuma. De pijn en beper-
kingen kunnen je leven letterlijk
verzieken. Genezing is er nog niet.
We geven steeds meer uit aan dure
cosmetica en ingrepen om mooi te
blijven. Wat hebben we ervoor over
om te kunnen blijven bewegen?
Het Reumafonds collecteert van 13
t/m 19 maart.

Onbegrijpelijk, dat we zo bezig zijn
met een rimpel, een buikje of wat
minder haar. Terwijl niemand zich
druk lijkt te maken over zijn toekom-
stige 'bewegingsvrijheid'. Meer dan
650.000 Nederlanders hebben artrose,
de meest voorkomende vorm van reu-
ma. Rond de 35 begint artrose vaak al,
meestal nog zonder klachten. Pas laat
openbaart de ziekte zich. Genezing is
er nog niet. Het aantal artrosepatiën-
ten zal met de vergrijzing snel oplo-
pen. Artrose is daarom het belangrijk-
ste aandachtspunt vanhet Reuma-
fonds tijdens de collecteweek van 13
t/m 19 maart.

NOG 100 ANDERE SOORTEN
Niet alleen artrose vormt een bedrei-
ging. Er zijn nog meer dan 100 andere

vormen van reuma, waarvan de mees-
te ook nog niet te genezen zijn. Ziektes
waarop iedereen kans loopt, vooral
ouderen, maar ook jongeren. Grote
kans zelfs, want één op de tien men-
sen in Nederland heeft een vorm van
reuma. Dat is ruim anderhalf miljoen
mensen.

ONDERZOEK
Het Reumafonds zet zich in voor het
behoud van beweging voor reumapa-
tiënten van nu én van de toekomst
door veel geld te investeren in weten-
schappelijk onderzoek. Onderzoek
naar de oorzaken van reuma, naar be-
tere behandelmethoden en medicij-
nen en uiteindelijk natuurlijk een ge-
neesmiddel. Van 13 t/m 19 maart col-
lecteert het Reumafonds aan de deur
en op straat voor reuma-onderzoek. in
het belang van iedereen.

REUMAFONDS
Het Reumafonds zamelt geld in voor
de reumabestrijding en de zorg voor
mensen met reuma. Het fonds be-
steedt zijn inkomsten aan weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting,
individuele financiële hulp, patiën-
tencontact en aangepaste vakanties.
De jaarlijkse collecte bedraagt onge-
veer een kwart van de inkomsten.

NA-Anonieme Verslaafden
Een aantal maanden geleden is er
in Zutphen een nieuwe groep van
NA-Anonieme Verslaafden van
start gegaan. De afkorting NA
komt van het Amerikaanse Narco-
tics Anonymous. Het programma
van NA is afgeleid van het meer be-
kende programma van AA (alcoho-
lics anonymous), en werkt met de-
zelfde 12 stappen. Anders dan AA
beperkt de NA zich niet tot één
middel (alcohol), maar richt het
zich op alle geest- en stemmings-
veranderende middelen. In deze
definitie is alcohol net zo goed een
drug.

Het 12 stappenprogramma van NA
kenmerkt zich door het streven naar
volledige onthouding van alle drugs.
Het enige vereiste om aan een NA
groep deel te nemen, is dan ook de
wens om te stoppen met gebruiken.
Tijdens de bijeenkomsten delen de
deelnemers ervaring, kracht en hoop
met elkaar. Het staat ieder vrij om te
vertellen wat hij of zij kan en wil ver-
tellen. Er wordt nooit druk uitgeoe-
fend om iemand meer te laten vertel-
len dan waar hij of zij zich comforta-
bel bij voelt.

NA-anonieme verslaafden is niet iets
nieuws. De eerste NA groepen zijn in

1953 in de Verenigde Staten opgericht.
In de daaropvolgende jaren heeft NA
zich vrij snel gevestigd in Amerika en
andere Engels sprekende landen.

In veel van deze landen is de 12 stap-
pen aanpak de belangrijkste vorm van
hulpverlening aan verslaafden gewor-
den. In niet-Engels sprekende landen
heeft het iets langer geduurd voordat
het NA programma vaste voet aan de
grond kreeg.

In Nederland is NA nu 16 jaar actief.
Aanvankelijk alleen een Engels spre-
kende groep in Amsterdam die vooral
door buitenlanders werd bezocht. In-
middels is veel NA literatuur vertaald
en is er in het westen van Nederland
een groeiende NA gemeenschap. In
Amsterdam worden dagelijks meerde
re bijeenkomsten gehouden en ook in
ander grote steden groeit het aantal
groepen.

In Oost Nederland is de nieuwe groep
in Zutphen de eerste. De bijeenkom-
sten vinden plaats op maandagavond
van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw
van de Henriëtte Harstenkliniek, Piet
Heinstraat 27. Er gelden bij deze groep
geen wachtlijsten en nieuwe leden
zijn welkom. Voor meer inlichtingen
kun je bellen met Frank (06-23376985).

Al gekeken op

www.contact.nl
oor het allerlaatste plaatselijke nieu
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Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

n

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 5123 06

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL (0575) 55 73 10



R E I S V E R S L A G D E E L

Roemenië december 2004
IVN Wandeling rond Huize Baak

Op zondag 19 december 2004 / 0430 uur vertrokken wij met ons vieren,
Rinie en Stef Disbergen en Hermien en Geert Hiddink, vanuit Hengelo
richting Ocna Mures in Roemenië voor een bezoek rondom Kerst.
Na een voorspoedige reis en een overnachting in Minor, net voorbij Boe-
dapest, kwamen we op 20 december /18.00 uur aan in Ocna Mures. De
begroeting was hartverwarmend en het eten stond al klaar en al snel
kwamen de vragen en de verhalen.

Dinsdagochtend is projectenmorgen
waarbij het winkeltje, het doorgangs-
huis en de zuivelfabriek aan de orde
komen, s 'Middags hebben we een be-
zoek gebracht aan de zuivelfabriek en
de gang van zaken besproken.

Men is bezig de fabriek geschikt te ma-
ken om aan de eisen van de Europese
Unie te kunnen voldoen. Voor de om-
zet had men graag meer melk om te
verwerken maar de concurrentie van
de grote zuivelfabrieken is groot. Alles
zag er heel verzorgd uit. De avond is
weer besteed aan gesprekken over di-
verse zaken.

Op woensdagochtend is het door-
gangshuis (jongerenhuis) het ge-
spreksonderwerp en aansluitend is

een bezoek gebracht aan de twee be-
woners. De verschillen tussen de beide
jongeren is groot. Waar de één uit-
blinkt in activiteiten en inzet is bij de
ander het tegenovergestelde te consta-
teren. Best een moeilijk gesprek waar-
bij een aantal zaken klip en klaar in
beeld worden gebracht.

Omdat het kindertehuis in Ocna Mu-
res is gesloten komen er geen jongeren
van 18 jaar meer vanuit dit tehuis. De
vraag is nu, wat doen we verder? Jonge-
ren van elders opnemen is niet aan-
trekkelijk want de werkloosheid in Oc-
na is erg groot en een belangrijk uit-
gangspunt is dat naast het wonen er
ook gewerkt moet (kunnen) worden.
Het vervolg van de dag is ingevuld met
bezoeken aan zieken, armen en be-

kenden. Donderdagmorgen zijn we ge-
start met een bezoek aan de zuivelfa-
briek. De nieuwe bestelbus (Peugeot) is
afgeleverd, ingericht en daarmee ge-
schikt voor transport van een melk-
tank maar ook voor het vervoer van
los stukgoed zoals kazen, boter en ver-
pakte melk e.d. Noodzakelijk trans-
portmiddel voor de distributie van de
zuivelproducten.

De rest van de dag hebben we nodig ge
had om in Toplita te komen en omdat
we vooraf aan het bezoek aan de zui-
velfabriek de bagage al in de auto ge
stouwd hadden konden we direct door.

Gezien de toestand van de wegen en
de weersverwachting, vertrokken met
+ 7°° C en een aankomst bij een tempe
ratuur van - 9°° C, was er verder weinig
op tegen om met de auto de trip van
ca 180 km te maken ipv met de trein.
Het beetje sneeuw dat in de omgeving
van Toplita gevallen was gaf geen pro-
bleem en als voorbode tot mooie witte
Kerst, niet verkeerd.

Wordt vervolgd.
Hermien Hiddink.

Sneeuw, sneeuw, sneeuw...

Het landschap in Bronckhorst zag er
door de sneeuwval van de laatste week
sprookjesachtig uit. Door de hevige
sneeuwbuien werd het verkeer ontre
geld. Maar er was niet alleen ellende.

Voor velen was het dikke pak sneeuw
vooral sneeuwpret. Sleetje rijden of
zelfs langlaufen waren enkele bezig-
heden waarvoor je vaak de pistes op
moet zoeken in het buitenland.

Bij eetcafÈ Restaurant De Vier Jaarge
tijden in Hengelo werden de bezoe
kers begroet door twee sneeuwpop-
pen (zie foto). Hoe land het duo de
wacht houdt, bepaald Koning Winter!

Het voorjaar komt eraan. Dit is te
zien aan de knoppen aan de bo-
men en o.a. de sneeuwklokjes. Dit
is zondag 13 maart a.s. te zien rond
en nabij Huize Baak te Baak.

De wandeling onder leiding van IVN
gidsen start om 14.00 uur, vanaf de
parkeerplaats bij de kerk in Baak. Be

halve het bosgebied zal ook het bin-
nen terrein, met zijn Stinzeplanten,
bezocht worden. Bij nat weer zijn de
panden glibberig, goed schoeisel
wordt aanbevolen.
De wandeling is gratis, koffie e.d. kost
50 eurocent en een gift is welkom. In-
lichtingen: Gerard Wesselink, tel.
(0575) 44 14 89.

St. Jan te Zutphen

Kanjermonument Open op Dag
van Kunst en Architectuur
De middeleeuwse kerk is één van
de zestig kanjermonumenten in
ons land, waarvoor de Staatssecre-
taris van Cultuur in januari 2001
een fors subsidiebedrag van 4 mil-
joen gulden beschikbaar stelde om
de reeds vele jaren lopende en
grootschalige restauratie te kun-
nen afronden. De St. jan in Zut-
phen en het kasteel Ophemert wa-
ren de twee enige Kanjerprojecten
in Gelderland.

Vorig voorjaar Pinksteren is deze kerk
en het monumentale Timpe-orgel na
een ingrijpende restauratie, feestelijk
door Kardinaal A. Simonis in gebruik
genomen. Naast het gebruik voor de
erediensten wordt deze kerk door mu-
ziekliefhebbers al tientallen jaren ge-
waardeerd om haar uitstekende con-
certserie en bijzondere sfeer. Er is dan
meestal onvoldoende gelegenheid om
het gebouw beter te leren kennen.
In het kader van de 70ste Boekenweek

met als thema 'Spiegel van de Lage
Landen' is zaterdag 12 maart de dag
van de Kunst en Architectuur. Een rijk
geïllustreerd boek over deze kanjer-
monumenten zal deze dag in de St.
Jan in den Bosch officieel worden aan-
geboden aan de minister van Finan-
ciën en de Staatssecretaris van Cul-
tuur. In de daarop volgende week is dit
boek ook in de boekhandel verkrijg-
baar. Speciaal voor deze gelegenheid is
de St. Janskerk in Zutphen die dag, sa-
men met de overige kanjermonumen-
ten in ons land, geopend van 11.00 tot
16.00 uur.
Een mooie gelegenheid om in alle rust
te genieten van het fraaie resultaat
van een geslaagde restauratie, middel-
eeuwse fresco's, fraaie altaren, de voor
ons land unieke nieuwe glas-in-lood
vensters in het koorgedeelte, vervaar-
digd door kunstenaars uit Rijnland
Westfalen, prachtige kruiswegstaties
en de hemelse klanken van het Timpe-
orgel.

Show zomermode 2005
bij Langeler Mode
Op woensdag 9 maart zijn er bij
Langeler Mode aan de Kerkstraat
ui Hengelo twee modeshows.

De ochtendshow begint om 10.00 uur
en de middagshow om 14.00 uur.

Op 10,11, en 12 maart zijn er modeda-
gen. Op zondag 13 maart (koopzon-
dag) zijn er extra modeflitsen en voor
iedere klant is er een leuke attentie!
Kortom, gezellige dagen bij Langeler
Mode die in het teken staan van de
nieuwe trends op mode gebied.

Finale Junior VakkanjerWedstrijden
2005 ui Ahoy
Gelderse vmbo'erpdkt Nederlandse titel CAD-tekenen in Rotterdam
De Junior Vakkanjer Remco Goos-
sens (Drempt) heeft zaterdag de
landelijke finale van de Junior Vak-
kanjerWedstrijden 2005 ui Ahoy op
zijn naam geschreven. De vmboier
van het Brewinc College in Doetin-
chem won het wedstrijdvak CAD-
tekenen. In Rotterdam gaf Goos-
sens drie andere finalisten het na-
kijken.

De 16jarige scholier doet in zijn vrije
tijd niets liever dan sleutelen. In Ahoyï
bleek dat de CAD-tekenaar ook onder
druk technische topprestaties kan Ie
veren. 'Vanaf de start liep het ge
smeerd', aldus de Junior Vakkanjer. 'Ik
heb me goed kunnen afsluiten voor al-
le toeschouwers. Anders lukt het niet.
Eigenlijk had ik me voor de lol inge
schreven. Maar als je eenmaal in de fi-
tiale staat, wil je natuurlijk gewoon
winnen. Dat is gelukt. Al was het span-
nend tot het laatste moment, omdat
ik geen enkel zicht had op de presta-
ties van mijn tegenstanders'.
De Junior VakkanjerWedstrijden zijn
spannende beroepenwedstrijden voor
derde en vierdejaars vmbo'ers metaal
en elektro. Remco Goossens plaatste
zich in februari voor de finale na een
zware voorronde, waaraan enkele
honderden talentvolle vmbo'ers mee
deden. De beste veertig streden don-
derdag tot en met zaterdag in Ahoy
om het Nederlands kampioenschap in
de wedstrijdvakken metaaltechniek
(verspanen en niet-verspanen), elektro-
techniek, lassen MIG/MAG, lassen
BMBE en CAD-tekenen. CAD-tekenaars
maken met behulp van een tekenpro-

gramma op de computer werktekenin-
gen voor allerlei producten, op basis
van ontwerpgegevens als maatvoering
en materiaalsoort. CAD-tekenen komt
onder meer voor in de bruggenbouw,
transportmechaniek en machine
bouw. Op www.jrvakkanjers.nl staat
een volledig overzicht van de deelne
mers, uitslagen en de betrokken
vmbo-scholen.

OVER VAKKANJERS
EN JUNIOR VAKKANJERS
De Junior VakkanjerWedstrijden wor-
den georganiseerd door Bureau TOP
en OTIB. De beroepenwedstrijden in
de metaal en elektro zijn onderdeel
van de campagne Vakkanjers, waar-
mee promotieorganisatie Bureau TOP
de vaktrots en daarmee de instroom
van jonge vakmensen in deze sectoren
wil stimuleren. Bureau TOP werkt sa-
men met de opleidingsfondsen Stich-
ting Arbeidsmarkt en Opleiding in de
Metalektro (Stichting A+O) eri de Stich-
ting Opleiding en Ontwikkeling Me
taaibewerking (Stichting OOM). In de
ze stichtingen zijn de sociale partners
in de metaal- en de elektrotechnische
industrie vertegenwoordigd.
De sociale partners zijn de werkgevers-
organisaties Ver?niging FME-CWM en
Koninklijke Metaalunie en de werkne
mersorganisaties FNV Bondgenoten,
CNV BedrijvenBond, VHP Metalektro
en De Unie. De campagne is tot stand
gekomen in samenwerking met Kenteq,
kenniscentrum voor technisch vak-
manschap. Kijk voor meer informatie
op www.vakkanjers.nl en
www.jrvakkanjers.nl



Uitwisselingen tussen Vordense,
Engelse, Hongaarse en Duitse
school een succes

Directeur Harry Hendertink van school Het Hoge:
"Buitenlandse scholen zijn meer gebonden aan overheidsregels"

Lezers schrijven ...
Huilen verantwoording vu n de redactie'

DE GROENTEMAN VORDEN
STOPT ERMEE

Na driejaar houdt De Groenteman
Vorden, Freddie Letink het voor ge-
zien...

Nadat ik in januari 2002 vol goede
moed ben begonnen als De Groente
man van Vorden, heb ik nu toch beslo-
ten om niet verder te gaan.
Door te hoge kosten in de eerste jaren
en veel tegenslagen, waren wij ge
noodzaakt om de winkel te verbou-
wen. Doordat onze grote koeltoon-
bank afgeschreven was, en er geen
geld was voor een nieuwe, zijn wij op
zoek gegaan naar een andere oplos-
sing. Samen met de groothandel zijn
wij tot de zelfbedieningsformule geko-
men, alhoewel niet iedereen hier even
gecharmeerd van was.
Deze verbouwing heeft jammer ge
noeg niet gebracht waarop wij ge
hoopt hadden.
Daarnaast is ook de concurrentie erg
groot. Sommige winkels bieden pro-

ducten aan voor een prijs waarvoor ik
het niet eens kan inkopen!
Natuurlijk hebben wij erg goede her-
inneringen aan de afgelopen driejaar.
Bijvoorbeeld de stamppotstempelac-
tie, onze met goud bekroonde boeren-
kool, het appeltje tijdens de avondvier-
daagse en de trekkertocht. Maar na-
tuurlijk ook de lekkere aardbeien op
de braderie en de koopzondag en de
gigantische banaan tijdens de herope-
ning.
Allereerst wil ik natuurlijk alle klan-
ten bedanken voor hun vertrouwen in
de afgelopen drie jaar. Daarnaast be
dank ik alle mensen die mij deze drie
jaar met raad en daad hebben bijge
staan!
Ik ben natuurlijk niet begonnen om
rijk te worden, maar ik wil toch wel
graag een boterham verdienen. Aange
zien dit niet lukt, ben ik nu zelf op
zoek naar een nieuwe uitdaging. Het
liefst natuurlijk weer in de groente en
fruit.
Deze week staan we nog graag voor u
klaar, maar op zaterdag 12 maart zul-
len we onze deuren sluiten.

Freddie Letink,
Burg. Galleestraat 3, Vorden

Joanne Lam 25 jaar bij
Sursum Corda!

Bos Boers en Jarno Jansenmet de twee meisjes van de Engelse school.

In de berichtgeving - vorige week -
over de huldiging van de jubilaris-
sen bij de muziekvereniging Sur-
sum Corda is Joanne Lam per abuis
niet genoemd.

Joanne begon als mini-majorette bij de
vereniging en maakte vervolgens de
oversteek naar de majorettes en het or-
kest, waar ze nu nog steeds actiefis.

Gezien de wijze waarop Joanne en
haar man Cor Lam, aan alle activitei-
ten meedoen zullen er nog wel vele ja-
ren bijkomen!

Over en langs de besneeuwde we-
gen zijn de leerkrachten Tjitske
Postma, Jenny Nijsink, Bert Radsta-
ke, Suzanne Schieven en directeur
Harry Hendentink tesamen met
twee leerlingen, Jarna Jansen en
Bas Boers van school Het Hoge, in
een busje boordevol indrukken te-
rug gekeerd vanuit Steinheid een
plaats in het voormalige Oost
Duitsland.

Vanuit Vorden een afstand van ruim
600 kilometer. Het Vordense gezel-
schap was in Steinheid een aantal da-
gen te gast, samen met leerkrachten
en leerlingen van een school uit Szeg-
halom, (Hongarije) en Eversham (En-
geland). Deze vier scholen hebben een
paar jaren geleden een gezamenlijk
project opgestart onder de naam To-
gether for better Envirement in Euro-
pe" (Samen naar een beter milieu). De
uitwisseling in Steinheid was de laat-
ste uit de "eerste ronde". Vorden, Ever-
sham en Szeghalom gingen de Duit-
sers al voor.
Directeur Harry Hendertink kijkt met
een goed gevoel op deze uitwisselin-
gen terug en concludeert: " Bijzonder
leerzaam te zien hoe de verschillende
scholen, ieder op hun eigen manier,
werken. Hoe ze onderwijs geven, hoe
ze met de kinderen omgaan. Ik denk
dat de school in Steinheid het dichtst
bij de werkwijze van onze school Het
Hoge aansluit. Een belangrijk thema
tijdens dit bezoek, hoe wordt er met
zorgkinderen omgegaan. Elke school,

in welk land ook, heeft zorgkinderen.
Dat kunnen kinderen zijn met een
leerachterstand, kinderen die erg ver-
legen zijn, kinderen die niet goed kun-
nen communiceren of kinderen met
bijvoorbeeld problemen op sociaal ge
bied.
Wat mij opviel, de inzet van de leer-
krachten is in de scholen in Steinheid,
Eversham, Szeghalom en bij ons over-
al even groot. Allemaal gemotiveerde
leerkrachten. Als je de scholen met el-
kaar vergelijkt dan mogen wij ons als
school Het Hoge gelukkig prijzen dat
wij meer beroepskrachten kunnen in-
zetten. Wij hebben meer vrijheid van
handelen. Genoemde buitenlandse
scholen zijn veel meer aan overheidre
gels gebonden. Dat betekent in de
praktijk dat die leerkrachten inventief
met de zorgkinderen te werk moeten
gaan en dat ook doen", zo zegt Harry
Hendertink
Behalve het maken van enkele excur-
sies was er voor de buitenlandse afge
vaardigden een speciale avond belegd,
waarbij ook de ouders van de school-
kinderen in Steinheid aanwezig wa-
ren. De kinderen zongen liedjes, droe
gen gedichten voor en voerden met
veel enthousiasme een toneelstuk
over de "Bremer- muzikanten" op.
Gezien het succes van deze eerste uit-
wisselingen, hebben de scholen beslo-
ten er een " tweede ronde" aan vast te
knopen en zullen leerkrachten en
scholieren uit Steinheid, Eversham en
Szeghalom in het laatste weekend van
mei bij school Het Hoge te gast zijn.

IJsvereniging Vorden

Rechter verwijt gemeente inzake
zendmast, onzorgvuldig handelen!
De acties die de bewoners van de
Kranenburg hebben ondernomen,
teneinde te voor komen dat er op
de plek tussen de Rijksweg en de Ei-
kenlaan een zendmast wordt ge-
plaatst is niet voor niets geweest.

Afgelopen week heeft de voorzienin-
genrechter de bewoners namelijk in
het gelijk gesteld. De rechter oordeel-
de dat de gemeente onzorgvuldig
heeft gehandeld en dat een zorgvuldi-
ge procedure het onderzoek naar de
alternatieve locaties noodzakelijk

maakt. T- Mobile heeft aangegeven dat
een tweetal van de door de bewoners
aangedragen locaties, geschikte alter-
natieven zijn. De rechter heeft be
paald dat de extra kosten voor T- Mobi-
le van een alternatieve locatie ( zoals
door de bewoners aan gegeven ) niet
opweegt tegen de belangen van de be
woners.

Deze belangen gaan niet alleen over
de gezondheidsaspecten, maar ook
over de beschadiging van het aanzien
van het kerkdorp Kranenburg.

Vanaf vrijdag zijn we in de weer ge
weest met het ruimen van sneeuw
op de Ijsbaan te Vorden. Dit heeft
voor deze en gene natte voeten en
voor de voorzitter Hennie Reind-
sen zelfs een nat pak opgeleverd. Al
met al zijn we als bestuur met be
hulp van diverse vrijwilligers en in
geslaagd.

De Ijsbaan te Vorden op zondagmor-
gen 6 maart om half twaalf te Openen.
Via de website www.ijsvereniging-vor-
den.nl en het bord bij de firma Kluvers

werd aangekondigd dat de Ijsbaan te
Vorden (als enige in de regio (naar
mijn weten)) open was. De echte
schaats liefhebber was dan ook al snel
op de baan te vinden en maakten hun
eerste rondjes.
Het bezoekers aantal lag rond de twee
honderd(vijftig) inclusief de abonne
menthouders. Nadat het kwik met de
tijd steeg en er sneeuw begon te vallen
viel het doek uiteindelijk om half vier
aes middags door de winnende dooi
(natuurlijk rekeninghoudend met de
veiligheid van de bezoekers, waarvan

sommige ook al natte voeten haalden
werd het toch nog een geslaagde ijs-
dag voor Vorden).
Als bestuur zijn we tevreden, toch nog
de Ijsbaan in Vorden open in het jaar
dat we als IJsvereniging Vorden 40 jaar
bestaan (opgericht 1965 / 2005). Na-
drukkelijk wil ik de vrijwilligers be
danken voor al hun hand en spandien-
sten en natuurlijk onze sponsoren (te
rug te vinden op de website).

Meer informatie op onze website:
www.ijsvereniging-vorden.nl.



Vordense turnsters actief in Harfsen! Bronckhorst komt als eerste
in Nederland met een
gezamenlijk Medezeggenschap

Op 5 maart j 1. werd de 2e wedstrijd
in groep 3 gehouden in Harfsen, de
Vordense turnsters Wieneke Win-
kels, Silke Winkels en lisa v/d Veen,

turnend bij Brinio Lochem, lieten
hun kunsten zien op de vier ver-
plichte toestellen: sprong, brug,
balk en mat.

Er werden mooie scores neergezet en
uiteindelijk gingen zij met 2 zesde,
Wieneke en Silke en l derde plaats,
Lisa, naar huis!

Jeugdboekenschrijver
Hoogstraaten op Isendoorn

Voetbal

Crimi's en historische romans spe-
ciaal voor de jeugd van tegenwoor-
dig, die boeken worden onder an-
dere geschreven door Theo Hoog-
straaten. Tot 2004 werkte hij op een
middelbare school als leraar en de-
caan, maar op dit moment legt hij
zich helemaal toe op het schrijven
van jeugdboeken.

Hij houdt wel voldoende contact met
zijn doelgroep, bijvoorbeeld door be-
zoeken te brengen aan bibliotheken
en scholen. Zijn komende schoolbe-
zoek vindt plaats op vrijdagavond 11
maart, om 20.00 uur, op het Isen-
doorn College in Warnsveld. In de au-
la van de Westkaap zal de schrijver
zijn verhaal vertellen, fragmenten
voorlezen en ingaan op vragen van de
aanwezige belangstellenden. Leerlin-
gen, ouders, maar ook geïnteresseer-
den van buiten de school zijn van har-
te welkom.

Hoogstraaten schreef zijn eerste
jeugdboek in 1984 en gaf het de titel
'Het Nerthusmysterie' mee. De uitge-
verij gaf dit boek nog niet meteen uit.
Eerst werden twee andere boeken van
de schrijver op de markt gebracht: 'De
ramp' en 'In verzet'. Uiteindelijk be-
landde zijn debuutroman wel in de
top-5 van de kinderjury, zeker vanwe-
ge het spannende, criminele karakter.
Theo Hoogstraaten houdt ervan span-
nende boeken te schrijven, waarin
vaart zit.

Het verhaal moet niet te moeilijk wor-
den voor de jeugdige lezer, maar het
moet hem wel een spiegel voorhou-
den. In de gedragingen van de hoofdfi-
guren kan de lezer zichzelf of anderen
in zijn omgeving altijd wel herken-
nen. De onderwerpen waarover de
boeken handelen zijn herkenbaar uit

de wereld van nu. In 'Blind date' wordt
bijvoorbeeld een Turks meisje slacht-
offer van haar leven als Turkse in de
Nederlandse maatschappij. In een van
zijn laatste boeken stelt Hoogstraaten
het gevaar van loverboys aan de orde.
Een jongen krijgt het voor elkaar dat
een meisje stapelverliefd op hem
wordt, maar zijn bedoeling is alleen
haar tot prostitutie te dwingen en veel
geld voor hem te verdienen.

Naast de zogenaamde crimi's, waar-
van 'Blind date', 'Hot spot' en 'Lover-
boys' zeer populair zijn onder scholie-
ren, schrijft de voormalige leraar Ne-
derlands en geschiedenis ook histori-
sche romans. Nu is hij begonnen aan
een reeks boeken waarin zowel het
historische als het misdadige element
zit.

De jeugdige tweeling Fiona en Fenno
heeft daarin het recherchebureau Fio-
fen opgericht en de twee pubers wor-
den geconfronteerd met spannende op-
drachten, waarvan de oplossing ligt in
historische gebeurtenissen. Het eerste
boek met Fiofen in de hoofdrol heet 'De
toren van de zeven verdiepingen'.

De populaire jeugdboekenschrijver
laat op zijn website weten zijn boeken
altijd met potlood te schrijven. Zijn
vrouw typt de manuscripten over, cor-
rigeert en becommentarieert deze
ook. Deze samenwerking zorgt voor
menige discussie in huize Hoogstraa-
ten, maar levert wel ontzettend
mooie, spannende en herkenbare boe
ken op.

Wilt u meer weten? U bent welkom
tijdens de lezing van het Cultureel
Avondprogramma Isendoorn College
op vrijdag 11 maart, om 20.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt drie euro.

P o l i t i e

INBRAAK WONING
In de nacht van maandag op dinsdag
(28 februari -1 maart) werd er ingebro-
ken in een woning aan de Molenweg.

De dader kwam binnen door het force-
ren van een achterdeur.

Ontvreemd werden onder meer twee
rijbewijzen, betaalpasjes en een reken-
machine, merk Mylene.

SOCII NIEUWS
Donderdag avond was het druk op
sportpark "De Lankhorst" op het veld
op een prachtig wit tapijt niet door ar-
beiders maar door de natuur verzorgd
was het goed vertoeven. In de kantine
werden door verschillende groepen
vergaderd de jubileumcommissie aan
een tafel voor het te houden 60-jarig
bestaan in 2006 afd. voetbal en de toer-
nooicommissie met de voorbereidin-
gen voor de jeugdtoernooien te hou-
den op de zaterdagen 21 en 28 mei
aan een andere tafel.
Ook werd er besloten door trainer Jan
Steffens en de leiders om zondagmid-
dag met de selectie de sporthal in te
gaan voor een gezellig potje zaalvoet-
bal en tevens de conditie op peil te
houden. Zaterdag 19 maart a.s. wordt
na het succes van vorig jaar de vrijwil-
ligersavond gehouden deze is bedoeld
voor alle vrijwilligers van S.V. Socii in
de kantine.

Programma 12/13 maart:
Socii Fl - Be Quick Z. Fl; Socii El - Viod
E4; AZC D2 - Socii Dl; R. et Velocitas -
Socii Cl; ABS A2 - Socii Al; Socii l - Ede
Victoria 1; Socii 2 - Be Quick Z. 4; KL
Dochteren 3 - Socii 3; Socii 4 - Zutphen
5; Loenermarkt 7- Socii 5

WVORDEN
Programma zaterdag 12 maart
VordenAl-VenLAlD
Sportclub Eefde BID - Vorden BI
Turkse Kracht Cl - Vorden Cl
Vorden C2 - SCS C1D
AZC Dl-Vorden D1D
Peeske 't Dl - Vorden D2
Vorden D3 - AVW '66 D5
DZC'68 E3-Vorden El
Brummen E2 - Vorden E2
Vorden E3 - HC '03 E2
Vorden E4-WHCZE6
HalleE2-Vorden E5
Vorden E4-WHCZE6
Steenderen Fl - Vorden F2
Vorden E4-WHCZE6
Vorden F4 - Concordia-Wehl F4
Doesburg SC F5 - Vorden F5
Vorden F6 - Doesburg SC F4
ZelosF6-Vorden F7

Senioren zondag 13 maart
RKZVC l -Vorden; DVC '264-Vorden 2;
Witkampers 3 - Vorden 3; Vorden 5 -
HC '03 5; Vorden 6 - HC '03 7

Op 9 maart a.s., om 13.30 uur in
het gemeentekantoor van Bronck-
horst, Banninkstraat 24a in Henge-
lo Gld., ondertekenen wethouder
Ab Boers, portefeuillehouder P&O,
directeur Paul van Gog, namens de
bestuurder op grond van de Wet op
de Ondernemingsraden, Gerrit
limpers, voorzitter Bijzondere On-
dernemingsraad (BOR) en Richard
Waanders, voorzitter Bijzonder
Georganiseerd Overleg (BGO), een
overeenkomst waarin afbraken zijn
gemaakt om de Ondernemings-
raad (OR) en het Georganiseerd
Overleg (GO) te combineren tot één
gezamenlijk Medezeggenschap.

Ook de adviseurs van de vakbonden
AbvaKabo en CNV- Publieke Zaken zijn
hierbij aanwezig. Nog niet eerder is in
Nederland een dergelijke overeenkomst
getekend. De gemeente Bronckhorst is
hiermee bestuurlijk vernieuwend.

TERUGBLIK
Op l januari 2005 zijn de gemeenten
Hengelo Gld, Hummelo & Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem door
herindeling opgegaan in de gemeente
Bronckhorst.
Nu de herindeling achter de rug is heb-
ben de Bijzondere Ondernemingsraad
(BOR) en het Bijzonder Georganiseerd
Overleg (BGO) in een gezamenlijke bij-
eenkomst kritisch de afgelopen perio-
de doorgesproken en daar leerpunten
uitgehaald. Ook is voorzichtig vooruit-
geblikt naar de toekomst. Vragen als:
hoe gaan we om met een GO, wie is
waarvoor verantwoordelijk en hoe is
het een en ander wettelijk georgani-
seerd, kwamen daarbij aan de orde. In
principe komt het GO onder andere in
aktie bij het formuleren van arbeids-
voorwaarden, het opstellen van een so-
ciaal statuut en bij reorganisatie. Ge-
vaar is dat de deelnemers onvoldoende
geschoold zijn en slechts sporadisch
als team handelen. Bij dringende werk-
zaamheden wordt het GO aktief en
moet dan vrij ad hoc reageren. Dit
werd niet als prettig ervaren.

GEZAMENLIJK
MEDEZEGGENSCHAP
De BOR en het BGO hebben hun bei-
der visie op medezeggenschap afge-
tast. Deze visie is nagenoeg gelijk ge
bleken en komt erop neer dat beide or-
ganen opteren voor één gezamenlijke
Medezeggenschapsraad (MR). Als be-
langrijk voordeel werd genoemd dat
de deskundigheid van de leden van
een gezamenlijke MR verhoogd wordt.

De individuele rechten van vakbonds-
leden blijven bestaan, één MR geeft
duidelijkheid, er is immers slechts één
aanspreekpunt, en er is een bredere
besluitvorming over het totaalpakket
van rechtspositie. Om te onderzoeken
of in de praktijk één MR juridisch en
organisatorisch mogelijk zou kunnen
zijn, heeft een commissie van zes per-
sonen de zaak grondig onderzocht.
Gebleken is dat er geen juridische be-
lemmeringen zijn om te komen tot
één Medezeggenschap.

PRAKTIJK
De nieuwe OR.die bestaat uit negen Ie
den, wordt aangevuld met drie OR Ie
den vanuit het bestaande BGO. Rechts-
positionele onderwerpen worden
door een aparte commissie, bestaande
uit deze laatste drie voormalige BGO
leden, aangevuld met twee OR leden,
voorbereid en behandeld.

Overleg vindt plaats zoals het oude GO
dat kende, tussen deze commissie, de
portefeuillehouder en met vakbonds-
adviseurs, waarna terugkoppeling
naar de achterban (de vakbondsleden)
plaats vindt. Hieruit volgt een advies
dat ter instemming wordt voorgelegd
aan de OR. Het advies is zwaarwegend.

JURIDISCHE UITWERKING
Na ondertekening van de overeen-
komst op 9 maart, vindt de juridische
uitwerking plaats, zoals het ontwer-
pen van een reglement, een instel-
lingsbesluit, een mandaat en overleg-
regeling.

V o l l e y b a l

DASH MBl MAATJE TE GROOT
VOOR SPARTA
Op 5 maart stond de thuiswedstrijd te-
gen Sparta uit Zelhem op het pro-
gramma. De meiden van het team van
Dash begonnen niet al te scherp aan
de wedstrijd. Blokkerend scoorde Spar-
tc een redelijk aantal punten.

Toen de teller op tien stond voor Spar-
ta vond Dash het genoeg en gaven de
meiden wat meer druk Sparta bleek
hier niet tegen bestand. Omdat Dash
goed serveerde en de servicereceptie
van Sparta ver beneden niveau bleef,
werd de set vrij makkelijk gewonnen.
De volgende drie sets gaven hetzelfde
beeld. Slechts enkele malen kwam
Sparta tot aanvaardbare rally's. Set-
standen: 25-16 25-8 25-14 en 25-12.

Volgende week vertrekt Dash naar Zel-
hem om daar de tweede wedstrijd te-
gen Sparta te spelen in deze dubbele
competitie. Het blijft van belang om
daar geen punten te laten liggen. De
week daarop speelt Dash tegen de kop-
loper, VCV uit Varsseveld. Daar zullen
de meiden zeer gemotiveerd proberen
om VCV van het kampioenschap af te
houden. Interessant voor de stand is
ook de uitwedstrijd die VCV op 12
maart moet spelen tegen Longa, een
team dat voor de beslissing om het
kampioenschap een belangrijke rol
kan spelen.

Squash

In Hellendoorn hebben afgelopen

weekend de heren en dame van
Squash Vorden 2 gespeeld tegen
Squash Hellendoorn l en Squash Apel-
doorn 1.

Voor de stand in de poule waren dit
spannende wedstrijden, want de drie
teams staan op gelijke hoogte in de
poule. Squash Vorden 2 was goed in
vorm, want van beide teams wisten zij
ruim te winnen: 5-0 tegen Hellen-
doorn l en 4-1 tegen Squash Apel-
doorn l.

De heren van Squash Vorden 3 hebben
afgelopen weekend thuis gespeeld te
gen Hellendoorn 3 en Topsquash Nij-
kerk 2. Deze teams staan respectieve
lijk Ie en 2e in de poule van Heren 2,
maar het verschil in punten met Vor-
den 3 is niet groot.
Wel is de voorsprong van Hellendoorn
en Nijkerk na afgelopen zondag ver-
groot, want helaas heeft Squash Vor-
den 3 beide partijen verloren met 4-1.

Uitslagen zondag 6 maart 2005
Squash Heil. l - Squash Vorden 2:0-5
Squash Apeld. l - Squash Vorden 2:1-4
Squash Vorden 3 - Topsquash Nijk. 2:14
Squash Vorden 3 - Squash Heil. 3:1-4

Programma zondag 13 maart 2005
Uit-wedstrijden:
Kerschoten 2 - Squash Vorden 4
Matenhal l - Squash Vorden 4
Didam 2 - Squash Vorden 6
IJsselweide 2 - Squash Vorden 6
Squash Plus 4 - Squash Vorden 7
Squash Apeldoorn 3 - Squash Vorden 7

Thuis-wedstrijden:
Squash Vorden 5 - De Tuunte l
Squash Vorden 5 - De Huet l
Squash Vorden 8 - De Huet 2
Squash Vorden 8-Schweissnass Boch. l
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BESTSELLER!
G O E D K O P E R

Korte
varkenshaas

Kilo
ELDERS 13.99

98
ESTSELLER!

G O E D K O P E R

Amstel
Pils

Krat 24 flesjes a 30 cl.
ELDERS 8.79

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

BESTSELLER!

Krentenbollen
4 stuks

49
BESTSELLER!

Broccoli
500 gram

t

*

Consul
Bananen

Kilo

69 Slagersachterham
150 gram
ELDERS 2.77

Jong belegen kaas
Vers van het mes. Aan het stuk. Kilo
ELDERS 6.79

Paturain
Roomkaas

kruiden
2 kuipjes a 80 gram
ELDERS 2.90

2 kuipjes

139

PLUS
Huiswijn
Rheinhessen,
Sangiovese,
Valdepenas,
Corbières of
Cötes du Roussillon.
2 flessen a 1 liter
NORMAAL
6.98/7.78

2 flessen
naar keuze

5«•OO
Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Douwe Egberts
Koffie Aroma Rood

Snelfilter of grove maling.
Pak 500 gram

ELDERS 2.59

22
•

29

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

www.pl

P

PLUS Cornelis Openingstijden:
Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.1

7242 EC Lochem V"'J^9 8
a°°n

2]n°°
Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-0°-20-00

markt.nl
10/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 maart 2005.

Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!



Van hotel naar zorghotel
De Gouden Leeuw in oude glorie hersteld

Wie wel eens door Laag-Keppel komt, zal het beslist zijn opgevallen dat hotel De Gouden Leeuw de laat-
ste jaren een ware metamorfose heeft ondergaan. Aan de buitenkant is dat al heel opvallend, maar er is
veel meer veranderd dan alleen het exterieur van het ruim een eeuw oude pand. Op dit moment wordt
de veranda aangepakt; met wat geluk en mooi weer zal men daar in mei al een kopje koffie kunnen

Vijfjaar geleden zijn ze begonnen. De
broers Hans en Mark Horstik en hun
zwager Florus van Dijk kochten De
Gouden Leeuw en begonnen er hun
zorghotel. Een zorghotel biedt onder-
dak aan zowel tijdelijke gasten, die
bijvoorbeeld na een operatie buiten het
ziekenhuis recupereren, als aan vaste -
vaak oudere- bewoners, die perma-
nente zorg nodig hebben.
Florus van Dijk vertelt wat er in de

afgelopen vijfjaar allemaal is gebeurd.
"Toen we het pand in 2000 kochten,
had het oude gebouw zo'n dertig jaar
achterstallig onderhoud. We hielden
naast de zorghotelfunctie de gewone
hotelfunctie in eerste instantie aan,
want dat was een dankbare bron van
inkomsten.
Bovendien konden we trouwe gasten,
die hier al vele jaren in het hotel over-
nachtten, ook niet meteen in de kou

laten staan. Zo waren er twee zusters
uit Amsterdam, die hier al veertig jaar
kwamen. Daar hebben we natuurlijk
een uitzondering voor gemaakt. Op dit
moment is 'De Gouden Leeuw'
volledig zorghotel. Daarnaast is het
een café-restaurant, zoals dat vanouds
bekend is".
Het is beslist een feit, dat een ver-
rassend groot aantal mensen in het hele
land Laag-Keppel kent door 'de

Gouden Leeuw'. Heel wat pas getrouwde
stellen brachten er in de vijftiger jaren hun wit-
tebroodsweken door en dankzij de ligging aan
de belangrijke Rijksweg was en is het natuurlijk
een ideale pleisterplaats voor menig reiziger.
Florus van Dijk gaat verder met zijn verhaal:
"In 2003 zijn we met de verbouwing van het
oude pand begonnen. We lieten de witte laag
van de gevel verwijderen en alles werd
opnieuw gevoegd. In het oude hotel zaten tien
hotelkamers,. één gezamenlijke badkamer en
een zwaar verouderde keuken. Nu hebben we
zeventien kamers, allen voorzien van badkamer
en er is een lift in het gebouw gekomen. De
kamers zijn voor cliënten die tijdelijke zorg
nodig hebben. In de nieuwe hotelvleugel zijn de
vaste bewoners ge-huisvest. Ook de keuken is
in de verbouwing meegenomen en voldoet nu
volledig aan de eisen van deze tijd. We hebben
drie BV's opgericht. Eén voor de
woon/zorgvoorziening, het zorghotel dus, één
voor de horeca-activiteit en één voor de thuis-
zorg in de regio, het Zorgbureau Rijn en IJssel
BV. Deze BV verzorgt van hieruit in de hele
regio de thuiszorg. Met al deze activiteiten is
'De Gouden Leeuw' een belangrijke werkgever
geworden. Er werken ruim honderd mensen,
van wie het merendeel overigens parttime".
Op de vraag of de drie ondernemers oor-
spronkelijk uit de horeca of het bedrijfsleven
komen antwoordt de heer van Dijk ontkennend.
"We komen alle drie uit de zorg, net als José -
de vrouw van Hans- en Birgit, mijn eigen
vrouw, die ook meewerken in de zaak. Ikzelf
heb mijn A en OK (operatiekamer) papieren,
Birgit haar diploma A verpleegkunde en niet te
vergeten haar jarenlange praktijkervaring. Hans
en José, die allebei hun A en B verpleegkunde
hebben, had-den hiervoor een bemiddelingsbu-
reau voor de thuiszorg in Amersfoort, en Mark,
met zijn IC (Intensive Care) deed hetzelfde in
Ulft. Ja, hoe gaat dat dan. Je praat over je
werkzaamheden als de familie bij elkaar komt
en van het een komt het ander. Op een gegeven
moment zijn we toen serieus op zoek gegaan
naar een gebouw waar we onze plannen in
zouden kunnen realiseren en dat vonden we in

Laag-Keppel. We hebben de taken verdeeld.
José, Birgit en Mark coördineren alles wat met
de zorg te maken heeft. Hans en ik nemen alle
andere taken voor onze rekening en zorgen
ervoor dat onze cliënten en gasten tevreden bli-
jven. Ook de begeleiding van de verbou-wing is
daar een aspect van. Tijdens alle ver-bouwings-
activiteiten bewaken we de kwaliteit van alle
functies, want die moet onder alle omstandighe-
den op hetzelfde, hoge niveau blijven. En dan
moeten we Renée Lavalaye, de vrouw van
Mark, beslist ook noemen. Zij is verantwo-
ordelijk voor de administratie en de personeel-
szaken. Je kunt met recht zeggen dat we drie
ondernemende mannen met drie ondernemende
vrouwen zijn".
En de horeca-functie, hoe zit het daarmee?
Florus van Dijk: "We maken een heel
zorgvuldige afweging tussen de zorg- en de
horecafunctie van 'De Gouden Leeuw'.
Enerzijds moeten onze bewoners en hun
bezoekers zich hier thuisvoelen, anderzijds
willen we de gasten van het restaurant het
gevoel geven dat ze in een 'gewoon' restaurant
zitten, met een uitstekende keuken. We denken
dat we de ideale combinatie gevonden hebben,
vooral wanneer we de plannen voor de veranda
zijn uitgevoerd. Dan hebben café en restaurant
weer hun eigen ingang. De veranda gaat dan als
café functioneren en de zalen van het restaurant
zijn dan ook weer apart bereikbaar. We werken
er nu keihard aan om de eerste verbouwingsfase
van de veranda in mei 2005 af te hebben. Er
komt een prachtig zinken roevendak op. Waar
nodig komen er nieuwe houten pilaren; de gieti-
jzeren pilaren blijven staan.
De tweede fase, het dichtmaken van de veranda
met glas zal nog even duren. Als we dat achter
de rug hebben, is de veranda een plek waar je
onder alle weeromstandigheden in alle seizoe-
nen heel plezierig kunt vertoeven." Een beeld-
bepalend gebouw is voor Laag-Keppel gered.
Afgezien van het goede werk dat ze op het
gebied van de zorg verrichten, is dat ook iets
waarvoor ze de erkentelijkheid van de Keppelse
gemeenschap verdienen

Internationale Dutch Open Trial
Op het ondertussen internationaal bekende terrein Langenberg Noord in Zelhem wordt op 20
maart een ronde verreden voor het Internationale Dutch Open Trial. Trial is een krachtig even-
wichtskunstje op de motorfiets. Concentratie, lichaams- en machinebeheersing zijn de drie belan-
grijkste ingrediënten. Het is een tak van motorsport waarbij de motorrijder (trialist genoemd) zijn
motor perfect onder controle moet hebben en houden, terwijl hij een parcours met tien non-stops
(hindernissen) neemt. Bedoeling is daarbij dat de trialist niet met zijn voeten aan de grond komt
of op een andere manier met zijn lichaam steun zoekt binnen de non-stops. Gebeurt dat wel, dan
krijgt hij/zij daar strafpunten voor.

Maar trial is meer dan alleen het nemen van een
obstakel. Het is ook inschatten van de beste en makke-
lijkste route om een obstakel te nemen. Bovendien moet
de berijder beschikken over een goede en snelle reactie.
Voor de trialist is het bij iedere non-stop zaak om zich
weer op te laden. De kleinste misser kan een voetje aan
de grond betekenen en die strafpunten moet hij juist zien
te voorkomen. Vandaar dat er heel wat training aan
voorafgaat voordat iemand zich kan meten met de trial-
top.
De opvatting dat trial geen snelle sport is, is dan ook niet
terecht. Inderdaad, de snelheid waarmee de motorfiets
wordt voortbewogen, is niet te vergelijken met die van
een wegracer of een crosser. Toch bezit de trialist snel-
heid als het gaat om het vermogen om te reageren. De
trialsport is in feite de oudste motorsport en is uitgevon-
den in Engeland waar destijds een zeer groot aantal
motorfietsfabrikanten actief waren. De motoren hadden
toen amper vermogen en bij de geringste heuvel moest
er meegetrapt of meegelopen worden. Het was dan ook
een sport van de testrijders onderling en ook weer tussen
de diverse fabrieken, om te proberen om bekende
heuvels omhoog te kunnen rijden zonder mee te lopen of
mee te steppen. Dus zonder voetenhulp, geen voeten,
geen strafpunten. Ook gebruikten de fabrieken de presta-
ties om hier weer reclame mee te maken. Het begon met
wegmotoren, later werden dit licht aangepaste wegmo-
toren.
Tegenwoordig zijn de motoren niet meer van een
bestaande weg, cross of enduromotor meer af te leiden
maar zijn het speciaal voor trialgebruik ontwikkelde en
gebouwde motoren.
De voordelen van trial zijn legio. Om een paar voorde-
len te noemen. Het is door inspanning een zeer ontspan-
nende vrije tijdsbesteding. Dit kan variëren van recreatie
tot topsportniveau. Het is te beoefenen door iedereen:

jongen, meisje, man of vrouw en wat betreft leeftijd:
vanaf ca. 5 jaar tot zolang men redelijk fit is. Voor trial
zijn geen dure motoren nodig. De onderhoudskosten zijn
laag en behalve een goede helm en laarzen is er geen
dure kleding verplicht.
Trial heeft een lage risicofactor. De snelheden zijn zeer
laag en men bepaalt zelf zijn eigen niveau. Motortrial is
een goede basis voor het beoefenen van andere
(motor)tweewieler activiteiten. Men ontwikkelt een
goed evenwichtsgevoel hetgeen de basis is voor het op
twee wielen rijden. Bovendien verhoogt het de
behendigheid met een motor hetgeen bijzonder belan-
grijk is voor bijvoorbeeld het rijden met een wegmotor.
De Z.A.M.C. heeft ondertussen een goede naam opge-
bouwd in de trialwereld. Er worden altijd eersteklas
wedstrijden georganiseerd, waar de rijders graag naar
toekomen.
Onder de rijders zijn een flink aantal deelnemers, die lid
zijn van de club te Zelhem. In de Expertklasse zijn dat
Alex van den Broek uit Zundert, veelvuldig Nederlands
kampioen, alsmede Willian Veldhorst uit Zelhem. In de
Nationale klasse neemt Bjorn Backus uit Enschede deel,
terwijl in de Sportklasse Marco Prinsen uit Dinxperlo de
Z.A.M.C. kleuren verdedigen.
De trialwedstrijd wordt op 20 maart a.s gereden op het
ZAMC trialterrein aan de Korenweg te Zelhem. De
eerste deelnemer start om 10.00 uur en de finish zal om
ongeveer 15.00 uur zijn. Er zijn 10 non-stops (hin-
dernissen), die door de deelnemers vier keer bedwongen
moeten worden.
Er is genoeg te zien en te beleven op het terrein en ook
aan de inwendige mens zal aandacht geschonken wor-
den. De Z.A.M.C. is in het gelukkige bezit van een
prachtige kantine, waar u een hapje en een drankje kunt
kopen. Er is ruimte om te parkeren en de toegang is
gratis.



Huishoudbeurs van l tot en met 10 april in Amsterdam RAI

Moeder aller beurzen viert zestigste editie
Zin in feest en gezelligheid? De Huishoudbeurs in Amsterdam RAI, ook
wel de 'Moeder aller beurzen' genoemd, viert van 1 tot en met 10 april
2005 zijn zestigste editie. Het grootste Nederlandse consumentenevene-
ment in zijn soort grijpt dit jubileum aan om extra feestelijk uit te pakken.
De Huishoudbeurs 2005 staat dan ook bol van optredens, shows, bekende
artiesten, demonstraties, culinaire nieuwtjes, de jongste trends op het
gebied van huis en tuin en de nieuwste mode.

In 1950 werd de allereerste Huishoud-
beurs georganiseerd. Beursmanager
Marjo Wolters van Amsterdam RAI:"In
de beginperiode werden meerdere
Huishoudbeurzen per jaar gehouden,
vandaar dat we in 2005 al aan de
zestigste editie van het evenement
toe zijn." In 1950 trok de beurs 50.000
bezoekers. Noviteiten waren toen
onder andere de nylon handschoe-
nen, de schuimrubber matras, de
staalwolspons en de synthetische
vaatdoek. Wolters: "Er moest toen ont-
heffing aangevraagd worden voor de
avondopenstelling en van openstel-
ling op zondag was überhaupt geen
sprake." Inmiddels is de Huishoud-
beurs 59 edities en circa 12 miljoen
bezoekers verder.

Steun en toeverlaat
De Huishoudbeurs heeft door de
jaren heen een grote verandering
ondergaan. In de beginjaren was het
evenement de steun en toeverlaat
van de vrouw die nog vooral fulltime
huisvrouw en moeder was. Nu is het
evenement ook aantrekkelijk voor
een heel nieuwe generatie zelfstandi-
ge en moderne vrouwen. Zij zoeken
naar een balans tussen werk, sociaal

leven en kinderen en willen van al die
facetten optimaal genieten. Dus is er
veel behoefte aan producten die
daarbij helpen. Wolters: "De
Huishoudbeurs is onverminderd de
gelegenheid om allerlei nieuws te
zien en te proberen. De producten en
diensten op de beurs bestrijken nu,
net als het leven van de moderne
vrouw, een veel breder gebied.
Wonen, koken, vakantie, uitgaan,
mode, cosmetica en gezondheid. De
Huishoudbeurs gaat hier volop in
mee en speelt in op de groeiende
behoefte aan plezierig leven."

Show en spektakel
Een bezoek aan de Huishoudbeurs in
Amsterdam RAI is een feestelijk dagje
uit. Je doet er tal van ideeën op, je
kunt er heerlijk shoppen, er zijn diver-
se inspirerende theaters en tussen-
door is er tijd voor show en spektakel.
Marjo Wolters: "De Huishoudbeurs
2005 wordt het grootste verjaardags-
feest van Nederland. En wie jarig is
trakteert! We zullen onze bezoekers
dus trakteren op spetterende optre-
dens, wervelende shows, de leukste
dingetjes om te doen en alles natuur-
lijk met een feestelijk tintje!"

Gezellig funshoppen in Amsterdam RAI.

De Huishoudbeurs 2005
Wat, waar, wanneer en hoe?
De Huishoudbeurs wordt van 1 tot en met 10 april 2005 gehouden in
Amsterdam RAI. Openingstijden: 11.00 - 18.00 uur, op donderdag 7 en
vrijdag 8 april is de beurs tot 22.00 uur geopend. Van 6 tot 10 april is
een bezoek gratis te combineren met de negen-maanden-beurs en
elke dag is het Feestplein al vanaf 10.00 uur geopend.

Een toegangskaartje kost € 13,50. Op 7 en 8 april viert de Huishoud-
beurs extra lang feest. Op deze dagen is het evenement geopend tot
22.00 uur. Een avondkaartje kost € 7,50 en bezoekers zijn dan vanaf
18.00 uur van harte welkom!

Kinderen tot en met 4 jaar krijgen gratis toegang, kinderen van 5 tot en
met 12 jaar betalen € 5,50 euro en 65-plussers mogen voor € 12
naar binnen. Voor groepen groter dan 20 personen geldt een tarief van
€11 per kaartje.

Kaarten kunnen onder andere worden besteld via de eigen website
van de Huishoudbeurs: www.huishoudbeurs.nl. Hier kunnen bezoe-
kers een voordelig 'combi-pakket' aanschaffen dat bestaat uit een
entreekaart, parkeerkaart en een kopje koffie.

Toegangskaarten zijn voor slechts € 10,50 in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij de winkels van Scapino en Marskramer en via dagblad
De Telegraaf.

De Huishoudbeurs 2005 staat bol van entertainment.

Hoewel de Huishoudbeurs elke dag
om 11.00 uur opent, is het vanaf 10.00
uur's ochtends al mogelijk om lekker
te relaxen op het Telegraaf Feestplein.
Dat bevindt zich in hal 2 (Zuidhal). Hier
kun je op je gemak een kopje koffie
drinken en genieten van een traktatie,
live radio van RTL FM en spetterende

optredens! Op het Feestplein wordt
dagelijks vanaf 15.30 uur het
SterrenFeest gehouden met live-
optredens van bekende Nederlandse
artiesten. Toppers als Xander de
Buisonjé,Gordon, René Froger, Rob de
Nijs,Anita Meijer, Lee Towers, Jan Smit,
Wolter Kroes en Gerard Joling maken

De organisatie van de Huishoudbeurs heeft dit jaar gekozen voor
een aantal belevingswerelden, in de vorm van feesten.

• Zo is er het KookFeest, waar je antwoord krijgt op vragen als: Hoe
maak je in 15 minuutjes een feestelijk gerecht? Of: hoe creëer je
een overheerlijke (non-) alcoholische cocktail? Op het KookFeest
krijg je ook alle ingrediënten voor een feestelijke maaltijd onder
begeleiding van bekende koks.

• Op het WoonFeest wordt duidelijk hoe je sfeer maakt in huis, welke
kleurtinten op dit moment hip zijn voor in het interieur of hoe je met
kleine, betaalbare aanpassingen een totaal ander interieur krijgt.

• De leuke dingen van het leven tref je aan op het VrijetijdsFeest: Waar
ga je naar toe op vakantie? Waar kun je met je gezin naar toe voor
een leuk dagje uit in Nederland?

• Op het BeautyFeest word je op een verrassende manier geïnfor-
meerd over de beautytrends van de komende periode. Wat is de
nieuwste mode? Welke kledingcombinaties kun je maken? Ook kun
je hier meedoen met verschillende workshops en metamorfoses
ondergaan.

• Al je vragen over je huisdier worden, natuurlijk door Martin Gaus,
beantwoord op het DierenFeest: Hoe kun je je huisdier het beste
opvoeden, verzorgen, plezieren en verwennen? Ook zijn hier werve-
lende shows met échte dieren.

• Op het Creatief Feest kun je meedoen aan verschillende workshops.
• Op het GroenFeest staat de groenbeleving centraal. Hier kun je in

een ontspannen sfeer en onder deskundige leiding zelf aan de slag
met materialen, bloemen en planten. Het GroenFeest biedt inspiratie
en expertise voor thuis en toont de nieuwste tuintrends.

hun opwachting op het SterrenFeest.
Een spetterend optreden van een bij-
zondere 'Mystery Guest' op zondag
3 april maakt het feest compleet.

Een bezoek aan de Huishoudbeurs
staat gelijk aan een feestelijk dagje
uit. Eigenlijk gebeurt er te veel om in
één artikel op te noemen, waardoor
er feitelijk maar één remedie is: zélf
komen, van 1 tot en met 10 april in
Amsterdam RAI. Je bent van harte
welkom.
En wil je meer weten? Kijk dan op:

www.huishoudbeurs.nl

Metamorfoses en workshops op het BeautyFeest.

Er is er nóg
een jarig

Tegelijk met de Huishoudbeurs
wordt de negen-maanden-beurs
gehouden in Amsterdam RAI. Dit
evenement, dat van 6 tot en met
10 april is te bezoeken, biedt
alles voor aanstaande ouders en
ouders met baby's.
De negen-maanden-beurs viert
dit jaar haar twintigste editie en
ook dit jubileum is voor de
beursorganisatie reden voor een
feest. Je vindt op de negen-
maanden-beurs alles op het
gebied van verzorging voor
moeder en kind, voeding en
gezondheid, financiën, speel-
goed, kinderkamers, babyka-
mers en kleding. Ook aan opvoe-
ding, wonen en leven wordt uit-
gebreid aandacht besteed. Een
kaartje voor de negen-maan-
den-beurs kost € 13,50 en geeft
toegang tot de Huishoudbeurs
en andersom.

Kijk ook op
www.negenmaanden-

beurs.nl



HYPOTHEEK
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www.hansrijntjes.nl
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houtvezel los
houtvezel balen

zaagsel los
zaagsel baaltjes
zaagsel zakken

afvalhout
houtchips
houtfrees

hout schillen
manegebodems

ROUNDBV
ZBLH1M

tel. 0314 - 62 12 04 • info@allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 •www.allroundbv.nl

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

Ook met de elektronische belastingaangifte kunnen

wij u uiteraard van dienst zijn.

Maak eens vrijblijvend een afspraak!

Ons telefoonnummer is 0314 - 62 13 33

of als u ons wilt e-mailen: info@velthorst.nl

Kijk ook eens op onze nieuwe website

WWW.VELTHORST.NL

ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVISEURS

Dr. Grashuisstraat 42
7021 CL Zelhem

Trimsalon Molenkamp
Een üe grip onder He honden

Behandeling op afspraak
Gedipl. trimsters. samen 60 jaar ervaring

www.dierenspeciaalzaak.com
www.vijverpomp.nl
www.hondenbrillen.nl
www.canto.nl
www.hondenkleding.nl

Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE
WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

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

Voorlichting bouwvakkers en kantoorpersoneel

In het winterse landschap staan de
bouwplaatsen er verlaten bij. FNV
Bouw, Hout- en Bouwbond CNV
en Vakvereniging Het Zwarte
Corps willen vertellen welke plan-
nen zij als bonden hebben voor één
CAO voor de gehele bouwnijver-
heid. Maar door het koude weer, dit
keer niet op de bouwplaatsen, maar
op informatiebijeenkomsten her en
der verspreid in het land. Op 9

maart is er een bijeenkomst in
zalencentrum De Radstake in
Heelweg. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur.
Uitvoerende, technische en admin-
istratieve medewerkers in de bouw
weten net als de bouwvakkers wat
er met hun CAO aan de hand is. De
bonden zien dat de bouw in beweg-
ing is. Zij vinden het belangrijk dat
de CAO daarin meebeweegt.

Passiezang
Aan het begin van de stille week voor Pasen wordt
op zondagavond 20 maart, in de Grote Kerk van
Hal Ie, een Passiezang gehouden, waaraan wordt
meegewerkt door de cantorij uit Varsseveld o.l.v.
Gert de Boer. Wim Davidse zal de cantorij begelei-
den op het orgel. Het thema van de bijeenkomst is
'De kruiswoorden van Jezus'.
Het Passieverhaal (van de maaltijd van de Christus
met zijn discipelen tot en met de opstanding) dat ver-
tolkt wordt, is een samenspel tussen cantorij, organ-
ist en bezoekers. Daarbij zal de cantorij o.a.
gedeeltes zingen uit het Paasoratorium 'Als de
graankorrel sterft' en de organist brengt koralen van
de componist Bach, passend bij het passieverhaal,
ten gehore. 'Kerkramen', gemaakt door kinderen van
de nevendienst en jongeren van het jongerenleerhuis
16+, zullen het geheel aankleden.
De passicdienst begint om 19.30 uur en zal onge-
veer een uur duren. Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Aan de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd ter bestrijding van de onkosten van de/e
Passiezangbijeenkomst.

Ik zit op vissen
De jeugdcommissie van de Zelhemse Hengelsport Vereniging organiseert ook dit jaar
weer de viscursus. In Nederland vissen 350.000 kinderen onder de 15 jaar wel eens.
Met hun vader of opa of met een vriendje. Maar dan zijn er zoveel vragen, want met
welke hengel kun je het best leren vissen en welk water is geschikt voor jeugdige vis-
sertjes. Kan er al in een diep kanaal of een snelstomende rivier gevist worden of is een
vijver een betere plek? Met welke lijn, dobber, etc. kun je het beste vissen en met welk
aas? Er zijn meer vragen dan je denkt, want vissen is meer dan je denkt.

Ook buiten het eigenlijke vissen om valt er veel
te leren aan de waterkant. Over planten, torren,
bloedzuigers etc. en het natuurlijke voedsel van
de verschillende vissen. De mens is te gast in de
natuur, dus ook aan de waterkant. Men dient geen
kapotte vislijn of visstoel achter te laten op de
oever. Het is niet altijd even gemakkelijk voor de
jeugd, temeer daar vele ouderen wel eens het
slechte voorbeeld geven, maar een goede
sportvisser laat /.ijn visstek schoon achter.
Om al deze zaken te leren verzorgt de Zelhemse
Visvereniging ook dit jaar weer een viscursus
voor de jeugd. De cursus is gericht op de jeugd
uit groep 7 en 8 van de basisschool en begint op
vrijdag 18 maart in het handwerklokaal van de

Jan Ligthartschool. De 2e les is op vrijdag l april,
de 3e les op vrijdag 15 april en 4e les op vrijdag
29 april steeds van 19.00 tot 21.00 uur. Op zater-
dagmorgen 14 mei wordt alles in prakti jk
gebracht. Van 9.30 uur tot 12.00 uur wordt er
gevist aan de 'Plas van Radstake'.
Als je mee wilt doen of er meer van wilt weten,
neem dan contact op met de jeugdleiders(ters)
Annie Wentink, tel. 0314-335760, Henk Wil-
lemsen, tel. 0314-622957, Gerrit Masselink, tel.
0314-623561 of met Dick Boesvekl, tel. 0314-
622315. Deze cursus is gratis, en je hoeft geen
visspullen mee te nemen. Je kunt je opgeven tot
15 maart aanstaande.



KOOPZONDAG 13 MAART
VAN 12.00 TOT 17.OO UUR
Zelhem legt de rode loper voor u uit!

Demonstratie brandweer, muziek, treintje,
klimhelling, gladiatorspel

Electronics

Brummen
Vorden

Zelhem
Dutch PC Trading Company B.V. Email info@dutchpc.m

Inkoop: inkoop@dutchpc.nl

Markt 1 - Zelhem Website: http://www.dutchpc.nl

Tel. 0314-620144

Zutphenseweg 29 - Vorden
Tel. 0575-551224

Zondag 13 maart a.s.
KOOPZONDAG IN ZELHEM

Wil ziin vanaf 12.00 uur aeooend

Ik wil uitzicht op zee
...maar niet met een verrekijker

Op zondag 13 maart zijn wij
van 12.00-1 7.00 uur geopend!

Wij hebben voor u geselecteerd:

Caribbean

v.a. 58,-p.p.

8-daagse cruise,
incl. vlucht Amsterdam-Miami v.v.
Cruise met MS Zuiderdam 5*
Fort Lauderdale, Bahamas,
Cayman eilanden, Mexico,
Key West. Vertrek 6 mei 2005.

www.zelhem.vakantiexperts.nl

Prijsgarantie

Adviesgarantie

Boeken op afspraak

Stationsstraat 7
7021 CJ Zelhem
T. 0314 -626 171
E-mail
zelhem@vakantiexperts.nl

AVANTI

IVN-wandeling
'Volg het spoor'

Op zondag 20 maart is er een wande-
ling van station Terborg naar station
Doetinchem, het is een wandeling van
ca. 10 km die u langs verschillende
landelijke en cultuurhistorisch inte-
ressante gebieden van Terborg,
Gaanderen en Doetinchem voert.
Zoals de titel aangeeft wordt het
spoor gevolgd. De spoorlijn Arnhem-
Winterswijk is de ruggengraat van
deze wandeling. Het is een niet al te
zware wandeling, die deels over ver-
harde wegen voert, maar ook over
interessante bospaden, oude kerkepa-
den en door bos, weide en bebou-
wing.
Op station Terborg staan om 11.30

uur IVN-gidsen voor u klaar om
samen met u deze wandeling te
maken. Als u per trein naar het start-
punt wilt kornen neemt u de trein van
11.11 uur vanaf station Doetinchem.

U kunt ook per fiets of auto naar
Terborg gaan en na de wandeling met
de trein terug naar het station in
Terborg. Neem brood en drinken mee
voor onderweg, de wandeling duurt 3
a 4 uur.

Wilt u meer weten dan kunt u contact
opnemen met met mevr. Gerrie Til,
tel. 0314-625536 of mevr. Fenny
Lammers, tel. 0314-345028.

Eerder reuma dan rimpels

Reumafonds start
nieuwe campagne

Investeer in jezelf! Dat is de boodschap van de
nieuwe campagne van het Reumafonds. Want
voor je het weet heb je reuma. En dat beseffen de
meeste mensen niet. Het Reumafonds collecteert
van 13 t/m 19 maart.

De campagne sluit aan bij een opvallende maatschap-
pelijke ontwikkeling: de groeiende aandacht voor een
perfect uiterlijk. Grote bedragen spenderen we aan
een zo mooi mogelijke buitenkant. Maar wat heb je
daaraan als je straks niet meer kunt bewegen?
Daarom is de nieuwe boodschap van het
Reumafonds: "Als we er nu niet voor zorgen dat onze
gewrichten later ook functioneren, dan hebben we
straks weinig aan ons verfraaide uiterlijk". Het
Reumafonds zet met deze boodschap vooral ook
jonge mensen aan het denken en geven: "Steun reu-
maresearch, in je eigen belang".
Artrose als speerpunt
De campagne concentreert zich geheel op artro-se.
Omdat bijna iedereen in dit land op een dag artrose
krijgt. Na je 35ste nestelt artrose zich al in bepaalde
gewrichten. Boven de 60 heeft vrijwel iedereen te
maken met deze meest voorkomende vorm van
reuma. En er is nog altijd geen genezing mogelijk.
Als men dus een gift doet om artrose de wereld uit te
helpen, dan doet men dat ook voor zichzelf later.
Uiteraard profiteren andere vormen van reuma ook
van de uiteindelijke col-lecteopbrengsten.
Tv-commercial en posters
Een nieuwe commercial ondersteunt de bood-schap.
Op indringende wijze wordt de kijker geconfronteerd
met het feit dat reuma iedereen kan overkomen.
Posters in het straatbeeld sluiten aan bij de commer-
cial.

L O R R E
T I J D L O O S W O N F N * T I A K H O U S E

1 B% K O R T I N G
op de hele collectie

Bouen € 508,-
mobiele telefoon GRHTIS

(KPN Sendo pre-paid)

O p e n i n g s t i j d e n
maand. 13.08 - 17.30

dins. t/m dond. 18.BB -17.38
urijdag 18.88 - 21.88
zaterd. 18.88 - 17.88

Koopzondag
13 maart

open uan
11.08 -

17.00 uur

Bnnkvvcg32 -7021 1UV /dlinn -Tdc-loon
(0314) (J2 22 K(i • v\- \v\v. t i j ( l l ( ) ( )svv() iK-n.nl

enfooög
stoken

Ook dit seizoen weer
een ruime sortering in

DAMESSTOFFEN
Stoffenzaak de Regenboog

Stationsstraat 30, Zelhem. Telefoon 0314-620720

S H APE
All In S/iap» apaclallft In hot «/>aj»en van uw lichaam

B.V. Slank het voorjaar in met de VACUSTEP!
DE vetverbrander voor BILLEN,

BUIK EN BENEN.
De unieke combinatie van bewe-
gen in een vacuümruimte, zorgt

voor een optimale vetverbranding
bij billen, buik en benen.

Ook dé behandelmethode tegen CELLULITIS!
Tevens hebben wij een:
ZONNEBANKSTUDIO

NAGELSTUDIO
En niet te vergeten de

POWERPLATE
NEXT GENERATION

All in Shape is te vinden op het industrieterrein van Zelhem

Nijverheidsweg 4, 7021 BX Zelhom.

Tel. 0314-625763 Mobiel: 06-51981150

Zondag 13 maart open.
1O.OO tot 17.OO uur



ZONDAG 13 MAART OPENHUIS
VAN 11.00-17.00 UUR Ook geopend

Hartman tuinsets
showroommodellen 50 /o
Lafuma standenstoelen 25%
Lafuma ligbedden 25%
Crespo (stoelen en tafels) 25%

Slaapzakken div. modellen 25%
Barbecues (houtskool) 25%
Mepal serviezen 25%

korting
korting
korting
korting
korting
korting
kortij

IN ONZE KLEDINGSHOP:
Jassen s-xxi
Jassen ne-i76
Bodywarmers
Fleece trui (korte rits) ne-xxi
Fleece jack (lange rits) 116-xxl .

Handschoenen, mutsen, sjaals
Regenkleding

voor kinderen

€30,=
€15,=

korting
korting
korting
korting
korting

50%
50%
25%
50%
25%

Caravan OCCasions: Hobby, Bürstner, Adria,

Chateau, Detleffs, L.M.C., enz. Voortenten: Dorema,

Gerjak Tenten: Basecamp, Quality Camp, Gelert, enz.

Div, showmodellen tegen dumpprijzen

Koopzondaq
13 maart van

12.00 tot 17.00 uur

Zelhem legt de
rode loper voor u uit!

Demonstratie brandweer,
muziek, treintje, klimhelling,

gladiatorspel

Open Zondag
in Zelhem

Zondag 13 maart leggen de Zelhemse ondernemers
de rode loper voor u uit. Tussen 12.00 en 17.00 uur
bent u van harte welkom bij de bedrijven van de
Ondernemers Vereniging Zelhem. Het 'Groene Hart
van de Achterhoek' wordt het 'Gastvrije Hart van
de Achterhoek'.

Op deze open zondag worden er diverse activiteiten ver-
zorgd door de OVZ om u nog eens extra te vermaken. Zo
zal de plaatselijke brandweer een demonstratie verzorgen
op het evenementenplein en wordt het dorp door muziek
opgeluisterd. Voor de jeugdige bezoekers is er een grote
klimhelling en voor de waaghalzen is er zelfs een heus gla-
diatorenspel. Ook al eens een echte gladiator willen zijn?
Nu heb je de kans! Laat zien hoe sterk of slim je bent en
duw je te-genstander van het platform. Ga de uitdaging
aan en laat je vrienden of familie zien wat je in huis hebt.
Strijd tegen elkaar en wie weet win jij de eeuwige roem
met dit geweldige gladiatorspel.
Ook aan de allerkleinsten is gedacht, want op de markt
rijdt een treintje en er is een luchtkussen. Er is dus niet
alleen een enorme bedrijvigheid in Zelhem, maar vooral
ook veel entertainment en bekijks. De ondernemers heten
u van harte welkom op deze spectaculaire en gast\rije
open zondag.

DE HOGE VOORT
Q A U f O W A S C E N f R U M

O TANKSTAT/ON

Autowascentrum De Hoge Voort
* <r , - • . % a
- * J bestaat l jaar uv ̂

, >-, •" en dat vieren wij!!! "*v^ .

Gildenweg 11 in Zelhem,
Te lef oo n~0 314-620471

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!!

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 € 7/5Q voor het wassen

van uw auto (normale prijs € 11,50)

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

GRANDIOZE UITVERKOOP
bij Fixet Zelhem Zaterdag 12 en zondag 13 maart

40°o KORTING op al het behang
40% KORTING op alle wooriboy parket onderhoudmiddelen
30% KORTING op alle kant en klaar gordijnen
30% KORTING op alle kluizen
30% KORTING op Thunder buitenverlichting van series alpa, ova en belpa
25% KORTING op alle Twilight buitenverlichting
25% KORTING op alle Rekord werkbladen
25% KORTING OP mengverven Sigma serie Sigma Hlte. Sigma S2UsoliHGIoss, sigma schakelsolia
25% KORTING Cando vloeren met houten toplaag eiken en beuken

SCHEPPER
uit Zelhem J

Brinkweg l l, 7021 BV Zelhem

Tel. (0314) 620870

Openingstijden:

ma. t/m do. 9.00-18.00

Vrijdag 9.00-21.00

Zaterdag 9.00-17.00

ZONDAG 13 MAART KOOPZONDAG



OPEN ZONDAG
13 MAART GAZELLE

* GIANT
* KOGO-MIYATA

GRANDEUR
(Exclusieve eigen
merk fietsen)

nu gratis
-insteekkabe
oor SL-7/9 slot,

fietscomputer
IAAR KEUZE

KAPPERT
Stationsstraat 22, 7021 CK Zelhem

Tel. 0314-621379

Nieuwe voorjaarscollectie
is binnen van o.a.:

G-star - D.E.P.T. - Only - TRP

Pall Mail - Relakz - 1O feet - enz.

thei

CORNER

'o be

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

DUBBEL VOORDEEL BIJ AANKOOP VAN KOZIJNEN TIJDENS

HUNTINK OPEN KOZIJNDAG
Zondag 13 maart open
Kunststof kozijnen zijn op zich al erg voordelig. Ze gaan levenslang

mee en zijn onderhoudsarm. Dankzij de eigen productie van

HUNTINK ZELHEM passen ze bovendien perfect bij uw woning of

kantoorpand, zowel qua formaat als qua uitstraling. Klassiek,

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

eindeloos. Na een rondleiding in onze uitgebreide

showroom kunt u zich laten inspireren en staan onze vakmensen u

te woord. Kom op zondag 13 maart tijdens de Open Kozijndag naar

onze showroom en laat u verrassen met dubbel voordeel bij aankoop

van uw Huntink kozijnen!

EXTRA VERRASSING BIJ AANKOOP VAN KOZIJNEN!

O Gildenweg 20 ZELHEM • Tel. (0314)622308 • www.huntinkkozijnen.nl

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

geen aanbetaling

duurzaam bouwen

10 jaar garantie

100% eigen productie

Huntink Zelhem, on tdek ' t v o o r d e e l van eigen f a b r i c a a t .



KOOPZONDHG 13MRRRT
GEOPEND URN 12.BB TOT 17.00 UUR

nUTORIJDÉN ZONDER RIJBEWIJS
*Officieel Mini
Cruiser Dealer*

* Reparatie en onder-
houd alle merken
minicars.

*Diverse gebruikte
minicars op voor-
raad.

Vergroot je wereld.

REINDSEN V.O.F.
\ N&?L

Automobiel en Taxibedrijf

APK-keuringsstation
Achter de Hoven 8 - 7021 AG Zelhem

Telefoon 0314 - 62 1533

www.Reindsen.com

KOM IN ONZE SHOWROOM
EN LHRT U UERRRSSEN IN DE

WERELD DIE 45 KM HEET.

Zondag 13 maart koopzondag!
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Moderne DOXSOnngset Nuet
i *Ji

incl. matrassen
van €2049,-

voor

Profiteer -
VV\n u\N

aankoopbedrag
retour

~-^^^^H

* Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden. {//)/( il

liet duur te zijn! Mooi hoeft niet duur te zijn! Mooi hoeft niet duur te zijn! Mooi

•UBELER
COMPLETE WONINGINRICHTING

Smidsstraat 7/9, ZELHEM, Telefoon: (0314) 623762.
Volop parkeergelegenheid

™ " : ' * ' • * ' ' ? • >i • i • ; " : • " :'/v '-s''""''-Ubica.Elke dag «en top dag.
Op de kleinmeubel-afdeling

NU 50% KORTING
op de in voorraad zijnde artikelen

HANSSLOerjK
ZELHEM TUINMACHINES • TUINBEREGENING • BRONBORINGEN
Gildenweg 4, 7021 BR Zelhem - 0314-621472

SPECIALE
INTRODUCTIEPRIJS

www.tuin-machines.nl

open zondag
13 maart 9

11,00 uur-17,00 uur ^ v
VEEGMACHINES - HOUTVERSNIPPERAARS • BLADBLAZERS - KETTINGZAGEN - BOSMAAIERS - GENERATOREN - FREZEN - TWEEWIELIGE TRACTOREN

mmmt
ommmmm

KOOPZONDAG
13 maart van

12.00 tot 17.00 uur

Zelhem legt de rode
loper voor u uit!

Demonstratie brandweer,
muziek, treintje,

klimhelling, gladiatorspel

Musical in Halle
'Naaman van Havik tot Duif9

Een aantal leden van de Protestanse Kerkgemeen-schap
Halle is druk bezig een musical in te studeren. De musi-
cal heet Naaman van Havik tot Duif en is gebaseerd op
het bijbelverhaal 'De genezing van Naaman'.
Naaman, een legeroverste uit Syrië, staat in hoog aan-
zien, ook al is hij melaats. Melaats-zijn betekent eigen-
lijk altijd dat je er niet bijhoort en een out-cast bent,
maar in het geval van Naaman ligt dat anders. Hij staat,
ondanks zijn melaatsheid, juist in hoog aanzien.
De melaatsheid van Naaman wordt in deze musical ver-
taald met 'arrogantie'. Naaman doet afstand van zijn
arrogantie. Hij voelt zich weer 'rein', weer 'mens'. Hij
gaat door de knieën en is zo in staat om 'recht te doen'.
De musical start met een kort gesprek tussen een vol-
wassene en een kind. De volwassene zegt: "Kom mee.
Wij gaan de vrede doen". Als het kind vraagt wat dat
betekent, vertelt de volwassene het verhaal over
Naaman. Aan het eind van de musical weet het kind wat
er bedoeld wordt met 'vrede doen'. Het prachtige ver-
haal over Naaman hoeft misschien nooit meer verteld te
worden als iedereen de woorden van Elisa in de praktijk
brengt: "ga tot vrede!" Daar wil deze musical aan bij-
dragen.
De musical wordt op 10 april opgevoerd in de Grote
Kerk van Halle. U kunt dan zelf ervaren wat 'vrede
doen' betekent.

Wij zijn zondag geopend

van 12.00 tot 17. 00 uur

Beo
Stationsstraat 6-8 7021 CK Zelhem Tel. 0314-622122

AANBIEDINGEN
Be n ra a d c. v. ketel c24kw € 1775, =
Nefit HRC 24 Smartline cw3 € 1970 =
Atag Enigma 24 Tl 5 jaar garantie € 2090,=

Prijs incl. plaatsen, dakdoorvoer en kamerther-
mostaat (alle aansluitpunten binnen 1 meter)

Thebalux Sunny badmeubel

(als afgebeeld) nu van 1372,=

VOOr € 1160, — Prijzen incl. BTW
r *. ^

* Verwarming aanleg en onderhoud
* Dealer Atag, Nefit, Va i l la nt
* Aanleg complete badkamer
* Vraag vrijblijvend inlichtingen/offerte

Voor verdere aanbiedingen zie onze website

KOOPZONDAG
13 maart open

van 12.00 tot 17.00 uur

Installatiebedrijf
WeulenKranenöargvof
Dr. Grashuisstraat 12-14, Zelhem
Telefoon 0314-621364
E-mail: www. weulen-kranenbarg.nl

KOOPZONDHG
TOVOTfl OCCHSSIONSHOU)

ƒ J MRRRT URN 12.00 TOT 1 7.00 UUR

REINDSEN V.O.F. Automobiel en Taxibedrijf

APK-keuringsstation
Achter de Hoven 8-7021 AG Zelhem

Telefoon 0314 - 62 1533

www.Reindsen.com



KNUFFEL!.'!

GROTE
TAARTENACTIE:

Donderdag 10, vrijdag 11,
aterdag 12 - zondag 13 maart

bij aankoop vanaf € 5 O, S
(1 taart per besteding)

Bij aankoop
Kinderschoenen:

GRATIS
een leuke

Voor alle
kleine kinderen:

Leuke kleurwedstrijd
met leuke prijzen

VASTE KLANTENKAART. SPAAR VOOR
UW EIGEN VOORDEEL

T/M ZONDAG 13 MAART DUBBELE ZEGELS

S C H O E N E N E N S P O R T
S T A T I O N S S T R A A T 1 - Z E LH E M
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