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Kook-
cursus
Woensdag 16 maart heeft de derde
kookcursus plaats gevonden, dit
keer verzorgd door Bistro De Ro-
tonde.

Volgens zeer uitgebreide recepten wer-
den drie gangen voorbereid.
Het was een zeer gezellige avond die
de onderlinge band tussen de onder-
nemers verder heeft versterkt.
De avond werd afgesloten met een
kaasplankje als dessert.

Met veel creativiteit en inzet is deze
gang verzorgd, hetgeen veel indruk
maakte op de aanwezigen.

Reinier Klein Bririke
klopt het Bierbeslag.

Palmpaasoptocht basisschool 'de Vordering*

Vrijdagmorgen 18 maart jL brach-
ten de kinderen van de groepen 3,4
en 5 van basisschool 'de Vordering'
een bezoek aan verzorgingshuis de
Wehme.

Dit bezoek is een jaarlijks terugkeren-
de activiteit voor zowel de kinderen
als de bewoners.
Elk jaar versieren de kinderen een
palmpaasstok en lopen hiermee in

een fleurig uitziende optocht naar de
Wehme. Rond 10:00 uur kwamen de ±
45 leerlingen, onder luid gezang van
het lied 'Palm, Palm Pasen', aan.
In de recreatiezaal lieten zij aan de

Grote witgoedaktie
op het gebied van wassen, drogen,

len en vriezen.

—24-25 en 26 maart
Zutphenseweg 29
7251 DG Vorden
Tel : 0575*551224
Fax: 0575-551162

Deze week verschijnt de

PAASKRANT
van weekblad vA/IN l/\Vj l

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250AAVorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

gemeente Bronckhorst

aanwezige bewoners hun versierde
palmpaasstok zien en zongen een
mooi lied. Alle aanwezigen kregen
een, door groep 3 en 4, geknutseld
paasbakje met daarin wat hooi en
paaseitjes.
Ook de mensen die op de dagopvang
aanwezig waren, werden niet vergeten

Nieuws & informatie

en werden verrast met een bezoekje
van de leerlingen uit groep 5.
Na wat gegeten en gedronken te heb-
ben, gingen de kinderen terug naar
school. Zowel de bewoners als de leer-
lingen van 'de Vordering' hebben ge
noten van deze kleurrijke morgen en
kijken alweer uit naar volgend jaar.

Hotel in pastorie Vierakker?
De pastorie naast de Willibror-
duskerk in vierakker moet een
hotel worden.

Het kerkbestuur heeft inmiddels
plannen ontwikkeld om in het pand
veertien bedden, voor overnachting
en ontbijt, te realiseren. Het wach-
ten is op medewerking van de ge-
meente Bronckhorst: zet die het
licht op groen, dan komen meer in-
stanties over de brug. Het plan is in-

middels ingediend bij de gemeente
Bronckhorst, want er is een wijzi-
ging van het bestemmingsplan voor
nodig.
De pastorie werd pakweg twintig
jaar geleden voor het laatst door een
pastoor bewoond. Sindsdien woon-
den er particulieren.

Het pand moet flink worden opge-
knapt en daarom zoekt het kerk-
bestuur nieuwe mogelijkheden.

MHra Slijterij: Sander Pardijs
De lentebok is weer binnen: Grolsch,
Alfa, Hertog Jan & Jopen.

Bij aankoop van een krat Warsteiner Pils,
een orgineel Warsteiner glas gratis

Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

CONO SUR
Pinot Noir, Merlot, Sauvignon Blanc,
Chardonnay, Cabernet Sauvignon,

Carmenere of Merlot Rosé Chili
75 cl adviesprijs 4,99 voor

DISARONNO ORIG1NALE
l LITER! adviesprijs 19,50 voor

Acties geldig t/m zaterdag 26 maart.
Kom voor meer acties naar de winkel of kijk op www.mitra.nl
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Weekenddiensten
Hervonnde kerk Vorden
Donderdag 24 maart, Witte donderdag 1930 uur ds. J.
Kool HA.
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag 10.00 uur ds. Westerink
HA; 19.30 uur Avondgebed ds. J. Kool.
Zaterdag 26 maart 22.30 uur Ds. J. KooL
Zondag 27 maart Pasen 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervonnde kerk Wichmond
Donderdag 24 maart 19.30 uur Ds. H. Westerink HA wit-
te donderdag.
Vrijdag 25 maart 19.30 uur ds. I. de Zwart Goede Vrijdag.
Zondag 27 maart 10.00 uur ds. L.D. Horjus 1ste paasdag
koor Reborn.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag 19.30 uur ds. D. Wester-
neng HA.
Zondag 27 maart Pasen 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng

RJC kerk Vorden
Donderdag 24 maart 19.00 uur Eucharistieviering Witte
Donderdag.
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg; 19.00
Woordviering.
Zaterdag 26 maart 20.00 uur F. Hogenelst Paaswake,
eucharistie.
Zondag 27 maart 10.00 uur Eucharistieviering

RJC kerk Vierakker
Donderdag 24 maart 18.30 uur Witte Donderdag viering
in Baak.
Goede Vrijdag 25 maart 15.00 uur Kruisweg 19.00 uur
Herderlijk lijden.
Zaterdag 26 maart 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 maart Pasen 10.00 uur woord- en communie-
viering.
Maandag 28 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

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
25 t/m 28 maart, Goede Vrijdag en Pasen, G.M. Wolsink,
Laren, telefoon (0573) 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dageüjks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeting 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 GkL, Raadhuisstraat 39, ma, 10.00-12.00 uur.
Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 33b, wo. 10.00-12.00 uur
(brandweerkazerne).
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur.
De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hiervoor
kunt u een afspraak maken.

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

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

Wooncorporatie 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) 62 61 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-1630 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.corn

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, pei^onenalarmering 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. 830-930 uur.

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaarteenmirn 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.bibUotheekvordenjnl; geopend
1330-20.00 uur, woensdag 1330-1730 uur, donderdag
1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur en 1330-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW^eantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Geopend maandag t/m donder-
dag van 10.00-1230 uur en van 1330-16.00 uur; vrijdag
van 930-1730 uur; zaterdag van 1030-1330 uur.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-11.30 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, openingstijden
ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mafl welzijnouderenvorden
©hetnetnL, website www.welzgnouderenvordenjil
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 aanmelden
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 (MJB.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
teL 0573-438400.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
TeL (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar
M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel.
(0575)555763.

WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWyZer 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

Contactjes
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laren. Minimumprijs €5,50 v n

ven onder nr. of inlich-

a a :
gebonden dient te worden, wordt hier-
voor €.2.50 administratiekosten in re-

ebracht

• 2e paasdag 13.00-16.00
uur. Nieuwe collectie voorjaar
meisjeskleding, mt 92 t/m 128,
Stationsstraat 18, Ruurlo.

0 Op 4 april a.s. start K.C.
Zutphen e.o. weer met nieuwe
gehoorzaamhetdscursussen
puppy, A, B, C en G&GB. Bij
voldoende deelname zal er
ook weer een beginnersgroep
behendigheid van start gaan.
En natuurlijk kunt u bij ons
ook terecht voor Flyball. Voor
informatie: (0575) 52 26 56
of www.kczutphen.nl

• Te huur paashaaskos-
tuums DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen Tel.
(0575)452001.

• Ontspannen het weekein-
de "in. Yoga op vr.av. Sport-
school Strada 20.15-21.30 u.
10 lessen € 75,-- Aanvang
25/3 a.s. Aanmelden: Theo
de Gans, tel. (0573) 44 11 38.

0 Succesvol (bij)verdienen
met HERBALIFE
www.baasoverjezelf.nl

• ASR-therapie, integer,
betrouwbaar. Annet Baars,
tel. (0575) 55 33 03.

• Te huur in Zuid-Frankrijk,
vakantiehuis voor 3 è 4 per-
sonen, prachtige omgeving,
rustig en sfeervol. Tel. 0033-
56 39 46 892 (wordt Ned. ge-
sproken) of 0575 - 44 19 74.

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

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

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

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

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

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

• Te koop: Prachtige laag-
benige Jack Russel pups met
geldige APK. In diverse kleu-
ren en zowel glad- als ruwha-
rige. Tel. (0573) 44 10 96 of
(06) 25 094 488.

Restaurant
't Olde Lettink
Almenscweg 35a 7251 HN Vorden
tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl

e-mail: info (a oldelettink.nl

WEEKMENU:
bij ons opeten € 7,50 • afhalen € e,oo

van di. 22 t/m za. 26 maart

Spare ribs met gebakken aardappelen en rauwkost

• Irish coffee ijs na

P EN 2E PAASDAG
ZIJN wij GEOPEND!

We hebben een Paasbrunch
en een Paaasbuffet
Zie onze Paasadvertentie

Tot ziens bij 't Olde Lettink

• Een ervaren, zelfstandig
werkende hulp in de huis-
houding is bij ons van harte
welkom! Voor halve dag per
week op donderdag of vrijdag,
inlichtingen (0575) 46 36 03.

• Opnieuw beschikbaar
per direkt zit-/slaapkamer
met gez. gebruik van badkamer
en volledig pension, tel.
(0573) 45 37 60.

• Te koop: wegens ver-
bouwing Zeyko keuken met
inbouwapperatuur, tel. (0575)
55 1536.

0 Eerste Paasdag 20.00
uur Paasvuur en Vuurgooi-
en in Kranenburg m.m.v. The
Vacuumcleaners en DOGZ,
terrein Eikenlaan.

• 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.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel.(0314)621959.

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

• 2e Paasdag 13-16 u.
Nieuwe collectie voorjaar
meisjeskleding mt. 92 t/m
128. Stationsstraat 18, Ruurlo.

• Is uw vaste oppas ver-
hinderd? Ervaren oppas
helpt u uit de brand (niet op
vrijdag). Bel 55 32 44.

0 De mooiste handgemaak-
te paaseieren bij Wereldwin-
kel Vorden!

• Te koop: Motormaaier
benzine, 50 cm breed, hand-
maaier 40 cm br. Metalen cir-
kelzaag met gelei lichtnet. El.
lastoestel lichtnet. El. hand-
schaafmachine lichtnet. Tel.
(0575) 55 1961.

• Eindelijk losse navulling
voor onze kruidenmolens!
Wereldwinkel Vorden.

0 Gevraagd: Weidegele-
genheid voor paarden of
eventueel kuilen. Tel. (0575)
55 67 66.

• Gratis af te halen in Vor-
den, goed verteerde stal-
mest Tevens gevraagd fram-
bozen stekken Tel. 54 29 37.

Kijk voor nieuws
ook op:

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

23 mrt. t/m 29 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 23 maart
bruine bonensoep / spies de rotonde met kruidenboter met
aardappelen en salade

Donderdag 24 maart
wokki wokki van kip met roerbakgroente en rijst / vruchten-
cocktail met slagroom

Vrijdag 25 maart
mosterdsoep / vispot de rotonde in roomsaus met aard. puree
en groente

Maandag 28 maart 2de paasdag

Dinsdag 29 maart
Wienerschnitzel met frites en groente/ ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 10
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

?
lunchkaart, ijssaion, 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
en langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

4. * fc^^^

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Een wolk van een baby
Met ogen als sterretjes
Een neusje zo klein
't Zusje van Mirthe
Waar we heel blij mee zijn.

Aan dit kleine wonder van leven, hebben wij de
naam gegeven

Amber
Amber is geboren op 14 maart 2005, weegt 4040
gram en is 52 cm lang.

Michael, Jolanda en Mirthe Hulleman

Biesterveld 96
7251 VT Vorden

:| Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze \
"i zoon en broertje

Yorian is geboren op 18 maart 2005,
weegt 4820 gram bloot en is 56 cm groot.

Gerrit Arendsen en Annemane Wesker
Meivin, Diëgo en Sharona

Dr. W.C.H. Staringstraat 6
7251 AL Vorden
tel. (0575) 55 52 99

Wilt u vingertjes en teentjes komen tellen,
dan graag van te voren even bellen.

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur en na 21.30 uur.

TROUWRING VERANDEREN
Rouwsieraden en erfstukken
kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen
atelier.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zogenaamde
.vintage" horloges.

De Klokkenmakermaker

Tevens in- en verkoop uurwerk reparatie-ateler
van jaren Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

50,60 en 70 horloges. Td.: 0543 - 47 78 30

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

Wat is mijn wereld wazig.
Wat is de wereld klein.
Ik kan mij niet herinneren
wie jullie allemaal zijn.

Soms zie ik iets bekends
of voel ik wat vertrouwds
en is het weer heel even
net zoals vanouds.

Na een periode van afnemende gezondheid is, na
een liefdevolle verzorging in verlpeeghuis Prons-
weide te Winterswijk, in volle vrede overleden on-
ze lieve moeder, oma en opoe

Jacoba Adolphina Oukes-Pardijs
sinds 3 maart 2003 weduwe van Jan Oukes

* 14 augustus 1922 113 maart 2005

Gerrit en Agnes
Jan Willem en Inge

Vera
Jesse
Emma

Merijn en Ellen
Sietse

Marg en Ron
Sanne
René

Correspondentieadres:
G. Oukes
Bargenslat 21, 7103 DS Winterswijk

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

"Velig in Jezus' armen"

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis van het overlijden van on-
ze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Wilhelmina Louisa
Mennink-Jansen

weduwe van A.G. Mennink

op de leeftijd van 92 jaar.

Lochem: G.J. Langeler-Mennink
A.R. Langeler

Art en Mirjam
Xanne

Helmi en André

Vorden: R.G. Mennink
G. Mennink-Struik

Erika en Brian
Wiebe

Arnold en LJnsey

Almelo: AA van Esveld-Mennink
R van Esveld

Karin en Georges
Annelijn, Casper

Petra en Freek
Lotte

Lochem, 17 maart 2005
De Hoge Weide

Correspondentieadres:
Galgengoorweg 19, 7251 KD Vorden

De rouwdienst waarvoor u wordt uitgenodigd,
wordt gehouden op woensdag 23 maart om 11.00
uur in de kapel van de Wildenborch.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor de dienst is er van 10.30 tot 10.55 uur gele-
genheid om afscheid te nemen.
Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in
de Kapel van de Wildenborch.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukker i j We e ver s

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

Volop genieten
met de

Paasdagen
bij uw

Keurslager

Keurslagerkoopje
4 halve Kipf ilets +
zakje Krieltjes +
zak luxe Gemengde sla
samen voor: €

Vleeswarenkoopje
overheerlijke Be6nhdlTI 100 gram €

Special

Varkenshaas
in bladerdeeg 100 gram €

Weekaanbieding
Wat had u gedacht van een ouderwets lekkere

Runderrollade <van de nb) soo g €

7?5

1.39

1.69

5?8
Voor de Paasdagen

Paassalade
(rauwkost met ei en prei) 150 gram € 129

Met de Paasdagen hebben we

BfYlSVleGS in ons assortiment!\

Vleeswaren trio
100 gram Kipf Het +

100 gram Schouderham +
100 gram Kdtenspek

samen voor de prijs van : 3?9

KlVlogman, keurslager
A Zutphenseweg 16, Vorden

ifcWli (0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
httpy/www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

ledere week kijkt men uit naar de kerkdiensten en
doktersdienst in weekblad Contact

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het geheel
onverwacht overlijden van mijn zorgzame vader,
onze schoonvader, opa en overgrootvader

Christiaan Johannes Bannink
weduwnaar van Frederika Saalmink

op de leeftijd van 88 jaar.

Chris Banninkt
Maaijke Bannink-Drieënhuizen

Chris en Ingrid
Casper, Myrthe

Helma
Drikus

Rieki Bijenhof-Bannink
Wim Bijenhof

Richard
Monique en Arjan

Jamo

Zutphen, 20 maart 2005

Correspondentie-adres:
R. Bijenhof-Bannink
De Stroet 28
7251 CR Vorden

Vader ligt opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Piet Heinstraat 31 te Zutphen, alwaar geen bezoek.

De crematjeplechtigheid wordt gehouden op vrijdag
25 maart om 14.15 uur in de Usselzaal van het
crematorium te Dieren, Imboslaan 6.
Voorafgaand is hier van 14.00 tot 14.10 uur gelegen-
heid tot afscheid nemen.

Na afloop is gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

U wilde toch meer
gaan bewegen?
Wist u dat collecteren een heel

gezonde bezigheid is? Het Is

goed voor de been- en armspieren,

vooral als de collectebus gaande-

weg voller raakt. Komt u In de

week van 13 t/m 19 maart graag

in beweging als collectant voor

het Reumafonds, meldt u zich

dan aan bij Geertje van den Berg,

1020-589 6471.



(Advertorial)

B E U R S P R A A T

Advies aandelen
is positief
Zolang de wereldeconomie niet verder
vertraagt, verwachten wij dat de vrien-
delij ke ondertoon op de aandelen-
beurzen aanhoudt. Managers en direc-
teuren kopen de laatste maanden fors
meer aandelen en ook dat is goed
nieuws voor de aandelenmarkten.
Daarom zetten wij ons aandelenad-
vies verder aan. Op sectorniveau heb-
ben we het advies voor IT verlaagd en
dat van consument cyclisch verhoogd.

ECONOMISCHE CIJFERS VS
BLIJVEN GOED
Na een jaar waarin de economische
groei wereldwijd versnelde, heeft
2005 een lagere maar nog steeds flin-
ke economische groei van ongeveer
3% in petto. Ook voor de Verenigde
Staten rekenen wij op een groeicijfer
van ongeveer 3%, na een groei van

4,4% over 2004. Daarmee zijn wij iets
somberder dan de meeste analisten,
die gemiddeld genomen op 3,5% reke-
nen. Maar de regering Bush staat voor
flinke .belastingverhogingen om het
begrotingstekort te verlagen en de Fe
deral Reserve, de Amerikaanse centra-
le bank, gaat door met het verhogen
van de rente. De twee belangrijkste
economische cijferreeksen in de Ver-
enigde Staten zijn de ISM-index en de
werkgelegenheid. Beide ontwikkelden
zich in december volgens verwach-
ting. Dat betekent dat het onderne
mersvertrouwen nog steeds boven de
vijfenvijftig staat en dat is in histo-
risch perspectief hoog. Buiten de Ver-
enigde Staten zijn de ontwikkelingen
redelijk. Japan maakt net als Euroland
een weinig krachtige indruk met een
afnemende groei van de investeringen
en een sterke afhankelijkheid van de
exportgroei. Maar een opsteker is Chi-
na dat waarschijnlijk een groeipad
van 8-10% kan continueren.

INSIDER-AANKOPEN VS NEMEN TOE
Volgens onze taxaties zal het bedrijfs-
leven in 2005 wereldwijd bezien een
winstgroei van ongeveer 6% laten
zien. Dat is niet spectaculair, maar
rechtvaardigt wel een verdere koers-
stijging op de aandelenbeurzen. De
koers-winstverhouding voor de MSCI
Wereld-index van 16 vinden wij name
lijk alleszins redelijk. Wij zijn boven-
dien niet de enigen die koopkansen
zien. Uit cijfers over het gedrag van
Amerikaanse insiders (dit zijn bedrijfs-
directeuren en managers) blijkt name
lijk dat de insider-verkopen de afgelo-
pen maanden nauwelijks toenemen
in vergelijking met het jaar daarvoor.
Maar aan de koopkant ziet het beeld
er compleet anders uit. In het laatste
kwartaal van 2004 lag het niveau van
de insider-aankopen ongeveer 40% bo-
ven dat van een jaar ervoor. Dat is een

positief signaal gegeven de voorspel-
kracht van deze over het algemeen
goed geïnformeerde beleggers. Boven-
dien vallen de komende maanden nog
in het voor aandelen aantrekkelijke
beleggingsseizoen (van november tot
en met mei).

CYCLISCHE SECTOREN FAVORIET
We hebben ons advies voor de IT-sec-
tor verlaagd van positief naar neu-
traal. De IT-sector imponeert niet, on-
danks de aanhoudende economische
groei en een hoge verwachte winst-
groei. De vierdekwartaalcijfers gaven
geen aanzet tot een rally, zodat wij
niet langer overwogen willen zitten.
Wij herbeleggen het vrijgekomen geld
in de sector consument cyclisch waar-
door deze een overweging krijgt.
De Amerikaanse consumentenbeste
dingen groeien hard door de toene
mende werkgelegenheid. Bovendien is
het koersbeeld van de sector vrij goed.
Met deze verschuiving blijven wij on-
verminderd inspelen op de aanhou-
dende groei van de wereldeconomie.
Onze andere favoriete sectoren zijn
energie, basismaterialen en industrie
& dienstverlening. Ook deze profïte
ren van de nog steeds gunstige ont-
wikkeling van de wereldeconomie.

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

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 591710
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Vorden ziet er weer netjes uit!

"Ik schat dat wij zaterdag iets min-
der vuil hebben opgehaald dan vo-
rig jaar ( in 2004- circa 1700 kilo-
gram). Dus een goed teken. Dat
neemt niet weg dat er nog genoeg
vuil viel op te ruimen, eigenlijk te-
veel. Met name langs de fietspaden
langs de doorgaande wegen valt
nog veel te verbeteren. Hier lag het
meeste vuil. Lege blikjes, flesjes,
chipzakken en andere verpakkin-
gen van etenswaren worden nog al-
tijd zomaar weggegooid", zo sprak
Ria van Vleuten, één van de coördi-
natoren.

Aan deze "zwerfvuildag", die zater-
dag overigens voor het tiende achter-
eenvolgende jaar werd gehouden,
kwamen ongeveer 120 vrijwilligers in
touw die geheel Vorden hebben "be
werkt".

Ria van Vleuten:" Wij hebben al die ja-
ren op een vaste groep medewerkers
kunnen rekenen. Ze melden zich
spontaan aan en daar zijn we erg blij
mee. Behalve de vaste verenigingen zo-
als de hengelsportvereniging "De
Snoekbaars", de rijwiel- en toerclub
"De Achtkastelenrijders ", pupillen

van de voetbalvereniging "Vorden",
buurtverenigingen uit Hackfort, de
Wildenborch, Wichmond/ Vierakker
Wildbeheer Eenheid Yssel Oost, Kra-
nenburgs Belang, leerkrachten school
Hoge, ook altijd een vast groepje die
niet bij een vereniging zijn aangeslo-
ten. Steevast een groep van circa 20
personen die de Rondweg, de Horster-
kamp en de Zutphenseweg voor hun
rekening nemen", zo zegt Ria van
Vleuten.

Tien jaar geleden nam de werkgroep
Leefbaarheid Vorden het initiatief tot
deze zwerfvuildag en nog altijd is de
werkgroep van de partij. Jaap v.d.
Broek die destijds namens Leefbaar-
heid Vorden de aanzet gaf, kwam za-
terdagmiddag nog even op de gemeen-
tewerf aan de Enkweg een kijkje ne
men. Daar werden de vele vrijwilligers
getrakteerd op een boerenkoolmaal-
tijd, die hun werd aangeboden door
Hans Kostense van het Adviesburo
Groeneweg uit Deventer. De gemeente
Bronckhorst zorgde daarbij voor een
drankje. Wethouder André Baars, die
zaterdagmorgen zelf actief deelnam
aan het verwijderen van zwerfvuil, be
dankte de vrijwilligers voor hun inzet.
"Ik vind het fijn dat ik op deze manier
een stukje Vorden heb leren kennen
en dat ik met eigen ogen heb kunnen
zien hoe het ophalen van zwerfvuil in
de praktijk wordt aangepakt. Het
moet in de toekomst zo worden dat er
van deze zwerfvuildag een "wandel-
dag" gemaakt kan worden", zo grapte
hij. Genoemd Adviesburo Groeneweg
zal wat betreft het ophalen van zwerf-
vuil voor de gehele gemeente Bronck-
horst een inventarisatie en een plan
van aanpak maken. Het buro zal dat
tevens de mogelijkheden tot preventie
aangeven.

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

baan de Wehme: info bij de receptie.

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

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

MAART
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.
30 Seniorensoos Vierakker/Wichmond,

Museum '40-'45.
31 Klootschietgroep Vordense Pan.

Grootmeester Kim Young Sik zeer tevreden

Examens Hapkido en Hwa Rang
Do bij Indoor Sport in Vorden

Op zaterdag 12 maart deden vijf-
tien personen examen bij Indoor
Sport in Vorden voor Hapkido en
Hwa Rang Do voor een hogere
band of dan. Deze examens werden
afgenomen door Grootmeester
Kim Young Sik. 8e dan Hapkido, 8e
dan Hwa Rang Do en 8e dan Taek-
wondo.

Hwa Rang Do is de van oorsprong zeer
oude zelfVerdedigingstijl van de Silla
strijders in het oude Korea. Deze strij-
ders waren te herkennen aan een
bloem op hun hoed, waar de nam
Hwa Rang Do voor staat (bloem van de
jeugd). Deze strijders waren zeer be
hendig in gevechten met en zonder
wapens. In Hwa Rang Do wordt ook
geoefend met en tegen wapens, zoals
zwaarden, messen, stokken, enzo-
voort. Deze stijl is zeer compleet en de
wedstrijdsporten Taekwondo en Tae
Soo Do zijn hier ook van afgeleid. Hap-
kido is afgeleid van deze stijl en het
meer bekende Japanse Aikido.
De examens werden afgenomen vanaf
gele band tot derde dan. De mensen
die gestart zijn in 1999-2000 bij Indoor
Sport zijn geslaagd voor de tweede
zwarte slip, dus het laatste examen
voor de zwarte band. Meester Kim was
zeer te spreken over het nivo van de
groep. Op 17 december 2005 doen de
volgende heren een landelijk examen
voor zwarte band in Den Haag of Am-
sterdam; Hans Pannekeet, Rob Groot-
Wassink, Bert-Jan Wijs, Mennolt Seel-
emeijer, Martin Bruins.
Ook voor leraar Martin Verweij is dit
een mooi succes. Zelf beoefent hij de
Koreaanse gevechtsporten vanaf 1974.
Verweij is begonnen met Taekwondo
in Den Haag bij Peter de Wit die toen
Nederlands kampioen was. 'In 1982
ben ik er Hapkido bij gaan beoefenen
en kreeg ik les van de Koreaanse
Grootmeester Hur Heung Taek in Den
Haag'.
In 1986 vertrok de Koreaan naar de
Verenigde Staten waar hij nog steeds

les geeft. De sportschool werd toen
overgenomen door een andere Kore
aanse grootmeester, Kim Young Sik,
waar Verweij tot 1995 les heeft gehad
in Hapkido, Hwa Rang Do en Taek-
wondo. In de eerste twee stijlen is Ver-
weij doorgegaan.

Vorige week zaterdag heeft Martin
zijn derde dan gehaald in beide stijlen.
Verweij heeft zelf les gegeven in deze
stijlen in Nootdorp toen Tenerife en
nu geeft hij al weer sinds 1999 les bij
Indoor Sport in Vorden.

WAT IS HAPKIDO?
Hapkido is een Koreaanse zelfVerdedi-
gingstijl, die gebaseerd is op het ge
bruiken van de kracht van je tegen-
stander (YU = zachte vorm)), dus het
meegaan in de beweging om vervol-
gens dit om te zetten naar een tegen-
gestelde beweging, aanval (YANG =
harde vorm) in cirkelvormige bewe
gingen (WON=circelvormig).
Doordat de technieken weinig kracht
vereisen is deze stijl ook zeer geschikt
voor vrouwen. Veel trap-, stoot en
klemtechnieken en het uitschakelen
van je tegenstander op verschillende
drukpunten maken deze stijl tot een
complete gevechtsstijl. Ademhalings-
technieken (Ki = innerlijke kracht) ma-
ken een belangrijk deel uit van de trai-
ning.
De betekenis van Hapkido: (hetzelfde
als het Japanse Aikido) Hap = harmo-
nie, de manier

Ki = innerlijke kracht
Do = de weg
Iedereen die met deze vorm van zelf-
verdediging wil kennismaken of mee
wil doen met een proefles kan contact
opnemen met Martin Verweij, tel.
(06) 42 73 25 73 of Indoor Sport in
Vorden, telefoon: (0575) 55 34 33.

De lestijden zijn: dinsdag van 18.30 tot
20.00 uur en donderdag van 21.00 tot
22.15 uur.



Vordense dammers weer terug op het hoogste niveau!

Kampioenschap werd gevierd
met promotie naar de Ere-Klasse

De Vordense dammers zijn met veel vertoon van macht kampioen van
de Hoofdklasse geworden. Tijdens de laatste competitiewedstrijd werd
het reserveteam van landskampioen Huissen met de aansprekende cij-
fers 15-5 afgedroogd. "Inderdaad veelzeggende cijfers. Het kampioen-
schap is dik verdiend. Wij hebben het gehele seizoen zeer constant ge-
speeld, acht keer gewonnen en slechts twee keer remise. Toch hadden
we een scherpe concurrentie van DVSB. Ook die ploeg speelde uitste-
kend. Onze voorsprong bedroeg uiteindelijk drie punten, dus genoeg
voor de titel", zo keek secretaris Henk Grotenhuis ten Harkel op de af-
gelopen competitie terug.

Het kampioenschap in deze Hoofd-
klasse betekent voor de Vordense dam-
mers dus terug op het hoogste niveau,
de aansprekende nationale Ere-Klasse.
In de praktijk opnieuw "verre reizen"
maken. Neem bijvoorbeeld een uit-
wedstrijd naar Geleen in Zuid Lim-
burg. Dat betekent zo rond 8.30 uur
vertrekken om op tijd (12.00 uur) aan
de wedstrijd te kunnen beginnen. Een
wedstrijd in de Ere-Klasse neemt ge
middeld zo'n vier tot zes uren in be-
slag. Dus 's avonds laat weer terug!

Om het komende jaar op het hoogste
niveau te acteren, wordt volgens Henk
Grotenhuis nog een hele klus. Zegt hij:
"Wij hebben geen sponsor die zomaar
wat geld op tafel legt om daarmee spe-
lers aan te kunnen kopen. Sterker nog,
wij hebben ons als club voorgenomen
geen spelers te betalen. Ons beleid is
erop gericht om met eigen spelers een
goede ploeg op te bouwen. Dat is na-
tuurlijk gemakkelijk gezegd, maar wij
zijn en blijven optimistisch. Wij be-

schikken met Jochem Zweerink en
Wouter Ludwig over twee zeer talent-
volle jeugdspelers.

TALENTVOLLE JEUGDSPELERS
Als wij die voor de club kunnen be-
houden, betekent dat, wat onze spor-
tieve aspiraties betreft, al een belang-
rijke stap in de goede richting", aldus
Henk Grotenhuis. De zojuist genoem-
de jeugdspelers hebben de afgelopen
competitie ook al deel uitgemaakt van
het eerste team. Ook tijdens de laatste
wedstrijd bleken Jochem en Wouter
over stalen zenuwen te beschikken,
want beiden wonnen hun partij.
"Daarnaast hebben wij in Vorden met
de 12-jarige Jelle van Rossum nog een
geweldig talent in huis. Wij gaan er
vanuit dat de ontwikkeling van Jelle
zich in positieve zin doorzet", zo zegt
Henk Grotenhuis.

Het edele damspel wordt al 65 jaar in
Vorden in clubverband beoefend. Vlak
voordat de Tweede Wereldoorlog uit-

brak waren mannen als onder meer
Bernard Breuker en Herman Wansink
de grondleggers van de damclub DCV.
In de jaren zestig beschikte de club
over een geweldige lichting jeugdspe-
lers. De talenten ontwikkelden zich
uitstekend. Henk Grotenhuis: "In de
jaren tachtig werd dat "uitbetaald",
dat wil zeggen dat spelers als Henk Ru-
esink, Tjeerd Harmsma, Gerrit Was-
sink en Jan Masselink de sprong naar
de top maakten. Later kwamen daar
ook nog jongens als Johan Krajen-
brink en Wieger Wesselink bij", zo
zegt Grotenhuis, terwijl hij maar heel
bescheiden zijn eigen prestatieniveau
aanstipt. En die prestatie mag er zijn,
want anno 2005 blaast de secretaris
van de club nog steeds een dapper
partijtje mee in het eerste team!

OEKRAÏNE
Geleidelijk aan begon DCV in teamver-
band de opmars naar de nationale top.
Dat resulteerde in 1993 in promotie
naar de Ere- Klasse, zelfs werd een keer
in de strijd om de landstitel de derde
plaats behaald. Henk Grotenhuis:
"Mede door onze sponsor Dostal kon-
den we deze sprong maken. We waren
door de inbreng van Dostal in staat
om spelers naar Vorden te halen. Zo
kwamen uit de Oekraïne Slava Lesjt-
sinsky en Nina Jankoskaja ons verster-
ken. Trouwens Nina speelt als Nina
Hoekman nog steeds bij ons mee. En
hoe! Zij kwam het afgelopen seizoen
in competitieverband acht keer tot
winst, hetgeen haar de topscorers prijs
in de Hoofdklasse opleverde", zo zegt
Henk Grotenhuis.

De Vordense damclub degradeerde
in!999 naar de Hoofdklasse om een
seizoen later weer op het hoogste plat-
form terug te keren. Henk Grotenhuis:
"Toen Dostal als sponsor afhaakte ver-
trokken enkele topspelers zoals de
Limburgers Eddy Budé en Brian Kou-
len. Wij konden ze niet meer betalen.
De vraag rees, hoe verder?

Wij zijn toen een fusie aangegaan met
de damclub uit Doetinchem en spelen
we thans onder de naam DUO (Dam-
mers Uit Oost). Het eerste jaar na een
fusie is gewoon een moeilijk jaar. We
zagen het wel aankomen dat we een
stapje terug (degradatie) moesten
doen. En nu, na een jaar Hoofdklasse,
weer terug in de Ere-Klasse. Prachtig
toch", zo constateert een tevreden
Henk Grotenhuis ten Harkel.

Paasspeurtocht bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Zaterdag 26 maart a.s. kan iedereen bij
Super de Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys iedereen gratis aan het
"Speurtocht opdracht"-spel meedoen.
Vanaf zaterdagmorgen kan men dit
ophalen bij Super de Boer.

HOE WERKT DEZE
"SPEURTOCHT OPDRACHT'?
Aan dehand van cryptische omschrij-
vingen mag men door de winkel op
zoek naar de paasproducten die pas-
sen bij het raadsel. Wanneer het juiste

paasproduct gevonden is, wordt een
letter en een volgende opdracht ver-
kregen. Als alle raadsels opgelost zijn,
vormen de verzamelde letters een
Paaswoord. Dit Paaswoord dienst inge
vuld te worden op het opdrachtvel en
vervolgens kan dit ingeleverd worden
bij de kassa of servicebalie.
Iedereen die meedoet krijgt een leuke
attentie en uit alle goede inzenders
worden 3 hoofdprijten uitgeloot. De
hoofdprijswinnaars krijgen telefo-
nisch bericht.

S q u a s h

Het einde van de competitie na-
dert: alle teams van Squash Vorden
hebben nu nog slechts één compe-
titiewedstrijd te gaan. Afgelopen
zondag hebben Squash Vorden l
en Squash Vorden 2 de één na laat-
ste wedstrijd gespeeld. Beide he-
renteams komen uit in de Ie klasse
van de Euregiocompetitie.

Squash Vorden l heeft in Apeldoorn
gespeeld tegen Squash Apeldoorn l en
Squash Hellendoorn 2. Vooral de wed-
strijden tegen Squash Hellendoorn l

wilden de heren van Vorden winnen,
want Vorden stond derde in de poule
en Hellendoorn kwam met slechts 3
punten daar vlak achteraan. Voor het
kampioenschap vechten beide teams
niet meer, maar de strijd om de twee-
de en derde plaats is nog niet beslist.

Squash Vorden l wist op eenvoudige
wijze van Apeldoorn te winnen en
pakte hiermee alle 5 punten. Tegen
Hellendoorn was het aanzienlijk
zwaarder en zodoende werd verloren
met 4-1. Het team had behoorlijk pech
doordat Perry Boersbroek in zijn partij
een blessure opliep, waardoor hij zijn
partij moest opgeven.

Squash Vorden 2 speelde thuis tegen
Citadel l uit Enschede en Didam l uit
Didam. Het team heeft goed gespeeld
en pakte net als vorige week 9 van de
10 punten. Alleen tegen Didam l heb-
ben zij een partij verloren, maar dat is
niet erg als je bedenkt dat dit team op
een tweede plaats in de poule staat en
Squash Vorden 2 op de zesde plaats
staat. Vooral de enige dame in het
team, Milja Dorenbos, wist een knap-
pe prestatie neer te zetten door haar
partijen met 3-1 en 3-0 te winnen van
Kalle Kaldenbach en Ralf Siepen.
Laatstgenoemde staat in de individue-
le ranglijst van de Euregiocompetitie
op de Ie plaats.

Op 2e paasdag wordt bij Squash Vor-
den het Paastoernooi met bijna 60
deelnemers gehouden. Heb je interes-
se om te gaan squashen of vind je het
gewoon leuk om een keer te kijken,
dan ben je van harte welkom.

UITSLAGEN ZONDAG 20 MAART:
Squash Hellendoorn 2 - Squash Vor-
den 1: 4-1, Squash Apeldoorn l -
Squash Vorden l: 0-5, Squash Vorden 2
- Didam 1:4-1, Squash Vorden 2- Cita-
del 1: SO

PROGRAMMA ZONDAG 3 APRIL:
Squash Hellendoorn 3 - Squash Vor-
den 3; Kontrast l - Squash Vorden 3;
Squash Plus 2 - Squash Vorden 4;
Squash Hellendoorn 4 - Squash Vor-
den 4

Inleveren berichten,
advertenties, etc.

In verband met Pasen ver-
zoeken wij u berichten en
advertenties voor Contact
Bronckhorst Noord uiterlijk
donderdag 24 maart a.s. om
17.00 uur in te leveren.

De Redactie.

Bijeenkomsten landbouw-
driehoek goed bezocht
De afgelopen week zijn twee bij-
eenkomsten georganiseerd door
LTO Noord voor de bewoners van
de landbouwdriehoek. Tijdens de-
ze bijeenkomsten werden de bewo-
ners in de gelegenheid gesteld mee
te denken over de toekomst van de
landbouwdriehoek. Deze bijeen-
komsten zijn uitermate goed be-
zocht. Ook over de discussie en de
inbreng zijn de organisatoren van
de bijeenkomsten zeer tevreden.

PROJECTINFORMATIE
De bijeenkomsten vonden plaats in het
kader van het project Grondgebonden
Perspectief. Dit project beoogd om sa-
men met het gebied aan de slag te
gaan met de uitvoering van het
Reconstructieplan Achterhoek en Lie-
mers. In dit project wordt samenge
werkt door LTO Noord Projecten met
GMF, het Waterschap, Natuurmonu-
menten, Stichting Natuur in de Graaf-
schap, GPG en Vitens. Het vertrekpunt
bij dit project is om met de onderne
mers en bewoners in gesprek te komen

over de toekomst van hun eigen omge-
ving, de Landbouwdriehoek. De land-
bouwdriehoek is het gebied tussen
Vorden - Lochem - Ruurlo. Naast onder-
nemers en bewoners zijn ook maat-
schappelijke organisaties en overhe-
den gevraagd inbreng te leveren.

De inbreng van ondernemers, maat-
schappelijke organisaties en bewoners
dient uiteindelijk te leiden tot een
kansenkaart, die vervolgens wordt op-
genomen in het uitvoeringsplan. Dit
eindprodukt is vervolgens leidend om
de praktische uitvoering ter hand te
nemen.

Tijdens de bijeenkomsten zijn vele
goede suggesties binnengekomen.
Mocht u nog zaken vergeten zijn, dan
kunt u contact opnemen met LTO
Noord Projecten, Arno Spekschoor, te
lefoonnummer (0570) 66 28 10.

Ook degenen die niet aanwezig kon-
den zijn kunnen suggesties doorgeven
via bovenvermeld telefoonnummer.

Sursum Corda
Muziek Marathon info
Op 2 april is het eindelijk zover en
is voor vele kleine en grote arties-
ten het moment aangebroken om
het publiek te laten kennismaken
met de ingestudeerde "act". Even
nog dachten de organisatoren
"krijgen we de 12 uur wel vol? " ,
maar deze vrees blijkt volledig on-
gegrond. De organisatie zal zelfs
moeten strepen in de aangevraag-
de optredens. Een luxe probleem
dus!

Er is veel animo om aam de muziek-
marathon mee te doen. Van klein tot
groot zijn optredens opgegeven, waar-
bij een aantal in het oog springen, zo-
als een optreden van ex-majorettes (al-
lemaal jongere-oudere dames, die de
uitdaging zijn aangegaan om "het"
nog eens te proberen - oefenen dus!)
Maar ook optredens van de kakelverse
jongensband "de 4 vent bend", verder
diverse solo partijen, duo's, trio's en
natuurlijk ook het orkest en de mallet-
band.

Er wordt zelfs gezongen! Een groot
aantal bedrijven hebben inmiddels
toegezegd de marathon (en dus de ver-
eniging) te zullen steunen en ook van-
uit de leden komen geluiden van goed
gevulde sponsorformulieren.

Deze sponsorformulieren kunnen nog
tot aan de laatste dag (31 maart red.)
worden aangevuld met bedragen, zo-
dat de vereniging pas tijdens de mara-
thon zelf kan bepalen wat er gaat bin-
nenkomen aan sponsorgelden. Het
dorpscentrum is ook voorbereid op
een grote toeloop van toeschouwers

en zegt voldoende eten en drinken in
huis te hebben om dit aan te kunnen.
Dat moet ook wel, want een dweilor-
kest en een heuse dorpsomroeper pro-
beren het Vordense publiek het Dorps-
centrum binnen te krijgen om even te
gaan kijken. Dat zal best lukken, want
de toegang is geheel GRATIS. Overi-
gens zal aan de buitenzijde van het
Dorpscentrum duidelijk te zien zijn
wat er zich binnen afspeelt.

Volgende week kunt in deze krant -
pagina groot - de complete planning
bekijken! Ook wordt dan een overzicht
gegeven van alle bedrijven die de ver-
eniging een warm hart toedragen
door als sponsor te acteren. In het
overzicht van de optredens is aangege-
ven wie gaat optreden ,wat het optre-
den inhoudt en hoe laat dit plaats
vindt. Zeker weten staan er ook beken-
den tussen en daar wil je toch even bij
zijn! Lees meer volgende week!



Nederlandse Kinderjury 2005 Tiplijst 6 t/m 9 jaar, zijn 25 van de 1.100 boeken uit 2004, die door boekver-
kopers en bibliothecarissen zijn uitgekozen om je op een idee te brengen:

Ook in de Bibliobus zijn stemformulieren voor de Nederlandse Kinderjury 2005

Vanaf l februari jl. kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar stemmen
op hun favoriete boek uit 2004. Er wordt gewerkt in twee leeftijds-
groepen: 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.

Twee redenen om mee te doen: lezen is hartstikke leuk én je maakt
kans op superprijzen! Uit alle uitgebrachte stemmen worden de
winnaars getrokken. Dit gebeurt half juni 2005.

De hoofdprijs is een verwenuitstapje
naar de Efteling met de hele familie.
Tweede prijs is twee KinderBoeken-
bonnen per persoon, samen € 10,-voor
iedereen bij jou in de klas.
Troosprijzen: 25 setjes van twee Kin-
derBoekenbonnen, samen ter waarde
van € 10,-.

Het boek dat van de Kinderjury de al-
lermeeste stemmen krijgt, gemeten in
beide leeftijdscategorieën, krijgt de
Hotze de Roosprijs uitgereikt. Kinder-
boekenschrijver Hotze de Roos van De
Kameleon woonde, evenals Dick Laan
van Pinkeltje in Zaanstad. Daarom is
Zaanstad de hoofdstad van de Neder-

landse Kinderjury en wordt daar ieder
jaar de prijs uitgereikt.

Het is heel belangrijk dat kinderen
meestemmen. Vroeger bepaalden de
ouders wat goed was voor kinderen.

Tegenwoordig kunnen kinderen heel
goed voor zichzelf opkomen. Daarom
is de Kinderjury in het leven geroepen
en kunnen kinderen zélf kun stem la-
ten horen.

Ook in de Bibliobus kun je een stern-
formulier meenemen, waarop je drie
favoriete boeken kunt opschrijven.
Vraag ernaar in de bus. Stemmen via
internet kan ook: wwwJdnderjury.nl

TITEL
Als ik niet toevallig de hond van
tante Doris verwisseld had
De kleine Mozart op wereldreis
Zokken met de Z van Zondag
Helemaal gewoon Klaartje Boon
Met opa op expeditie
Wilde beesten
Floor gaat door!
Hobbel, Karel en Co
Min of meer een zeemeermin
Het geheim van de verdwenen muntjes
Paniek in de leeuwenkuil
Het Madiba boek
Keizer en de knikkervis
Het geheim van het spookhuis
Die boef komt er niet in!
Geheim agent
De gesloten kamer
Pluk redt de dieren
Gezocht: moeder
Vos, Haas en het Kind van Eik
Zootje was hier

SCHRIJVER

Ingelin Angeboren
Sanne de Bakker
Gerard B. Berends
Lauren Child
Per Olov Enquist
Hans Hagen
Marjon Hoffman
Liesbeth Jongkind
Liz Kessler
Rindert Kromhout
Paul van Loon
Nelson Mandela
Koos Meinderts
Selma Nooit
Selma Nooit
Mirjam Oldenhave
Nanda Roep
Annie M. G. Schmidt
Ruth Symes
Sylvia Vanden Heede
Edward van de Vendel
Kaat VranckenCheffie is de baas

De ontmaskering van de zingende hotelrat Jacques Vriens.
Krullen en blubbershampoo Bette Westera
Schaap en Geit Marleen Westera

Tiplijst 10 t/m 12 jaar, zijn 25 van de 1.100 boeken uit 2004, die door boekver-
kopers en bibliothecarissen zijn uitgekozen om je op een idee te brengen:

TITEL
Popmuziek
Vliegende start
Leeuwenj ongen
Arthur- koning van de Middenmark
Heksengefluister
De held van Oer in het Rijk van Schijn
De ogen van Jesleia
Thomas en de laatste draken
Colman
Donderkop
Stravaganza, Stad van sterren
Zwijgplicht
Victorie!

De Vliegende Hollander
Doe eens raar met je haar
Het boek van alle dingen
Alle dagen hartstikke druk
P.S. ik ben uw dochter Mirjam
De reis van Lena Lijstje
Hoe overleef ik met / zonder jou?
Marike en de nachtvogel
100% Timboektoe
De zwarte baron
Chatbox leugens
Tien torens diep

SCHRIJVER
Hester Carvalho.
Caja Cazemier.
Zizou Corder.
Kevin Crossley-Holland.
Anna Dale
Thea Dubelaar.
Judith Eiselin
Cornelia Funke
Monica Furlong
Sylvia Vanden Heede
Mary Hoffman
Mieke van Hooft
Theo Hoogstraaten &
Simone van der Vlugt
Agave Kruijssen
Elisabeth Mollema
Guus Kuijer
Mirjam Mous
Mirjam Oldenhave & Jacques Vriens
Francine Oomen
Francine Oomen
Lydia Rood
CanySlee
Annejoke Smids
Tais Teng
Jacques Vriens

"De winkel van Yvonne van der Burg "Yvonne Modespeciaahaak voor de jeugd" in Vorden."

De Stichting Nationale Thuiswin-
kel Awards heeft de e-commerce-
website www.kleertjes.com geno-
mineerd als "Beste starter 2005". Er
werden vijf bedrijven genomi-
neerd: www.bestthings.nl (ca-
deau's), www.dokter.nl (digitaal
consult), www.vitunique.nl (voe-
dingssupplementen), www.gift-
pack.nl (cadeau's plus) en
www.kleertjes.com (kinderkle-
ding).

Claudia Bruil is initiatiefneemster van
kleertjes.com. Zij is afkomstig uit de
IT-sector (Informatie Technologie) en
startte met die achtergrond de ver-
koop van outlet. Ze ziet de nominatie
als grote eer en bevestiging van het
succes. Bovendien is er door de nomi-
natie professionele erkenning in de
thuiswinkel branche.
Vanaf februari 2005 werkt Claudia
Bruil samen met Yvonne van der Burg,
die eerst werkzaam was in de grafi-

sche sector. Het klikte direct tussen de
beide ondernemers. Het zijn zakelijke
partners en willen ieder de eigen on-
derneming en identiteit behouden.
Yvonne van der Burg runt baby- en
kinderkledingspeciaalzaak "Yvonne
Modespeciaalzaak voor de jeugd" in
Vorden. Door de samenwerking is ook
kinderkleding uit actuele collecties bij
kleertjes.com te bestellen.
Naast het ruime en gevarieerde aan-
bod aan merkkleding, zijn de prijzen

scherp en is er kwaliteit, betrouwbaar-
heid, snelle verzending en optimale
service. Het hoofdkantoor in Doetin-
chem beschikt over een groot maga-
zijn, van waaruit de bestellingen wor-
den verzonden.
De klanten van kleertjes.com zijn af-
komstig uit Nederland, België en
Duitsland. Ook aan Nederlanders die
buiten Europa wonen, bijvoorbeeld in
Amerika, levert het bedrijf kinderkle-
ding.
De uitreiking van awards is bedacht
door Thuiswinkel.org, de vereniging
voor bedrijven die hun producten
en/of diensten op afstand verkopen
aan consumenten, opgericht in juli
2001.
Het is de vierde keer dat de Nationale
Thuiswinkel Awards worden uitge-
reikt. Eén ervan is bovengenoemde
Starters Award. Op 3 maart jongstle-
den heeft kleertjes.com zich aan de
vakjury gepresenteerd. De vakjury be-
staat uit achttien mensen: hoofdre-
dacteuren van mediapartners van de
Nationale Thuiswinkel Awards, beken-
de vakgenoten en deskundigen bin-
nen de thuiswinkel branche, zoals
prins Bernhard van Oranje j r. De jury
staat onder leiding van Roei Pieper,
hoogleraar e-commerce aan de Univer-
siteit van Twente.
Diverse criteria zijn bepalend om de
Starters Award 2005 te winnen. Het
succes van de onderneming, de mate
van innovatie, de naamsbekendheid
in korte tijd opgebouwd, mate van ere
ativiteit, vindingrijkheid, oorspronke-
lijkheid en de vraag in hoeverre de si-
te een gat in de markt vult.
Tijdens een gala-avond op 21 maart
2005 in Hotels van Oranje in Noord-
wijk aan Zee wordt de winnende star-
ter bekendgemaakt.

Sportieve meiden
gezocht!
Ben jij zo'n sportief type en lijkt het je
leuk om in teamverband te sporten?
Misschien is voetballen dan iets voor
jou! Voetbalvereniging Ratti heeft al
jaren een damesteam. Een aantal van
ons is al op 7 jarige leeftijd begonnen
bij de jeugd.
De meeste meiden spelen al een aan-
tal jaren samen en vorig jaar hebben
we met ons allen een mooie prestatie
neergezet door kampioen te worden.
Lijkt het jouw ook een uitdaging om
in teamverband een prestatie neer te
zetten, kom dan eens een keertje vrij-
blijvend meetrainen. We worden ge-
traind door Antoon Peters.
De leeftijd binnen ons team varieert
van 16 tot 36, dus je bent niet snel te
jong of te oud!
We trainen op dinsdag van 19.30 uur
tot 21.00 uur en op donderdag van
19.00 uur tot 20.30 uur. Alleen kijken
mag natuurlijk ook!
Voor vragen of meer informatie kun je
bellen naar: Hanneke Nijenhuis, tel.
57 32 73.

Stichting Welzijn
Vorden
Welzijn Ouderen en WegWijZer zijn
geslotenop Goede Vrijdag 25 maart en
2e Paasdag.
WegWijZer is ook donderdag 24 maart
gesloten.

Al gekeken op

ufiArvv.contact.nl

voor het allerlaatste
plaatselijke nieuwe?



60 jaar bevrijding Vordcn

BEVRIJDINGSCONCERT

s^
op vrijdag l april sporthal „'t Jebbink"

aanvang 19.30 uur precies

entreeprijs € 5.- (i nel. koffie)

aan de zaal € 6,50 (incl. koffie)

muziekvereniging Concordia

Vordens mannenkoor

amusementsorkest „Happy days"

Liberation band

solist Ernst Daniël Smid
presentator Arie Ribbers

kaarten voorverkoop bij:

-\ vw kantoor - kerkstraat l

bruna-boeken - raadhuisstraat 20

sueters huishoud art. - dorpsstraat 15

vlogman keurslagerij - zutphenseweg 16

website: www.60jaarbevrijdingvorden.nl

ACTIEWEEK BIJ DECO HOME HARMSEN
wegens modernisering van de showroom van 29 maart t/m 2 april 2005

Witte bollen Lekker met KukeMaai
PASEN

6 stuks

(?De enige echte
ZWANENHALZEN

recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

90

(**.

groot

De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

Kunt u ook iets doen
voor de Zonnebloem7

ouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. _

Doneer uw bijdrage op giro 145.

Naast een compleet

assortiment woondeco-

ratie, waaronder gor-

dijnstoffen, zonwering

en vloerbedekking kunt

u, samen met verf,

behang en glas de per-

fecte combinatie voor uw

huis in één keer uitzoe-

ken.

Tevens beschikken wij

over de nieuwste meng-

machine van Sigma/

Histor. Hiermee zijn we

ook nog steeds dé verf-

specialist voor de profes-

sionele gebruiker en de

doe-het-zelver.

Tot 50% KORTING op verten behang
Vele bekende verfmerken zoals Sigma, Histor,
Wijzonol, Sikkens, Herfst & Helder en Flexa.

Dubbele punten op de klantenpas
Bij iedere aankoop krijgt u dubbele punten
op uw klantenpas.
(niet i.c.m. met andere acties en op arbeidsloon)

De koffie staat voor u klaar!

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

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Lammetjesdag op
geitenboerderij
Geitjes aaien, dat kan
maandag 28 maart
(tweede paasdag) op de
biologische geitenboer-
derij Groot Windenberg
in Vorden. Op de boerde-
rij is het dan Lammetjes-
dag en er is een boeren-
markt van 11.00 tot 16.00
uur.

Kinderen kunnen met een
strippenkaart (die kost
2,00 euro per stuk) mee-
doen aan diverse activitei-
ten rond lammetjes. Zo
kunnen ze een lammetje
de fles geven, de (kunst-
)geit melken en een geitje

kleuren. Op de boeren-
markt is informatie over
landbouw en zorg verkrijg-
baar en er kunnen ver-
scheidene biologische pro-
ducten van Achterhoekse
bedrijven worden geproefd
en gekocht. Bedrijven van
de Biologische Producen-
tenvereniging Achterhoek
zijn er met zuivel, groen-
ten, vlees en plantgoed.
De geitenboerderij Groot
Windenberg is te vinden
aan de Rommelderdijk 2,
tussen Vorden en Ruurlo.
Vanaf de Ruurloseweg
staat de route met borden
aangegeven.

75
vóór

over
eek

Tot 3 maanden geen
rente betalen.*
Een hypotheek oversluiten is eigenlijk niet meer dan overstappen op

een nieuwe hypotheek. Op dit moment nemen veel mensen die'stap

om te profiteren van de historisch lage hypotheekrente. De Rabobank

maakt oversluiten nu nóg interessanter. Want als u uw hypotheek vóór

15 mei bij de Rabobank oversluit, kan uw voordeel oplopen tot 3 maan-

den geen rente betalen.* Kom dus snel langs voor een adviesgesprek.

Vraag naar de actievoorwaarden. Toetsing bij BKR te Tiel.

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank



Leuke opbrengst kleding en
speelgoedbeurs "Ot en Sien"

Tevreden gezichten zaterdagmid-
dag, na afloop van de kleding- en
speelgoedbeurs "Ot en Sien" aan
het Jebbink.

Daar hadden ouders van de peuters
een flinke collectie tweedehands kle-
ding in de maten 62 t/m 152 in de aan-

bieding. Verder een sortering speel-
goed. Veel bezoekers en wat natuurlijk
het allerbelangrijkste was, er werd
goed verkocht. Toen de balans werd
opgemaakt kon de peuterspeelzaal
zelf 465 euro aanwenden voor de aan-
schaf van nieuwe materialen. De nade-
re helft, dus eveneens 465 euro, gaat

naar ouders die vooraf hadden aange-
geven zelfde helft van de opbrengst te
willen ontvangen. De overgebleven
kleding gaat naar de Stichting Dorkas.
Deze Stichting zorgt ervoor dat de kle-
ding een goede bestemming in Oost-
Europese landen en Afrikaanse lan-
den zal krijgen.

Jubileumveiling leverde 6500 Euro
voor Vordense Dorpskerk op!
Zaterdagavond hield de Veiling-
commissie Vorden voor het tiende
achtereenvolgende jaar t.b.v. de
Hervormde Dorpskerk een veiling.
Deze werd gehouden in de grote
zaal van "De Herberg" waar de vele
vrijwilligers een prachtige sorte-
ring goed en toonbaar hadden op-
gesteld.

Het publiek was s' middags al in de ge-
legenheid gesteld om de 235 kavels te
bekijken. Het bestuur kreeg na de op-
merkingen van de vele kijkers en even-
tuele kopers al een idee dat er zeer be-
gerenswaardige zaken tussen zaten.
Zo trokken fraaie stoelen, verschillen-
de wandborden, kleine aardewerk
schaaltjes, een "Big Ben" klok, een ou-
de radio, een accordeon en enkele ou-
de Groningse portretten de aandacht.
De aanwezige schilderijen werden
met een kritisch oog bekeken. Petrole
umstellen, passerdozen, tondeuses en
"Het briesend paard", kortom een uit-
gebreide collectie.

Al met al waren de verwachtingen
hoog gespannen. Voorzitter Vaags kon
om 19.00 uur een goed gevulde zaal
toespreken en het publiek opwekken
om toch vooral mee te bieden op de
vaak fraaie spullen. De veiling ging
rustig van start. Een fraai taboeret
bracht 80 Euro op, een schommel-
stoeltjes deed 25 Euro. Toen een mooie
2- zits bankje met 2 clubjes voor 150
Euro werd afgeslagen en een fraaie re-
gulateurklok 110 Euro bleek te doen,
ging de organisatie er eens goed voor
zitten. Het toch wel onverwachte klap-
stuk van de avond bleek een prachtig
landschapsschilderij van A. Knip te
zijn.. Het werk van deze schilder uit de
Larense school zorgde voor het prach-
tige bedrag van 1075 Euro!
Toen dat gevolgd werd door enkele
fraaie spiegels en een mooie kinder-

wagen uit de vijftiger jaren ( 80 Euro)
was de kooplust bij het talrij publiek
wel duidelijk gewekt. Mede door de
veelal humoristische wijze van presen-
teren van de beide veilingmeesters, ge-
noot het talrijke publiek van de gezel-
lige ambiance. Zaaleigenaresse Han-
nie zorgde voor veel hilariteit door het
geveilde krentenbrood van één meter
lengte ( door de plaatselijke warme
bakker aangeboden) geheel aan par-
ten te snijden en dit aan de zaal aan te
bieden!

Na de laatste hamerslag van veiling-
meester Rossel bleek de totaal op-
brengst 6500 Euro te bedragen. Deze
opbrengst is bestemd voor het onder-

houd aan de monumentale Dorps-
kerk. De veilingcommissie, deze dag
ondersteund door het team van "De
Herberg" (de zaal was gratis ter be-
schikking gesteld!) en de vele enthou-
siaste vrijwilligers konden dan ook te-
rug zien op een zeer geslaagde veiling-
avond. Ook de plaatselijke midden-
stand en de Rabobank hebben de vei-
ling ondersteund.

Inmiddels is de volgende actie al weer
in voorbereiding, te weten de Plein-
markt op 28 mei, rondom de Dorps-
kerk. Verder wordt er elke Ie en 3e za-
terdagmorgen van de maand meubi-
lair verkocht bij "De Bonekamp" in
het buurtschap linde.

Metten en Lauden
op Paaszaterdag
Na een periode die gekenmerkt is
door boetedoening vindt het ker-
kelijk jaar haar hoogtepunt in de
herdenking van de dood en gra-
flegging van Christus op Goede
Vrijdag en Paaszaterdag, ook wel
Stille zaterdag genoemd en Zijn
verrijzenis op Paasmorgen.

Met de Vespers op de tweede Passie-
zondag (Palmzondag) en de Metten en
Lauden in de vroege morgenuren van
Paaszaterdag verwijst het Gregoriaans
Getijdenkoor van de St. Jan in Zut-
phen al vele jaren op een bijzondere
en ingetogen wijze naar het Paasmys-
terie van dood en verrijzenis.
De Ge tij denvieringen in de Goede
Week beginnen met de Vespers op
Palmzondag om 17.00 uur. In de litur-
gische stilte van de vroeger Paaszater-
dag, waarbij het lijkt alsof het koor
zich als wachters bij Zijn graf hebben
opgesteld, volgen dan om 7.00 uur de

Metten. In een mengeling van droef-
heid, hoop en ingehouden vreugde op
het naderende Paasfeest, rijgen de
Psalmen, Hymnen en Klaagzangen
zich aaneen tot het wonderschone
'Christus Factus est' weerklinkt. Om
9.15 uur volgen dan de Lauden, waar-
in al voorzichtig de jubel om Christus'
verrijzenis doorklinkt.
Beschikbare tekstboekjes met verta-
lingen maken het gemakkelijk deze
vieringen te volgen.

Belangstellenden kunnen samen met
het koor tussen de Metten en Lauden
tegen eenkleine vergoeding deelnemen
aan een feestelijk Paasontbijt in het
Parochiecentrum.
Opgave hiervoor uiterlijk donderdag
24 maart, tel. (0575) 51 77 73.

De plechtige Vespers van het hoog-
feest van Pasen is op Paaszondag om
17.00 uur.

Vet programma Witkamp tijdens Pasen
TMF On the Road metjeroen Post komen opnames maken!
Zowel zaterdag 26 als zondag 27
maart heeft Dancing/discotheek
Witkamp een supervet program-
ma voor je in petto! Zaterdag is
TMF On the Road met Jeroen Post
te gast in de Balustradezaal. Ze ko-
men dan ook opnames maken
voor TMF, dus wellicht kom je later
nog op TV! Verder zijn beide dagen
alle zalen geopend en is er nor-
maal busvervoer.

De Balustradezaal staat zaterdag 26
maart geheel in het teken van TMF On
the Road. De superpopulaire DJ Jeroen
Post komt platen draaien en natuurlijk
wil hij meer te weten komen over de
Witkamp bezoekers voor het program-
ma. Dus wellicht wordt jij wel voor de
camera gehaald en zie je je later terug
op TMF! Sinds '97 is Jeroen al te zien op
TMF en hij wordt terecht al Mister TMF
genoemd. Je kent hem natuurlijk van
het programma 'Play', maar hij presen-
teert ook bijvoorbeeld
de TMF Awards. En hij gaat regelmatig
het land in met TMF On the Road. In de
Beachclub staat deze avond DJ
Jeronimo, een favoriet van vele Wit-
kampbezoekers. In het rockcafé gaat
deze avond terug naar de dansplaatjes
uit de 70'ties en 80'ties. Dat wordt

swingen geblazen! In de spectaculair
vernieuwde Underground kun je loos
gaan op de beste Dance, Trance en R&B
met DJ Roy Rademakers. Ook op zon-
dag 27 maart is Witkamp geopend, net
als een normale zaterdag. In de Balus-
tradezaal staat de vette Top-100 forma-
tie de Trainband. In de Beachclub is er
een Ibizaparty met DJ D'üght. Knallen
dus! Uiteraard zijn het rockcafé en The
Underground ook normaal geopend.
Zoals gezegd is er op beide dagen nor-
maal busvervoer, dus tijdens de Pasen
kun je twee keer lekker op stap in de
Place 2B Witkamp! Check www.wit-
kamp.com voor meer info.

Geslaagde Ledenvergadering
Vollötuinvereniging
De Volkstuinvereniging Vorden
(VTV) hield maandagavond haar
jaarlijkse ledenvergadering in het
Stampertje. Voorzitter Herman
Brinkhorst kon een groot aantal le-
den welkom heten, waaronder een
nieuw lid.

Dank zij een wervingsbericht in Con-
tact en De Bronckhorster hebben zich
het afgelopen j aar 5 nieuwe leden ge-
meld. Dit vertaalde zich in een batig
saldo. De huur en de contributie blij-
ven ook voor 2005 hetzelfde als vorig
jaar, nl. € 20,- tuinhuur voor ca.150 m2

goede tuingrond en een jaarcontribu-
tie van € 10,-. Bij de bestuursverkiezing
nam Arie Dijkman het secretariaat
over van Arie Gotink. De laatste blijft
wel penningmeester. Hij vervulde tot

dusverre een dubbelrol. De beide Aries
verrichten veel maai- en tuinwerk-
zaamheden, waarvoor hun namens de
leden een applaus werd gegeven.
Het bestuur wil het aantal 'bouwwer-
ken' op het volkstuincomplex in de
vorm van tuinkasjes, schuurtjes be-
perken tot een oppervlakte van 10 m2

en de hoogte mag max. 2 meter zijn.
Naast een stukje weiland zijn nog en-
kele volkstuinen te huur. Meld u hier-
voor snel aan bij de secretaris, dan
kunt u dit jaar nog uw eigen gezonde
groente verbouwen en uw tuinhobby
beoefenen, waaraan u veel plezier
kunt beleven. Secretaris: Arie Dijk-
man, Hoetinkhof 39 te Vorden (tel. 55
14 41).
De VTV is ook bereikbaar via e-mail:
vtv.vorden@hccnet.nl

Rommelmarkt op de Wehme
Op 9 april a.s. houdt de Wehme
weer haar jaarlijkse rommel-
markt. Het is altijd weer een bij-
zonder leuke happening, waar van
alles te kopen en e proeven valt.

Vooral het proeven is heel belangrijk,
want er wordt weer van alles gebak-
ken. Zoals u misschien weet is de

Wehme heel hard aan het sparen om
een busje te kunnen kopen, waarmee
we met de bewoners leuke dingen
kunnen ondernemen. Daarom hopen
wij dat heel veel mensen de rommel-
markt op de Wehme zullen bezoeken,
zodat we weer dichterbij de verwezen-
lijking van onze dromen komen. Tot
ziens op 9 april a.s.
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Droomkeuken?

Fraaie tegels?

Complete
badkamer?

Bij BouwCenter HCI wordt uw woonwens
werkelijkheid. Bovendien verzorgen wij naast
deskundig advies, ook de installatie bij u thuis.
Kortom: u kunt rekenen op een probleemloze

Tevens biedt ons uitgebreide programma
bouwmaterialen & hout, natuursteen, sier-
bestrating, deuren en een bouwmarkt alles
wat u nodig heeft voor het (ver)bouwen van uw
woning.
Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhd.nl

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

Kijk op onze website voor de keuze per vestiging.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO
Tel. 0544 - 466811

info @ bettingressing.nl
www.bettingressing.nl

Op alle

VOORRAADTEGELS

15% KORTING
<D
O

OPEN: ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur za. 9.00 -16.00 uur

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofden bv
plavuizen • natuursteen • wandtegels

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

êmta TonnyJuft
0 fin"

Verkoop/verhuur aanhangwagen
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

AUTOSCHADE
'STELBEDRIJF

COMPLEET PROGRAMMA LANDBOUWMACHINES
EN PARKMACHINES

Dagelijks van 10.OO - 17.0O uur

Goede Vrijdag 25 maart
Zaterdag 26 maart
Tweede-Paasdag 28 maart

MASSEY FERGUSON

Locatie:
Slootsmid Laren

Mogelijkheid tot testrijden op 3 merken traktoren, alleen op vrijdag en zaterdag.
Tevens Fendt traktoren aanwezig vanuit vestiging Slootsmid Twente.

57ÏÏAO»% K We ft •̂ * fsiTAINS. BBRUDER, SIKU MODEU

Het adres voor
BOS- en TUINMACHINES

van o.a. Husqvarna en Stiga

Zutphenseweg 31 - 7245 NR Laren (Gld.) - Tel. (0573) 40 12 27, Fax (0573) 40 21 31
kijk ook op www.slootsmid.nl

Zat. 26 maart
SWINGNIGHT
de Herberg

Vorden
Aanvang 21.30 uur

Rntree € 5,-

www.swingnight.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant -f RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boscnker.nl

Let op!
Grote opruimingsverkoop!

Vanaf zaterdag I9 maart

iedere zaterdag verkoop,

zolang de voorraad strekt.

Alles gaat weg voor scherpe prijzen,

dus sla uw slag!

Bomen in srt, Bolcatalpa enz. Rhododen-

dron, Haagbeuk,

Heesters en vaste planten

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tri. (0575) 5514 64 of 06 54323046

De kleine adverteerder

blijft belangrijk!

Daarom wordt

een weekblad

'echf gelezen.

SputteriJ

Vos Vorden
voor:

uw meubels, keukens, «te.

Handelsweg il1

7251JG Vorcten
Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601
E-mail: info@vos-vorden.com
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Boerderij 't Hofliuis wordt zorgboerderij

Directeur Ed Taylor van 'De Vijfsprong':
Vraag naar ons werk neemt toe!

Directeur Ed Taylor tussen de koeien op de Vijfsprong

De gemeente Bronckhorst heeft onlangs een monumentenvergun-
ning verleend voor de verbouw van een boerderij met bijgebouwen,
tot zorgboerderij. Het betreft hier de boerderij t Hofliuis aan de Hack-
fortselaan in Vorden. Deze boerderij is eigendom van Natuurmonu-
menten. Op dit moment wordt het nog (tijdelijk) bewoond. Urtica "De
Vijfsprong", therapeutisch leef- en werkgemeenschap, biologisch en
dynamisch bedrijf gaat de boerderij van de huidige eigenaar huren.

Directeur Ed Taylor van "De Vijf-
sprong" is danig in zijn nopjes met de-
ze uitbreiding. Zegt hij: "We zitten
hier aan de Reeoordweg helemaal vol.
De vraag naar het werk wat wij doen,
neemt steeds meer toe. Toen Natuur-
monumenten vorig jaar contact met
ons op nam met de vraag " kunnen
jullie wat met deze boerderij"?, hoef-
den we niet lang na te denken om de
vraag met "ja" te beantwoorden. Wij
hebben al circa 30 ha grond, behorend
bij het landgoed Hackfort, in gebruik.
Gedeeltelijk weiland, maar wij verbou-
wen ook graan, maïs e.d. We kunnen
straks rondom 't Hofliuis onze activi-
teiten bovendien nog verder uitbrei-
den.

Wij gaan ervan uit dat de verbouwing
van deze boerderij circa november
aanstaande klaar is. Dan zullen daar
zes gehandicapte mensen permanent
gaan wonen. Tevens zal daar een "me

dewerkers gezin" haar intrek nemen",
zo zegt Ed Taylor. Op jaarbasis verblij-
ven er bij "De Vijfsprong" gemiddeld
tussen de 30- 40 personen op een per-
soneelsbestand van 35 personen (on-
derverdeeld in vaste krachten en part-
timers). Ed Taylor: "De patiënten die
hier werken en wonen zijn psychiatri-
sche hulpvragers en verstandelijke ge-
handicapten in de leeftijd van 17 tot
63 jaar. Dat die dagelijks samenwer-
ken is echt uniek voor Nederland. De
psychiatrische hulpvragers gaan hier
genezen vandaan. Gemiddeld neemt
zo'n genezingsproces één a twee jaren
in beslag.

De gehandicapte mensen werken hier
permanent. Van de in totaal 35 perso-
nen, die dagelijks met allerlei werk-
zaamheden op het bedrijf werkzaam
zijn, zijn er 20 intern. Zij wonen niet
alleen in De Vijfsprong maar wonen
ook in vijf huizen, verspreid in Vor-

den. Ed Taylor: "Het werk wat de men-
sen hier doen is erg zinvol. Het vari-
eert van land- en
tuinbouw, vee-
teelt, werkzaam-
heden in tuin-
ders kassen, in de
huishouding,
noem maar op.
Let wel, het land-
bouwbedrijf De
Vijfsprong be
druipt zich zelf.
In tegenstelling
tot hetgeen on-
der de therapeu-
tische leef- en
werkgemeen-
schap valt.

De patiënten die
naar ons toeko-
men, komen hier
bijvoorbeeld via
de huisarts of de
zorgkantoren zo-
als GGNet of zijn
door de website
www.urticade
vijfsprong.nl op
ons geatten-
deerd", zo zegt
Ed Taylor. De the
rapeutische leef- Nieuwe zorgboerderij 't Hofliuis

en werkgemeenschap en het biolo-
gisch- dynamisch bedrijf, is ruim 20 ja-
ren aangestuurd door Derk Klein Bra-
mel. Met ingang van l september
jongstleden heeft Klein Bramel een
baan elders aanvaard en werd hij van-
af die datum opgevolgd door de thans
54 jarige Ed Taylor. Inmiddels heeft
laatstgenoemde er een halfjaar als di-
recteur bij "Urtica De Vijfsprong" op-
zitten en concludeert hij: "Ik voel mij
hier prima thuis. Met name het om-
gaan met mensen en de grote ver-
scheidenheid aan activiteiten is erg
boeiend. Bovendien geven de uitbrei-
dingsplannen een nieuwe uitdaging",
zo zegt Ed Taylor die vanuit zijn vorige
werkkring het bedrijfin Vorden al wel
kende.

VAN SCHOTSE AFKOMST
Het geslacht Taylor is van origine af-
komstig uit Schotland. "In het midden
van de 19e eeuw hadden de Taylors in
Glasgow een scheepsbouwers bedrijf.
Koning Willem n (van 1840-1849 vorst
in Nederland) was een verwoed zeiler.
Op gegeven moment kwam hij bij de
Taylors in Glasgow terecht. Hij deed de
familie een voorstel in de trant van
"kom naar Den Helder, dan krijg je
daar van mij een stuk grond en moe
ten jullie daar een boot voor mij bou-
wen. En zo streek het geslacht Allen
Taylor, de overgrootouders van mijn
ouders, in Nederland neer om vervol-
gens in Den Helder een scheepswerf te
beginnen. Koning Willem II heeft de
boot nooit gezien. Hij overleed voor-
dien!

De scheepswerf bleef tot aan de Twee
de Wereldoorlog in handen van de fa-
milie Taylor en werd daarna door de
Duitsers geconfisceerd ", zo zegt Ed
Taylor. Na de oorlog zochten de Tay-
lors hun weg elders. Zo genoot de va-
der van Ed Taylor (George Taylor) in de
vijftiger en zestiger jaren grote be
kendheid als sportverslaggever. Wo-

nend in de kop van Noord Holland
maakte hij als sportjournalist de suc-
cesvolle jaren van "Ard en Keessie"
(Ard Schenk en Kees Verkerk) mee. Ed
Taylor: "Ik kom uit een gezin met elf
kinderen. Ik was de middelste van in
totaal zeven jongens en vier meisjes.
Eén van mijn broers Charles Taylor,
trad in de voetsporen van mijn vader
en is thans chef sport bij het dagblad
de Telegraaf. Nee ik had niks met de
sportjournalistiek", zo zegt Ed Taylor
die in zijn jeugd Nederlands en Onder-
wijskunde heeft gestudeerd.

ROERIGE STUDENT
Zegt hij: "Ik was destijds een "roerige"
student. We hebben zelfs op gegeven
moment met 150 studenten de peda-
gogische academie in Beverwijk bezet,
Wij vonden het onderwijs niet ade
quaat genoeg. Het gevolg van de bezet-
ting, we werden alle 150 van school ge
stuurd". In Amsterdam kwam Ed Tay-
lor voor het eerst in aanraking met de
biologische land- en tuinbouw. Over-
dag werken en 's avonds studeren aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Wat volgde was 20 jaren les geven aan
een vrije school, waarvan 10 jaar als "
schoolleider". Ed Taylor gaf in die ja-
ren les in tuinbouw, Nederlandse taal,
muziek en zelfs les in manden vlech-
ten!

Op zijn 44e jaar veranderde hij van
baan en ging hij landelijk werken bij
de begeleidingsdienst van de vrije
school voor voortgezet onderwijs.
Daar kwam hij onder meer in aanra-
king met de Michelshoeve in Brum-
men. "Op die school zitten kinderen
die extra aandacht nodig hebben. Dat
aspect heeft mij altijd getrokken. Toen
ik een advertentie onder ogen kreeg
waarin stond dat de Vijfsprong een di-
recteur zocht, heb ik gesolliciteerd.
Hoewel inmiddels 54 jaar, toch weer
een nieuwe uitdaging voor mij", aldus
Ed Taylor.

Landelijke Skeelerwedstrijd
in Vorden
Na het succesvol verlopen Neder-
lands Kampioenschap van afgelo-
pen jaar staat er dit jaar weer een
landelijke skeelerwedstrijd op de
agenda in Vorden.

Het plaatselijke Skeelercomité, waarin
inmiddels Harry Lenselink en Jaap
Hesselink zitting hebben genomen, is
druk bezig met de voorbereidingen
van het evenement. Via de contacten
in het skeelerpeloton hoopt het comi-
té dit keer ook een aantal buitenland-
se prominenten naar Vorden te halen.

In het verleden gaven Gianni Romme,
Mark Tuitert en Gretha Smit en Ids
Postma al eens acte de présence.

Bij de wedstrijd op zaterdag 21 mei
zullen C-rijders, veteranen, B-rijders,

Dames en A-rijders aan de start ver-
schijnen.

Bekende namen onder de deelnemers
zijn die van Erik Hulzebosch, meer-
voudig Nederlands Kampioen Arjan
Smit en de plaatselijke favoriet Arjan
Mombarg. De wedstrijden worden ge
houden op het Industrieterrein in Vor-
den en tellen mee voor de landelijke
Univé-competitie.

De wedstrijden worden verreden onder
auspiciën van de Skatebond Neder-
land. Het evenement begint om 14.00
uur met een skeelerclinic voor de
jeugd.

Afhankelijk van de weersomstandig-
heden rekent het comité op minimaal
3000 bezoekers. De toegang is gratis. Arjan Mombarg gaat aan kop Foto: Ben Drent
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44-Jarige vader zoekt onderdak voor 20 kinderen
Kinderen hard toe aan vakantie in een 'normaal' gezin

"Onze kinderen zijn echt toe aan een vakantie in een 'gewoon' doorsnee Nederlands gezin', aldus de
44-jarige Milko van Heusden. Menigeen zal bij deze opmerking zijn wenkbrauwen optrekken, een 44-
jarige die twintig kinderen heeft? Hoe zit dat dan? Volgens de burgerlijke stand van de gemeente
Doetinchem heeft hij vier kinderen.

Met een brede glimlach op zijn gezicht legt hij
uit, dat hij in hetzelfde jaar het levenslicht zag
als de huidige stichting Pax Kinderhulp.
"Gedurende mijn hele leven heeft de stichting
kinderen naar Nederland gehaald. Kinderen uit

Berlijn, een stad die geroemd wordt om zijn
architectuur en geschiedenis". Milko geeft aan
dat hij vorige week nog een artikel heeft gelezen
waar de schoonheid van de stad in beschreven
wordt. Berlijn is een populaire vakantiebestem-

ming. Hij ontkent dat
niet: "Het is een schit-
terende stad en ik kom
er zelf ook graag."
De keerzijde is wel dat
Berlijn veel ontwrichte
gezinnen kent.
Werkloosheid en terug-
lopende sociale zeker-
heid maken het wonen
en opgroeien in die stad
voor duizenden kinde-
ren een dagelijkse strijd
om te overleven. Voor
deze kinderen, uit
kindertehuizen en ge
zinnen met problemen,
ver-zorgt Pax Kinderhulp
al 44 jaar vakanties in
gastgezinnen.
"Het aantal kinderen dat
ondergebracht kan wor-
den, loopt al sinds jaren
terug. Waren het in de
topjaren rond de twee-
duizend kinderen die
naar Nederland kwa-
men, tegenwoordig zijn
dit er rond de vierhon-
derd", aldus Milko. "De
moeilijke financiële situ-
atie van de Berlijnse
overheid en het opheffen
van De Muur, alsmede
het toenemende aantal
tweeverdieners zijn de
voornaamste rede-nen
voor de teruggang van
het gastouderbestand.

En dat terwijl de
kinderen het nog even
hard nodig hebben, en
hun aantal zeker niet
afneemt!".
Zelf is hij al meer dan 15
jaar medewerker van de
stichting en al die jaren
komen er in deze regio
meer dan zestig
kinderen voor een aantal
weken op bezoek bij
gastgezinnen. Dit aantal
dreigt te-rug te lopen
naar veertig. "Voor de
komende zomervakantie
zijn wij dan ook nog
dringend op zoek naar
twintig gastgezinnen die
in de periode van 16 juli
tot en met 5 augustus
2005 bereid zijn om een
Berlijns kind een fijne
vakantie aan te bieden.
In principe vragen wij
van de gastgezinnen niet
meer dan een gastvrije
plek binnen hun gezin
voor een kind uit een
ontwrichte situatie. Als
mensen geïnteresseerd
zijn komen we op be-
zoek, en spreken zoveel
mogelijk facetten van de
actie door met de kandi-
daat gezinnen. Als beide
partijen het daarna 'zien
zitten' volgen nog enige
formaliteiten zoals het

aanvragen van een
Verklaring Omtrent
Gedrag en het aangeven
van referenties".
Pax Kinderhulp is een
landelijk erkende organ-
isatie en wil in het
belang van de kinderen,
net als collega kinder-
hulporganisaties, graag
erg zorg-vuldig werken.
Het netwerk van vri-
jwilligers staat gedu-
rende het verblijf van de
kinderen vierentwintig
uur per dag paraat om
de gastgezinnen te
ondersteunen.
Milko geeft aan dat hij
naar aanleiding van dit
artikel hoopt dat hij
"zijn" twintig kinderen
kan plaatsen in de regio.
"Ik zou zo graag de
twintig kinderen die nu
geen plek hebben een
kans geven", zo geeft hij
aan.
Heeft u interesse om een
Berlijns kind een fijne
vakantie te bieden, dan
kunt u bellen met Milko
van Heusden, tel. 0314-
365223 of met
Jacquelien van Dillen,
tel. 0314-684408. De
stichting heeft ook een
website: www.paxkinder-
hulp.nl

DUBBEL VOORDEEL BIJ AANKOOP VAN KOZIJNEN TIJDENS

HUNTINK OPEN KOZIJNDAG
Tweede Paasdag open van 12.00-16.00 uur HUNTINK ZÊLHEM

Kunststof kozijnen zijn op zich al erg voordelig. Ze gaan levens-

lang mee en zijn onderhoudsarm. Dankzij de eigen productie van

HUNTINK ZELHEM passen ze bovendien perfect bij uw woning of

kantoorpand, zowel qua formaat als qua uitstraling. Klassiek,

modern, gekleurd, hout-look... de mogelijkheden zijn _\

eindeloos. Na een rondleiding in onze uitgebreide

showroom kunt u zich laten inspireren en staan onze vakmensen u

te woord. Kom op Tweede Paasdag - 28 maart - tijdens de Open

Kozijndag naar onze showroom en laat u verrassen met dubbel

voordeel bij aankoop van uw Huntink kozijnen!

T

\m il

EXTRA VERRASSING BIJ AANKOOP VAN KOZIJNEN!

O Gildenweg 20 ZELHEM • Tel. (0314) 622308 •www.huntinkkozijnen.nl

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

geen aanbetaling

duurzaam bouwen

10 jaar garantie

100% eigen productie

< H u n t i n k Z e l h e m , o n t d e k ' t v o o r d e e l van e i g e n f a b r i ca a t .
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Snackbar Hoogstraat nu ook
voor warme maaltijden

Esther van Burk: 'Salades en maaltijden worden klaar gemaakt in onze eigen slagerij'

Bij Snackbar Hoogstraat in Hengelo kunt u sinds kort warme maaltijden
bestellen. Bij alle gastronomische vleesgerechten worden rauwkost,
gebakken aardappelen of rijst bijgeleverd.

U kunt onder meer een keus maken
uit Hongaarse Goulash, Spare Rips,
Kip Hawaï of Haas biefstuk-stroganoff.
Verder kunt u bij Hoogstraat terecht
voor diverse stampotten. Elke week is
er een andere stampot.

Ook voor uw feestjes en partijen kunt
u vanaf heden terecht bij Snackbar
Hoogstraat. Heerlijke salades, koude,
warme en Thaise buffet maar ook ove-

rige maaltijden kunnen worden ver-
zorgd. De salades en maaltijden wor-
den klaar gemaakt uit de eigen slage-
rij. Keurslager P. van Burk bestaat al
meer dan 75 jaar en is evenals Hoog-
straat gevestigd aan de Raadhuis-
straat.

Snackbar Hoogstraat bestaat in mei al
weer vijfjaar. 'Het is allemaal heel snel
gegaan. Mensen vragen wel eens hoe

lang we al weer draaien. Vaak denken
ze dan twee of drie jaar', zegt Esther
van Burk die de snackbar runt en
daarbij steun krijgt van haar moeder
Nardie. 'Het loopt heel goed en ben
zeer tevreden. Ik heb leuke klanten en
dan maakt het werk ook leuk', zegt ze
enthousiast. 'Contact met mensen
vind ik hartstikke mooi.

Dat maakt het ook gezellig. Laatst zei
nog een klant dat het hier net een
'praothuus' is. Dat is toch leuk'.

Snackbar Hoogstraat is geopend van
dinsdag tot en met zaterdag van 11.00
tot 20.00 uur. Tel. (0575) 46 12 69.

Opening tentoonstelling
'De Paus' door pauselijke nuntius
Het 'Museum voor Heiligenbeel-
den' in het kerkdorp Kranenburg
bij Vorden besteedt elk jaar aan-
dacht aan een speciaal thema. Dit
jaar is het onderwerp 'De Paus'.
Met foto's, voorwerpen en andere
clevotionalia wordt in deze presen-
tatie veel interessante informatie
gegeven over een aantal facetten
van dit instituut dat vanuit Rome
leiding geeft aan de r.k. wereld-
kerk

Daarbij wordt uiteraard ook het leven
belicht van Paus Johannes Paulus II,
die op dit moment in de media veel
aandacht krijgt. Een brochure infor-
meert de bezoeker over wat er is te
zien en vertelt iets over de bestuurs-
vorm van de kerk, over het Vaticaan en
de manier waarop pausen worden ge
kozen.

Op dit moment is deze presentatie
dus zeer actueel en zal ze zeker extra
aandacht krijgen van de bezoekers
van het museum.

EERVOL AANBOD
Om materiaal te verkrijgen voor deze
presentatie werd ook contact opgeno-
men met de Nederlandse ambassade
van het Vaticaan in den Haag. Het
bleek dat de pauselijke nuntius, aarts-
bisschop Mgr Francois Bacqué, veel be-
langstelling heeft voor dit initiatief.
De pauselijke nuntius in ons land was
dan ook gaarne bereid de presentatie
te openen. Dit zal gebeuren op maan-
dag 28 maart (Paasmaandag) om 15
uur, de eerste dag dat het museum dit
seizoen geopend is. Hij zal dan stellig
ook belangstelling tonen voor de
fraaie collectie van circa vijfhonderd
heiligenbeelden die in de Antonius-

kerk is opge-
steld en het ko-
mende seizoen
weer veel bezoe-
kers zal trekken.
Bijzonder is dat
Paus Johannes
Paulus II tijdens
zijn regeerperio-
de veel aandacht
heeft geschon-
ken aan heili-
gen. Zo heeft de
huidige Paus cir-
ca tweehonderd
personen heilig
verklaard.

VEEL MOOIS
TE ZIEN
Het 'Museum
voor Heiligen
beelden' heeft
ook het ko-
mende seizoen de bezoekers weer veel
te bieden. Het museum is gesticht toen
in 1999 werd besloten de Antoniuskerk
voor de normale kerkdiensten te slui-
ten.
Startend zonder financiële middelen
maar met veel enthousiasme en met
de steun van sympathisanten werd een
fraaie collectie heiligenbeelden bij-
eengebracht. Omdat er kan worden ge
kozen uit een museumvoorraad van
rond 700 beelden kan elk jaar een aan-
tal nieuwe beelden worden getoond.
En elk jaar weer zorgen de vrijwilligers
voor een smaakvolle presentatie van
de collectie.

Het klankbeeld 'Een heilig Beeld-
verhaal' geeft op boeiende wijze infor-
matie over de achtergrond van de ver-
ering van heiligen. En de belangstel-

Een foto van de moeder van de huidige paus met haar zoon, die nu als Paus
aan het hoofd staat van de r.k.-wereldkerk. Aan het pausdom wordt dit
jaar een presentatie gewijd in het 'Museum voor Heiligbeelden' in Vorden

lende bezoeker kan een 'Beeldenrou-
te' maken door de kerk aan de hand
van een beschrijving van de levens van
ruim twintig bekende heiligen.

OPEN TOT 30 OKTOBER
Het afgelopen jaar werd door rond
6.500 personen een bezoek gebracht
aan dit museum. Het is het enige mu-
seum in ons land dat zich specifiek be-
zighoudt met heiligen en hun beelden
en veel bezoekers zijn verheugd om
hier de vertrouwde beelden terug te
vinden die in de meeste r.k.-kerken in
ons land zijn verdwenen. Het museum
is tot en met 30 oktober open elke
dinsdag, donderdag en zondag van 11
tot 17 uur. Groepen zijn ook op andere
dagen welkom. Informatie kan verder
worden verkregen via het VW-kantoor
in Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Aantal slachtoffers dodehoek-
ongevallen sterk verminderd
Het aantal slachtoffers als gevolg
van ongevallen met rechtsafslaan-
de vrachtwagens is sterk vermin-
derd. Maar het blijft uitkijken ge-
blazen, ook voor andere verkeers-
deelnemers.

MINDER DODEN
Totdat in 2003 de dodehoekspiegel
voor vrachtwagens boven de 3,5 ton
verplicht werd gesteld, vielen er jaar-
lijks een kleine 20 doden bij ongeval-
len waarbij een vrachtwagen rechtsaf-
sloeg. Sindsdien zijn het er 6 a 7. De
maatregel heeft zijn effect dus niet ge-
mist. Maar kennelijk is het probleem
ook niet volledig opgelost.

WAT TE DOEN - VRACHTWAGEN-
CHAUFFEURS
Vrachtwagenchauffeurs moeten in elk
geval zorgen dat hun 'doblispiegel'
goed is afgesteld. Sommige transport-
bedrijven hebben op hun terrein speci-
ale markering aangebracht waarmee
de chauffeur zijn spiegel kan afstellen.
Verder blijft het zaak om goed te let-
ten op vooral fietsers en bromfietsers.

WAT TE DOEN - VOETGANGERS
EN (BROM)FIETSERS
Sta, loop of fiets nooit vlak voor een
vrachtauto of bus. De chauffeur kan je
daar niet zien. Passeer een vrachtauto
alleen rechts als je zeker weet dat je
daarvoor genoeg tijd en ruimte hebt.
De chauffeur kan je ook daar vaak
niet zien. Laat bij de geringste twijfel
de vrachtauto voorgaan. Vlucht als
(brom)fietser desnoods de stoep op als
je in de verdrukking dreigt te komen.

Denk erom dat een vrachtauto bij het
rechtsafslaan vaak eerst even recht-
door rijdt, om dan pas de bocht ruim
genoeg te kunnen nemen. Let dus
goed op zijn richtingaanwijzers.

Maak dat je wegkomt achter achter-
uitrijdende vrachtauto's. De chauffeur
kan je ook achter de vrachtwagen niet
zien. Let ook op het 'beep-beep-beep'
geluidssignaal van vrachtauto's wan-
neer ze achteruit gaan rijden.

Nadere informatie kan men vinden op
www.dodehoek.nl

Kunstverkoop en Veiling
Op 2e Paasdag, maandag 28 maart,
wordt er van 11.00 tot 16.00 uur een
bijzondere Kunstverkoop van ruim
20 kunstenaars uit Zutphen e.o. ge-
houden in het Middenhuis van de
Groene Marke, Fie Carelsenstraat
32 te Zutphen (Leesten West). Om
15.00 uur wordt er een veiling ge-
houden van de kunstwerken die
nog niet zijn verkocht.

Gedurende deze dag is er naast kunst
natuurlijk ook koffie, thee en gebak te
verkrijgen en is er een uitstekende
wijnproeverij. Er wordt wijn gebotteld
en verkocht van Ad/Shelter Wijnen uit
de Bourgogne. Het fantastische salon-

orkest iSans Fratzi zorgt voor de muzi-
kale omlijsting van deze dag. Voor kin-
deren is er rond het Middenhuis een
leuke speelgelegenheid. De entree is
vrij.

De opbrengst van deze dag wordt in
zijn geheel besteed aan de niet regulie-
re kankerbehandelingen van Hemmie
Berentsen. Om deze behandelingen
mogelijk te maken, worden er diverse
activiteiten georganiseerd door de
steungroep HUB. Informatie hierover
en de verdere programmering in 2005
kunt u vinden op www.inmarkt.nl en
de link HUB, of bij Marijke Slats, tel.
(0575) 530591, e-mail: m.slatsl@chello.nl

Opening nieuw seizoen 2e Paasdag

Demonstratie beeldhouwen

Het nieuwe seizoen van Beeldhou-
watelier Baak staat voor de deur.
Ter gelegenheid van de opening
van het nieuwe seizoen wordt op 2e
Paasdag 28 maart a.s. een perma-
nente demonstratie Beeldhouwen
verzorgd. Vanaf 14.00 uur zullen en-
kele workshoppers aan het werk
zijn en kunt u prachtig zien hoe
e.e.a. in zijn werk gaat. U ziet dan
wat er zoal bij het beeldhouwen
komt kijken, zoals bijvoorbeeld
welke steensoorten, gereedschap-
pen en technieken en uiteraard is
er volop gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Het nieuwe seizoen is ook een mooie
gelegenheid om enkele bijzondere ey-
ecatchers te presenteren:
• een aantal werken van de bekende

kunstenaar Anton Heyboer
• bijzondere keramische objecten van

kunstenaar Joop van Uiden

De werken van ANTON HEYBOER ko-
men uit de periode 1979 tot heden en
zijn vervaardigd met verschillende
technieken. Mede daardoor wordt een
brede diversiteit aan kunstwerken ge
boden. Anton Heyboer, kunstenaar

pur sang, heeft zijn hele leven geko-
zen voor de armoede, omdat kunste
naarschap en armoede een geheel
zijn. Zo gauw je dit doorbreekt, aldus
de kunstenaar, verlies je je kunste
naarsziel, je Buddha-ziel en daarmee
je zelfbevestiging. Je bent dan niet
meer echt.

JOOP VAN ULDEN is al zeer vele jaren
actiefin met name keramische kunst,
maar hij werkt ook met brons en glas.
Tijdens de opening bij Beeldhouwate
lier Baak zijn er o.a. keramische water-
ornamenten te zien. Ze vormen een
prachtig decoratief element in uw
tuin of vijver en werken zeker sfeerbe
palend. Maar natuurlijk zijn er ook
binnenshuis vele mogelijkheden met
keramische sierobjecten. Joop maakt
uitsluitend unica, dus elk object is
uniek van vorm kleur en structuur.

INFORMATIE
Demonstratie Beeldhouwen,
Werken van Anton Heyboer en
Keramische kunst van Joop van Uiden:
2e Paasdag 28 maart vanaf 14.00 uur,
Wichmondseweg 17a, 7223 LH BAAK
tel. 0575 - 44 26 01 (Anne Brouwer)
www.beeldhouwatelierbaak.nl

Swingnight in de Herberg
Zaterdag 26 maart a.s. wordt er een
Swingnight gehouden in 'de Her-
berg* m Vorden.

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

helemaal uit je dak gaan op hits van
Boney M, Tina Turner, Pointer Sisters,
Simple Minds, Ojieen, Golden Earring,
Rolling Stones. Voor aanvangstijd en
kosten zie de advertentie elders in de
ze krant. De volgende Swingnight in
'de Herberg' is op zaterdag 21 mei a.s.



SIMPLYCLEVER

DE BESTE
GEZINSAUTO
(Skoda Octavia: best familycar 2002 én 2003 in Groot Brittannië*)

Als het aan ons ligt, wordt het wel héél vrolijk Pasen.

Stap maar eens in de ruime Skoda Octavia. De ideale

gezinsauto die in Groot Brittanië al twee keer is

uitgeroepen tot "Best Family Car"*. In de exclusieve

Demarrage uitvoering geniet u nu van nóg meer

extra's en dat voor minder dan twintigduizend euro!

Ook op de Skoda Fabia en de Superb valt nu volop

voordeel te behalen. Begint het al te kriebelen!?

Tot ziens in onze showroom!

Krijg de lentekriebels tijdens onze Paasshow,
zaterdag en 2e paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Fabia v.a. € 11.990,-

Onder andere voorzien van:
• ABS
• Cruise control
• Drie hoofdsteunen achter
• Passagiersairbag uitschakelbaar

• Airco (t.w.v. € 1.170,-)
voor slechts € 500,-

Octavia Demarrage v.a. € 19.990,- Superb v.a. € 26.390,-

Onder andere voorzien van:
• Climatronic
• Parking Distance Control
• Stuurwiel, pookknop en handgreep

in leer
• Lichtmetalen velgen
• Centrale vergrendeling met

afstandsbediening

Onder andere voorzien van:
• Chroompakket
• Airco
• Cruise control
• Coming home

• Gratis tiptronic (t.w.v. € 2.800,-)

AUTOBEDRIJF G. SLOOT Tramstraat 43, 7241 CH Lochem, (0573) 25 41 91

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik gemiddeld 5,0 - 9,1 L/100 km (l op 11,0-20,0)
C02-emissie 135-218 C/km. Wij/igingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

ECIALE LENTE AKTIE ZONWERING!
RMSCHERMEN / SCREENS / RAAMDECORATIE ENZ.

T15 MEI 2005 VAN 5 TOT 20% KORTING
EGRO(0573)451661

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

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 maan
tussen 17.30 en 19.30 uur

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

GIBO Groep AU e

\
60 jaar bevrijding Vorden

BEVRIJDINGSCONCERT
Zij die graag naar het concert willen, bijv.

^ gehandicapten,

^k bejaarden,

if alleenstaanden,

en echt geen eigen vervoer hebben.

worden kosteloos gehaald en gebracht

door taxibedrijf Klein Brinke.

Opgave bij J.W. Polman, Insulindelaan 5,

7251 EJ Vorden, tel 551201-551239

R.C. Haanstra, Mulderskamp 7,

7251 EX Vorden, tel 551186.

•̂•M

JUBILEUMACTIE

50%
70 JAM

KORTING
op uw geboorte- of huwell|ksadvertentle

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.

drukker i j 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

NEVENVESTIGINGEN:

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

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314)625053

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 4512 86

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28
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Boomfeestdag Bronckhorst op landgoed het Enzerinck

Zo'n vierhonderd kinderen van de basisscholen in de gemeente
Bronckhorst hebben afgelopen woensdag bomen geplant op land-
goed het Enzerinck in Vorden. De Nationale Boomfeestdag wordt
jaarlijks gehouden. Driekwart van de basisscholen in de gemeente
Bronckhorst deden mee aan de Boomfeestdag.

Met auto's, bussen maar ook op de
fiets kwamen leerlingen van de groe-
pen zeven en acht naar landgoed het
Enzerinck. Bij aankomst kregen ze
chocolademelk en een koek.

Loco-burgemeester Ab Boers heette ie
dereen welkom. Hij ging in op het
doel en het belang van de Boomfeest-
dag en bedankte de instanties voor de
organisatie.

De eerste Bronckhorstboom (rode
beuk) werd gezamenlijk geplant door
de wethouders Ab Boers, Peter Glas-
bergen en Dik Nas. Deze boom is door

de gemeente aangeboden aan Natuur-
monumenten. Vervolgens werden de
kinderen zelf aan het werk gezet. Zij
hadden een aardige klus te klaren.
Maar liefst drieduizend bomen ston-
den klaar om geplant te worden. Dit
aantal bestond uit loofhoutbomen om
houtwallen te gaan vormen en beu-
ken voor een beukenhaag. Landgoed
het Enzerinck, gelegen aan de Almen-
seweg in Vorden, maakt onderdeel uit
van de ecologische hoofdstructuur en
heeft een hoge natuurwaarde. De
houtwallen en de haag gaan aanslui-
ten op aangrenzende bossen in de om-
geving.

'Om als locatie het Enzerinck te kie-
zen, heeft te maken omdat het goed
past in de plannen van Natuurmonu-
menten, die het gebied bezit, en in de
plannen van de gemeente', geeft Boers
als reden aan voor de keus. 'Door het
planten van bomen wordt er een ver-
bindingszone aangelegd tussen het
ene en het andere bos. De vogels en in-
secten kunnen zich daardoor goed
verplaatsen'. Boers: 'De keuze van een
locatie is altijd een beetje toevallig. Bo-
menbeheer in een gemeente betekent,
datje planmatig met je bomenbeheer
bezig bent. Deze locatie kwam dan
ook goed uit'.

De Boomfeestdag werd georganiseerd
door de gemeente Bronckhorst samen
met de Vereniging Natuurmonumen-
ten, bijgestaan door de werkgroep
Leefbaarheid Vorden en medewerkers
van Vereniging Agrarisch Natuur-
beheer 't Onderholt.
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Nieuws & informatie
een publicatie van de gemeente Bronckhorst
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg

en Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a. 7255 KE Hengelo
(Directie en afdelingen Bouwen en

milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling.
Openbare werken, Bestuurs- en
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

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

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

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-

beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning

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

en milieu en Huisvesting gemeentehuis

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

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

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het

directiesecretariaat van de gemeente,
tel.(0575)750250.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

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

Provinciale brandweerwedstrijden 16 april
Oefenen voor rampen die hopelijk nooit gebeuren
Hengelo Gld. staat op 16 april vol met rood: het rood van brandweerwagens.
Ook ziet het er af en toe blauw van de zwaailichten. Sirenes hoort u echter
niet! Het gaat namelijk om een wedstrijd! Brandweerpost Hengelo Gld. or-
ganiseert dan brandweerwedstrijden op provinciaal niveau. 22 teams uit de
gecombineerde provincies Gelderland en Flevoland komen hierheen om
hun krachten te meten op een inzetoefening met brand.

Commandant Jeroen Wesselink:
'Voor de kritische ogen van een bre-
de jury wordt een inzet uitgevoerd,
zoveel mogelijk op de wijze zoals dat
binnen het eigen korps is aange-
leerd en geoefend. Oftewel veilig,
efficiënt en effectief, en met als doel
om als beste uit de bus te komen.'

Hoge druk
'Je gaat extra scherp reageren als je
onder hoge druk werkt bij zo'n wed-
strijd,' zegt commandant Wesselink.
En onwillekeurig maakt hij een
woordspeling, want de teams strij-
den onder 'hoge druk' in de wed-

strijdklassen 'hoge druk'en'112'.
Hoge druk slaat hier op inzet in een
brandend gebouw en '112'wil zeg-
gen dat er naast brand ook nog met
hydraulisch redgereedschap ge-
werkt moet worden, want de taak
van de brandweerman wordt steeds
veelzijdiger: hulpverlening in brede
zin. Natuurlijk zijn ook politie en
GGD bij de wedstrijd betrokken.
De commandant vervolgt: 'Oefenen
in het algemeen is belangrijk. Het is
als net bij voetballen: samen iets
willen bereiken is goed voor de com-
municatie, voor de teambuilding en
voor de sociale contacten. Bij zo'n

brandweerwedstrijd speel je hoofd-
klasse!'
Het Hengelose brandweerkorps is
gastheer en mag (en kan, vanwege
al het georganiseer) dan zelf niet
meespelen. Dat maken ze later
weer goed. Ook in de praktijk.
De post Hengelo van Brandweer
Bronckhorst telt 28 vrijwilligers,
ondersteund door beroeps-
brandweermannen. Een van hen is
Harm Hoftiezer. Gevraagd naar die
praktijk schat hij dat het totale
Bronckhorster korps zo'n 180 keer
per jaar uitrukt. En dan gaat het
om zaken van een smeulende con-
tainer tot een boom op de weg en
van een beknelling tot een woning-
brand.

Examentest
Wesselink wijst nog op het ideale
middel van de wedstrijd: 'Het is niet
alleen voor de leiding een prima
manier om de kwaliteit van inzetten
nog hoger te krijgen, ook voor het
zelfvertrouwen van de man zelf is
zo'n competitie belangrijk. Of je nu
als chauffeur/pompbediende let op
de afstand van je wateraanvoer, of
als bevelvoerder op de veiligheid van
je mensen: dit is een training op
ieder niveau. Het belangrijkste doel
is echter voor iedereen gelijk:
Veiligheid van de inwoners van
Bronckhorst!

Agenda
Zet 16 april alvast in uw agenda,
want op die dag staat Hengelo vol
met brandweerwagens. U bent dan
van harte uitgenodigd om te komen
kijken. Binnenkort krijgt u nadere
informatie over de invulling

Op vakantie? Vraag uw reisdocument tijdig aan!

• • •
Het is alweer bijna vakantietijd. Gaat
u bijvoorbeeld in de meivakantie
naar het buitenland, controleer dan
of uw paspoort of identiteitskaart in
orde is. Is deze nog lang genoeg
geldig en zijn uw kinderen bijge-
schreven of hebben ze eigen reis-
documenten en hoe zit het met de
geldigheid daarvan? Heeft u een
nieuw reisdocument nodig of wilt u
in uw paspoort uw kind laten bij-
schrijven, doe dat dan tijdig.

Hierbij nog even op een rijtje hoe het
zit met het aanvragen van een pas-

poort of identiteitskaart: Een reisdo-
cument moet u persoonlijk aanvra-
gen. U kunt kiezen uit een paspoort
of Nederlandse identiteitskaart. De-
ze laatste is alleen geldig in een
groot aantal Europese landen. Op
een identiteitskaart kunnen geen
kinderen worden bijgeschreven.
Voor het aanvragen van een pas-
poort of identiteitskaart moet u alle
reisdocumenten meenemen die u in
uw bezit heeft. Kinderen moeten ook
het reisdocument(en), waarin ze
bijgeschreven staan, meebrengen.
Tevens moet u meenemen één
recente, goedgelijkende pasfoto die
van goede kwaliteit is. De pasfoto
moet recht van voren gefotografeerd
zijn en een lichte, egale achtergrond
hebben. Voor het aanvragen van een
paspoort voor kinderen tot 18 jaar
moeten beide ouders of degenen die
het gezag uitoefenen schriftelijk
toestemming geven. Voor een iden-
titeitskaart is toestemming nodig tot
12 jaar.

Bijschrijving kinderen
Kinderen tot 16 jaar kunnen in het
paspoort van één of beide ouders
worden bijgeschreven. De bijschrij-
ving wordt voorzien van een pasfoto

zodat de identiteit van het kind beter
kan worden gecontroleerd. Voor el-
ke bijschrijving moet u alle reisdo-
cumenten die u in uw bezit heeft
meenemen. Tevens moet u van elk
kind één recente, goedgelijkende
pasfoto meenemen. De pasfoto
moet recht van voren gefotografeerd
zijn en een lichte, egale achtergrond
hebben. Het kind moet bij de aan-
vraag aanwezig zijn, zodat zijn of
haar identiteit kan worden vastge-
steld. Voor de bijschrijving van een
kind in uw paspoort is de toestem-
ming vereist van de andere ouder of
van degene die het gezag uitoefent
(ook als uw kind al in uw huidige
paspoort staat bijgeschreven).

Om veiligheidsredenen worden de
reisdocumenten op één centrale
plaats in Nederland van persoons-
gegevens voorzien. Dit heeft voor u
tot gevolg dat u een nieuw reisdocu-
ment niet direct kunt meenemen. U
kunt het een week later ophalen. Op
een bijschrijving moet u eveneens
een week wachten. Het kind hoeft bij
de uitreiking niet aanwezig te zijn.
Vraag een reisdocument dus op tijd
aan. Een spoedprocedure is moge-
lijk, maar kost € 39,50 extra. Het

Discussiemiddag
over cliëntenparti-
cipatie op 20 april
Hoe gaat de gemeente Bronckhorst
om met cliëntenparticipatie op het
terrein van de Wet werk en bijstand
(WWB) en de Wet voorzieningen
gehandicapten (Wvg). Volgens die
wetten is de gemeente verplicht een
vorm van cliëntenparticipatie te
organiseren. Daarnaast zijn er
andere wetten zoals de komende
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (WMO) waarbij cliëntenpartici-
patie ook een rol speelt. Wat is de
beste manier om u als inwoners/
belanghebbenden te laten meeden-
ken, meepraten en adviseren over
de dienstverlening/producten van de
gemeente? Over die vraag wil wet-
houder Nas graag praten met men-
sen die het aangaat. Bijvoorbeeld
mensen die een uitkering ontvangen
(WWB/loaw/loaz/Bbz) of gebruik
maken van een Wvg-voorziening.
Daarnaast met leden van belangen-
organisaties en beroepsorganisa-
ties. Dit alles tegen de achtergrond
dat sinds 1 januari de nieuwe
gemeente Bronckhorst is gestart en
de cliëntenparticipatie opnieuw
opgezet moet worden. Onderwerp
van cliëntenparticipatie is de (kwali-
teit van) de dienstverlening en
producten van de gemeente met
betrekking tot de Wet werk en
bijstand (WWB), Wet voorzieningen
gehandicapten (WVG) en eventuele
andere wet- en regelgeving.
Nadrukkelijk gaat cliëntenpartipatie
niet om individuele gevalsbehande-
ling. Ook niet om de hoogte van de
uitkering, want die wordt door de
landelijke politiek bepaald.
Bent u uitkeringsgerechtigde of
gebruikt u een Wvg-voorziening
komt u dan naar de oriënterende
bijeenkomst op 20 april a.s.,
aanvang 15.00 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis. Ook leden
van belangenorganisaties of
beroepsorganisaties die raakvlak-
ken hebben met de WWB en/of Wvg
zijn van harte welkom.
Aanmelden kan bij Rob Hartsinck,
tel. (0575) 75 05 16 of e-mail:
r.hartsinck(9bronckhorst.nl. Graag
onder vermelding van-, uw naam,
adres, woonplaats en evt. uw tele-
foonnummer en emailadres. U ont-
vangt dan later de uitnodiging en
een discussienotitie.

duurt dan 1 werkdag voor u uw nieu-
we reisdocument heeft.

Kosten
• paspoort €38,80
• identiteitskaart €31,25
• bijschrijving direct bij

de aanvraag van een
nieuw paspoort € 8,05

• bijschrijving in bestaand
document €18,80

Voor het aanvragen van een nieuw
reisdocument of het bijschrijving van
kinderen kunt u terecht bij de
afdeling Publiekszaken in het
gemeentehuis tijdens de gebruike-
lijke openingstijden.



Paasvuur
Voor het branden van een paasvuur
is een ontheffing nodig. Dit is be-
paald in de APV en de Wet milieube-
heer. In verband met mogelijk
brandgevaar, zijn paasvuren in de
bebouwde kom verboden. Bij de ont-
heffingsaanvraag moet een platte-
grond gevoegd worden waarop de te
gebruiken brandplaats staat aange-
geven. U kunt een ontheffing aan-
vragen bij de afdeling Bouwen en
milieu van de gemeente. Rond de
periode van Pasen (27/28 maart)
wordt gecontroleerd op het verbran-
den van paasvuren en andere snoei-
houtverbrandingen, waarvoor geen
of niet op tijd ontheffing is aange-
vraagd. Tevens worden de verleende
ontheffingen steekproefgewijs
gecontroleerd op de gestelde voor-
waarden. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu van de gemeente,
tel.(0575)750313.

Bereikbaarheid
afdeling WIZ
Op 24 maart en 30 maart a.s. is
de afdeling Werk, inkomen en
zorg (gevestigd in het gemeente-
huis aan de Raadhuisstraat) de
gehele dag niet bereikbaar.
Op de overige dagen van die week
kunt u op de normale tijden bij de
afdeling terecht.

Startbijeenkomst zeer positief ervaren

Medewerkersvan de betrokken organisaties

Wat vooraf ging....
In 2004 hebben zorgaanbieders Sen-
sire en Sutfene, woningcorporatie
Prowonen en de toenmalige
gemeente Vorden het initiatief geno-
men een gezamenlijke visie te
ontwikkelen over wonen, welzijn,
diensten en zorg voor inwoners van
Vorden. Het belangrijkste uitgangs-
punt van de visie is: 'Alle inwoners
van Vorden, in het bijzonder ouderen
en mensen met een handicap moeten
kunnen beschikken over geschikte
huisvesting, welzijn en zorg in een
veilige omgeving, zodat zij zo lang
mogelijk zelfstandig kurTnen wonen
en functioneren'. De visie is vastge-
steld door de Vordense gemeente-
raad en eind vorig jaar hebben de ini-

tiatiefnemers ook een intentiever-
klaring ondertekend om verdere
invulling te geven aan de visie en
concrete plannen te ontwikkelen.

En nu....
Om dit samen goed op te pakken en
nieuwe bestuurders van de gemeen-
te Bronckhorst bij het project te
betrekken, organiseerden de initia-
tiefnemers op 17 maart jl. een
speciale Startbijeenkomst. Sensire,
Sutfene, de gemeente, Prowonen,
maar ook Stichting Zozijn en GG Net
presenteerden hun ideeën voor de
toekomst aan elkaar. Nu moet dus
bekeken worden, hoe de organisaties
dit zo goed mogelijk op elkaar kun-
nen afstemmen om het uiteindelijke

doel: het ontwikkelen van zogenaam-
de woonzorgzones (een omgeving
waar voorzieningen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg voor de doel-
groepen nauw op elkaar aansluiten),
te bereiken. Eén van de eerste pro-
jecten waarbij dit gebeurt, is de
nieuwbouw Albershof aan de Nieuw-
stad in Vorden. Op het terrein van de
voormalige A&P Supermarkt gaat
Prowonen 24 levensloopbestendige
huurappartementen voor senioren
bouwen, zeer waarschijnlijk voorzien
van een zorg-welzijnssteunpunt. De
middag stond ook in het teken van
'ervaar wat ouderen en mensen met
een handicap dagelijks ervaren'.
Twee professionele acteurs confron-
teerden de deelnemers op directe
wijze met wat het betekent om bij-
voorbeeld minder mobiel te zijn. De
bijeenkomst ging van start in woon-
zorgcentrum De Wehme in Vorden,
waarna de deelnemers ook kenni-
smaakten met andere (geplande)
voorzieningen in het dorp op het ge-
bied van wonen, welzijn en zorg voor
ouderen en mensen met een handi-
cap. Zo werd het terrein waar de Al-
bershof komt, bezocht en was er een
korte rondleiding in de nieuwbouw
van Zozijn aan de Raadhuisstraat
(woningen voor verstandelijk gehan-
dicapten). Tot slot ging de groep naar
het Dorpscentrum, een belangrijke
ontmoetingsplaats voor veel
Vordenaren, voor het laatste deel van
de middag.

'

milieu

Vele mensen doen consequent
de verschillende kleuren glas
op de juiste wijze in de glasbak.
Groen bij groen, bruin bij bruin
en blank glas in het deel voor
blank glas. Een goede zaak.
Mensen vragen zich echter wel
eens of het inzamelen door de
afvalinzamelaar ook wel
gescheiden gebeurt. Soms als
je de grote vrachtwagen ziet
staan, lijkt het net of ze de
glasbak gewoon omkieperen
en alles weer door elkaar valt.
Niets is minderwaar. In de
glasbak is het glas gescheiden
door schotten en met het lozen
blijft dit intact omdat in de
inzamelwagen voor de ver-
schillende soorten glas ook
drie gescheiden bakken aan-
wezig zijn. De glasbak en de
wagen sluiten dus nauw op
elkaar aan.

De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 24 maart om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeente-
huis aan de Raadhuisstraat in Hen-
gelo Gld. U bent van harte welkom
deze openbare vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

Profielschets burgemeester
De waarnemend commissaris van
de koningin in Gelderland, de heer
Esmeijer, komt naar de raadsver-
gadering om de profielschets voor
de nieuwe burgemeester op te ha-
len. De voorbereidingen voor het
profiel zijn getroffen door de frac-
tievoorzitters. Als de gemeenteraad
de profielschets tijdens de verga-
dering vaststelt, wordt op korte
termijn de vacature in de Staats-
courant gepubliceerd. De huidige
burgemeester van Bronckhorst, de
heer H. van der Wende, fungeert
als waarnemer, totdat de nieuwe
burgemeester is benoemd. De be-
noemingsprocedure neemt enkele
maanden tot een halfjaar in beslag.

Over de inhoud van de profielschets
kunnen wij nog niets vermelden.
Deze wordt pas tijdens de vergade-
ring openbaar gemaakt.

Onroerende-zaakbelastingen 2005
Het college van b en w stelt de ge-
meenteraad voor om de hoogte van
de OZB voor iedereen in Bronck-
horst per 1 januari 2005 gelijk te
trekken. Met andere woorden de
tarieven van de voormalige ge-
meenten worden geharmoniseerd.
Uitgangspunt van het college is dat
de OZB-opbrengst in 2005 gelijk
blijft aan de gezamenlijke OZB-op-
brengsten in 2004 van de voormali-
ge gemeenten. In het voorstel is
wel rekening gehouden met de
jaarlijkse prijsstijging van 3%. Ver-
der is het bedrag dat u straks moet
betalen afhankelijk van de nieuwe
taxatiewaarde. Alle woningen in
Nederland en dus ook in Bronck-
horst zijn opnieuw getaxeerd. Bent
u benieuwd hoe de politieke partij-
en tegenover dit voorstel staan,
kom dan naar de raadsvergadering.

Verordening burgerinitiatief
Het burgerinitiatief is een instru-
ment om de betrokkenheid van
burgers bij de gemeentelijke
politiek te vergroten. Volgens de
verordening, die aan de raad wordt
voorgelegd, mag een inwoner van
Bronckhorst een onderwerp indie-
nen (schriftelijk bij de burgemees-
ter) dat dan binnen twee weken op
de agenda komt van een raadsver-
gadering. Voorgesteld wordt deze
mogelijkheid ook te bieden aan
burgers vanaf 16jaar. lederinitia-
tief moet worden ondersteund met
25 handtekeningen.

Aanwijzing trouwlocaties in
Zelhem
In januari heeft de gemeenteraad
diverse locaties aangewezen als
trouwlocaties. Omdat in het voor-
stel van het college van b en w een
locatie in Zelhem ontbrak, heeft de
raad gevraagd met een voorstel te
komen. Het college heeft in het
voormalige Zelhem twee locaties
gevonden en stelt deze nu voor aan

de gemeenteraad. Het gaat om
heem- en siertuin Aldenhaeve en
het voormalige koetshuis van land-
goed De Baakse Kamp.

Andere agendapunten:
- Verordening op de vertrouwens-

commissie en samenstelling van
de commissie die ingesteld wordt
om de selectiegesprekken met
kandidaten voor het ambt van
burgemeester te voeren.

- Declaratieverordening minima;
deze verordening is al eerder
vastgesteld, maar staat nu
opnieuw op de agenda i.v.m. en-
kele wijzigingsvoorstellen die
door PvdA en CDA zijn ingediend.

- Voorstel om de naam Bronck-
horst te blijven voeren.

- Voorstel om geen gemeente-
wapen te ontwikkelen als aanvul-
ling op het logo.

- Verordening tegemoetkoming
kosten kinderopvang.

- Planschadeverzoek Sliekstraat 1,
Hummelo (Villa Johanna).

- 18e wijziging gemeenschappelij-

ke regeling Regio Achterhoek.
- Voorgenomen Rijksbescherming

complex historische buitenplaats
'tZelle.

Spreekrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren over één van de
agendapunten, dient u dit bij voor-
keur 24 uur van tevoren te melden
bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffieObronckhorst.nl.
Onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.
De vergaderstukken kunt u vinden
op onze website www.bronck-
horst.nl. De eerstvolgende ge-
meenteraadsvergadering is op
28 april a.s.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen

Zelhem, Markt 4, voor het aanbouwen van een bijkeuken en het plaatsen van
een koelcel betreffende restaurant 'Ali Baba'
Hengelo (Gld.), Raadhuisstraat 45, voor het gedeeltelijk vernieuwen /veranderen van 4 appar-
tementen
Vierakker, Heerlerweg 13, voor het geheel vernieuwen van een schuur (herbouw schuur); het
wordt een schuur met dierenverblijf en wagenstelling
Halle, Petersdijk 10, voor het plaatsen van een tuinhuisje

Bouwvergunningen . _
• Hengelo Gld, de Heurne33, voor het gedeeltelijk veranderen/vergroten van de oude tandarts- AdnVrdCjen

praktijk in een privé zwembad en sauna
• Steenderen, Covikseweg 1a, voor het gedeeltelijk vergroten van een machineberging

(agrarisch gebruik)
• Vorden, Vennemansweg 2, voor het gedeeltelijk vernieuwen van de woning
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 8, voor het gedeeltelijk veranderen / vergroten van de woning;

het realiseren van een bijgebouw en een dakkapel ,
• Baak, Pastoor Teubnerstraat 3, voor het geheel vernieuwen van een nachtverblijf voor kleinvee
• Zelhem, Akkermansstraat 6, voor het verbouwen van een varkensschuur tot opslagloods voor

het stallen van tractoren en machines en het opslaan van stro en hooi voor het melkvee en de
stieren

• Vorden, Gazoorweg 6, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning middels het realiseren van
een uitbouw aan de linker zijgevel; de uitbouw wordt een serre

Zelhem,
Zelhem,
Hengelo
Zelhem,
Zelhem,
Hengelo
Zelhem,

27 maart 2005, Palmpaasoptocht, diverse straten in Zelhem
24 april 2005, voorjaars/koffieconcert, zaal Nijhof
(Gld), 24 april 2005, fietstocht, VW winkel aan de Kervelseweg 1a
7 mei 2005, rommelmarkt tbv muziekvereniging Euterpe, Halle Nijmanweg 40
13 t/m 16 mei 2005, Achterhoekse Paardendagen
Gld, 2 juli 2005, buurtfeest Akkerwinde, grasveld aan de Akkerwinde te Hengelo
28 augustus 2005, muziekfestival met diverse bands, De Malle Molen

Heeft u bedenkingen tegen de mogelijke verlening van deze vergunningen dan kunt u dit binnen
2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van burgemeester en
wethouders van Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de



Openbare bekendmakingen - vervolg

afdeling Openbare orde en veiligheid, tel. (0575) 750 224/229.

Verleende vergunningen
Reguliere bouwvergunningen
• Vorden, Onsteinseweg 7, voor het vernieuwen van een bijgebouw, de vergunning is verleend

met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op
16 maart 2005

• Halle, Dorpsstraat-Kerkstraat, voor het geheel oprichten van 3 appartementen / grond gebon-
den woningen inclusief commerciële ruimte (van rechtswege)

Sloopvergunningen
• Hengelo Gld, Riefelerdijk 5, voor het geheel slopen van een schuur en het gedeeltelijk slopen

van een agrarische woning, verzonden op 16 maart 2005
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan ongenummerd, voor het geheel slopen van een werk-

plaats, verzonden op 16 maart 2005

Kapvergunningen
• Baak, Vrendenbarssedijk 4 voor het vellen 1 es, herplantplicht.
• Bronkhorst, 't Hof 5, voor het vellen van 1 beuk, geen herplantplicht
• Hengelo Gld, Synagogestraat 2, voor het vellen van 1 acacia, geen herplantplicht
• Voor-Drempt, Rijksweg 2, voor het vellen van 1 wilg, 1 Italiaanse populier en 3 berken, her-

plantplicht
• Vorden, Hoetinkhof 125, voor het vellen van 1 bolesdoorn, geen herplantplicht
• Zelhem, Bielemansdijk achter nummer 10, voor het vellen van 65 Larixen, geen herplantplicht
• Zelhem, Orchideestraat 13, voor het vellen van 1 eik, geen herplantplicht
• Zelhem, de Savornin Lohmanstraat 10, voor het vellen van 2 dennen, geen herplantplicht
• Zelhem, De Maccabae 1, voor het vellen van 1 eik, herplantplicht
Alle vergunnignen zijn verzonden op 15 maart 2005.

Ontheffingen verbranden snoeihout (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp.5.4.1 APV)
• Zelhem, Halseweg 30. voorverbranding nabij de Halseweg 30
• Toldijk, Beekstraat 13, voorverbranding nabij de Banninkstraat de oosterwijkse vloed
• Hengelo, Dennendijk 5, voorverbranding nabij de Dennendijk
• Drempt, Zomerweg 11, voor verbranding nabij de Zomerweg 11
• Zelhem, Eeltinkweg 1a, voorverbranding nabij de Eeltinkweg 1a
• Halle, Fortstraat 1, voor verbranding nabij de Fortstraat 9
• Wichmond, Broekweg 2, voorverbranding nabij de Broekweg 9
• Zelhem, Neusendijk 8, voorverbranding nabij de Neuzendijk 8
• Hengelo, Winkelsweg 3, voorverbranding nabij de Winkelsweg
• Zutphen, Handelkade 2, voorverbranding nabij de Bakermarksedijk 1a in Baak
• Olburgen, Dierenseweg 1, voor verbranding nabij de Dierenseweg;
• Hengelo, Ruurloseweg 70, voor verbranding nabij de Ruurloseweg
• Zelhem, Michelstraat 14, voorverbranding nabij de Michelstraat
• Hengelo, Ellenkampdijk 1, voorverbranding nabij de Ellenkampdijk
• Hummelo, Broekstraat 18, voorverbranding nabij de Broekstraat 18
• Hengelo, Bronkhorsterstraat 11, voor verbranding nabij de Bronkhorsterstraat 11
• Vorden, Ruurloseweg 48, voorverbranding nabij de Ruurloseweg 48
• Hummelo, Zelhemseweg 3a, voorverbranding nabij de Zelhemseweg 3e
• Drempt, Zomerweg 8, voorverbranding nabij de Zomerweg 8
• Vorden; Schuttestraat 16, voor verbranding nabij de Schuttestraat
• Zelhem, Petersdijk 4a, voor verbranding nabij de Petersdijk 4a
• Vorden, Larenseweg 1, voor verbranding nabij de Larenseweg
Deze ontheffingen zijn 17 maart verzonden.

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep
Tegen de hiervoor verleende besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden, binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendma-
king), een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openingstij-
den ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdelingen Bouwen en milieu of Openbare werken.
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen d
• Toldijk, een gedeelte van de Kruisbrinkseweg is vanaf de Wethouder Massinkstraat tot de be-

bouwde kom, van 4 april t/m 8 april 2005 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten
voor het verkeer. Reden: vervangen van de verkeerssluis aan de Kruisbrinkseweg. Het verkeer
richting Steenderen wordt omgeleid via Baak. Het openbaar vervoer rijdt in deze periode een
alternatieve route. Tijdens de werkzaamheden kan de bus de bestaande haltes in Steenderen
niet bereiken. Daarom plaatsen wij aan de dr. A. Ariënstraat nabij de Nijverheidstraat een
noodhalte. Aanwonenden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

• Velswijk, de Kruisbergseweg (N316 vanaf de Hummeloseweg tot aan de Kroezerijweg), de
Oude Kruisbergseweg en de Schooltinkweg (tussen de Kruisbergseweg en de Korenschoof)
worden van 27 maart vanaf 18.00 uur tot 28 maart 04.00 uur of zoveel langer of korter als wen-
selijk is, afgesloten voor het verkeer. Op de Keijenborgseweg tussen de Velswijkweg en de
Hoegenstraat komt van 27 maart vanaf 18.00 uur tot 28 maart 04.00 uur of zoveel langer of
korter als wenselijk is een stopverbod. Het doorgaande verkeer op de Kruisbergseweg wordt
vanaf kruispunt Waarlo omgeleid via de Hummeloseweg, de Rondweg, de Hengeloseweg, de
Zelhemseweg en de Kroezerijweg naar de Kruisbergseweg in Hengelo Gld. en vice versa.
Reden: paasvuur.

• Hummelo, in verband met een paasvuur geldt op de Groeneweg op 27 maart van 17.00 tot
24.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk een parkeerverbod op de linkerzijde van de
Groeneweg tussen de Keppelseweg en de Stokhorsterweg; ook is er een parkeerverbod op de
rechterzijde van de Stokhorsterweg tussen de Groeneweg en de Margrietlaan en de
Groeneweg tussen de Stokhorsterweg. Verder wordt het einde van de Groeneweg afgesloten
voor alle verkeer.

• Zelhem, de Nijmansedijk vanaf de Stikkenweg tot de Priesterinkdijk is in verband met riole-
ringswerkzaamheden van 21 maart t/m 9 april, of zoveel langer of korter als nodig is, overdag
afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Aanwonenden blijven gedurende de
werkzaamheden bereikbaar, zij het met enige hinder.

Bestemmingsplannen
Aanvraag vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben een verzoek om vrijstelling van het be-
stemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Veengoot 8, voor de (her)bouw van een woning en afbraak van een oude woning en twee

schuurtjes (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988, van de gemeente Zelhem')

Het verzoek ligt van 24 maart t/m 20 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 deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. Gedurende genoemde termijn kunnen ingeze-
tenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersoon
schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brinkweg (terrein tussen Brinkweg 18 en Dr. Grashuisstraat 19) voor de bouwvan 1

vrijstaande woning en 2 dubbele woningen (geldend bestemmingsplan 'Dr. Grashuisstraat-
Stationsplein1)

De plannen liggen van 24 maart t/m 20 april 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 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 medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 250. Gedurende genoemde termijn kan een
ieder schriftelijk een zienswijze tegen het verlenen van de vrijstellingen indienen bij burgemees-
ter en wethouders.

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan
De voorontwerpbestemmingsplannen 'Buitengebied Steenderen 2004 Reigersvoortseweg 4' en
'Buitengebied Hengelo 2004 Remmelinkdijk 5a/Jebbinkweg 4', met bijbehorende stukken, liggen
van 24 maart 2005 t/m 20 april 2005, tijdens de openingstijden, ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 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 mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.
Deze plannen leggen de planologische basis voor de splitsing van een burgerwoning in twee
wooneenheden resp. het wijzigen van de agrarische bestemming in 'verblijfsrecreatie'.
Gedurende de inzagetermijn kunnen ingezetenen en in de gemeente Bronckhorst een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijk hun mening tegen het voorontwerpbestem-
mingsplan indienen bij burgemeester en wethouders.

Goedgekeurd bestemmingsplan
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 10 december 2004 onder nr. RE2004.95901, het
door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zelhem op 30 september 2004 vastgestelde
bestemmingsplan De Roskam 2003-01 (dierenartsenpraktijk), goedgekeurd. Het goedgekeurde
bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt van 24 maart t/m 4 mei 2005, tijdens de ope-
ningstijden, ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling. 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 medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Dit plan legt de planologische basis voor het verplaatsen van de huidige dierenartsenpraktijk
naar een nieuwe locatie aan de Halseweg 27 in Zelhem.

Tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten kan gedurende de inzagetermijn beroep worden in-
gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den
Haag, door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schrif-
telijk hun bedenkingen bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken. De goedkeuringsbesluiten
treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling, treden de
besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Buitengebied Steenderen 1993/2000 is onherroepelijk geworden. Het be-
stemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 24 maart 2005 tijdens de openingstijden,
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Dit plan voorziet in een aanpassing van het plangedeelte van het bestemmingsplan Buitengebied
1993, waaraan bij besluit van gedeputeerde staten van 16 december 1997 goedkeuring is onthou-
den. Tevens beoogt het plan de planologische basis te leggen voor een aantal actualiseringen,
waarin ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 1993 nog niet
was/kon worden voorzien.

Wet milieubeheer
Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 24 maart.t/m 4 mei 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Vierakker, Koekoekstraat 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een rundvee- en paardenhouderij, datum aanvraag: 8 september 2004.
• Vorden, Larenseweg 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

paardenhouderij, datum aanvraag: 30 september 2004.
• Vorden, Ruurloseweg 48, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een varkenshouderij, datum aanvraag: 2 december 2004.
• Vorden, Strodijk 19, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

paarden- en zoogkoeienhouderij, datum aanvraag: 18 november 2004.

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-



ting van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

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

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

bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken (vóór 5 mei 2005) na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500EA's-Gravenhage.

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

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 24 maart t/m 4 mei 2005
tijdens de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding op grond van
artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Zelhem, Terborgseweg 5, ingekomen: 11 februari 2005
Betreft: het verplaatsen van de mestplaat, de speelplaats en het bijplaatsen van twee voedersilo's.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
.daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 24 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

Openbare bekendmakingen - vervolg

van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Meldingen art. 8.41 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 24 maart t/m 4 mei 2005
tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Hummelo, Bouwbedrijf Jolink B.V., Dorpsstraat 37, voor het van toepassing worden van het

Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige timmerfabriek
• Hummelo, Veldheer Onderhoud,Dorpsstraat 39, voor het van toepassing worden van het

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting
voor de verkoop van houtkachels

• Zelhem, autobedrijf Gerbloem V.o.f., Nijverheidsweg 2, voor het veranderen van de inrichting
op grond van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer

• Zelhem, All in Shape, Nijverheidsweg 4, voor het oprichten van een sport- en nagelstudio op
grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

Dit houdt in dat deze inrichtingen niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen.
Wel moet zij voldoen aan de algemene voorwaarden van de genoemde AMvB-besluiten.

Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 24 maart t/m 20 april 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Hengelo, G.J. Smeitink, Hogenkampweg 16, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende,

vergunning voor een melkrundveehouderij, datum aanvraag: 8 december 2004
• Hummelo, H.C. Levers, Zelhemseweg 3a, voor een oprichtingsvergunning voor een melkrund-

veehouderij, datum aanvraag: 2 november 2004.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 21 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 degene die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wijziging afvalinzameling gebied
Vorden vanwege 2e paasdag

f*flw*ntt Bronckhorst

Op/maandag 28 maart, 2e paasdag, wordt er in het gebied
Vodden geen afval ingezameld. In plaats daarvan worden de con-
liners geleegd op zaterdag 26 maart.

NB.:
Op de gewijzigde dag wordt om 07.00 uur gestart met de inza-
meling. Uw container is dus mogelijk eerder aan de beurt
dan normaal. Zet daarom uw container bijtijds aan de weg.

Voor rneer informatie kunt u contact opnemen met de
Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu; telefoon 0575 - 545 646,
van 09.00 12.30 en van
13.00 - :6.oo uur. Of ki jk op
www.berkehnilieu.nl

berkel milieu

De voorjaarsinzameling van grof snoeiafval in het dorp Vorden
vindt plaats op donderdag 7 april, in het buitengebied Vorden

op donderdag 14 april, na telefonische aanmelding.

Als u uw gr^f snoeiafval voor deze aparte inzameling bewaart, wordt het versnipperd
en gecomposteerd. Gooi het in ieder geval niet in de grijze container, want dat rest

afva/wordt 'duur* verbrand.

Aanbtedregeb
• Het afval dient strak gebundeld en niet zwaarder dan i o kg per bunde

te zijn
• Zakken met bijvoorbeeld bladafval worden niet meegenomen
• Takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1.5 meter
• Géén wortels en/of boomstobben
• Niet meer dan 2 m' mag worden aangeboden
• Uiterlijk 's ochtends om 07.00 uur aan de weg
• Klachten tot i dag na inzameldag melden via de Afval Informatie Lijn

Buitengebied
Inwoners van het buitengebied Vorden dienen zich uiterlijk 8 april
telefonisch aan te melden via de Afval Informatie Ujn van Berkel Milieu;

tel. 0575 - 545 646 van 09.00 • 12.30 en van 13.00 • 16.00 uur.

Zctt brengen van grof snoei- en tuinafval
Drie inzameling is de enige gelegenheid dit voorjaar om grof snoeiafval aan huis

op te laten halen. Schoon snoei en tuinafval kan ook gratis gebracht worden naar de
Afval Brengpunten aan Het Hoge 65 in Vorden (ze zaterdag van de maand van

13.30 - 16.30 uur) en aan de Dr. A. Ariënsstraat 33b in Steenderen Ue zaterdag van de
maand van 13.30 16.30 uur) en tegen betaling aan de Letlandsestraat 8 in Zutphen,

geopend op werkdagen van 08.00 1200 en 12.30 16.00 uur en op zaterdag van 09^0 -13.00 uur.berkel milieu

Op 2e paasdag wordt geen afval ingezameld Kom naar het Paasvuur!
Steenderen, de inzameling van maan-
dag 28 maart is op woensdag 30

'maart.

Vorden, de inzameling van maandag
28 maart is op zaterdag 26 maart.

Inzameling grof groen gebied Zelhem.

Op donderdag 31 maart a.s wordt in
deel Oost (het gebied waar grijze en
groene container op donderdag wor-
den geleegd) en op vrijdag l april a.s.

wordt in deel West (het gebied waar
grijze en groene container op vrijdag
worden geleegd) grof groen ingeza-
meld.

Het grof groen wordt in de bebouwde
kommen huis-aan-huis ingezameld.

Inzameling in het buitengebied alleen
op afroep. U kunt hiervoor tot woens-
dag 30 maart a.s. bellen naar de afde-
ling Bouwen en Milieu van de gemeen-
te, telnr. (0575) 75 02 87.

Ponyclub "de Hessenruiters" houdt al
vele jaren een goede traditie in stand:
het organiseren van een paasvuur in
Hummelo. Ook dit jaar wordt die tra-
ditie voortgezet en zo wordt het alou-
de schouwspel geboden op zondag 27
maart a.s., Ie Paasdag, op een terrein
aan de Groeneweg te Hummelo. Een
ieder is van harte uitgenodigd om er
een kijkje te komen nemen. Het ter-
rein is open vanaf 19.30 uur en de en-
tree is gratis. Gelet op de ervaringen
van vorig jaar wordt aanbevolen laar-
zen of klompen aan te trekken! Het

vuur wordt ontstoken zodra het enigs-
zins donker wordt/is, en tijdens, voor
en na de flakkering der vlammen
kunt u genieten van een drankje, van
wafels en van live muziek van de
bands "Jajem" en "Hik" uit Hummelo
en Keppel. Veel plezier!

SNOEIHOUT
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart
kunt u snoeihout voor het paasvuur
komen brengen op bovenstaand ter-
rein (toegang via de Keppelseweg,
naast de basisschool). U kunt de op-

snoei van uw tuin daar prima kwijt en
u maakt er het paasvuur groter mee.
Twee voordelen dus, maar er gelden
wel wat voorwaarden, die moeten
worden nagekomen en waar echt
streng op zal/moet worden toegezien:

* Er mag uitsluitend snoeihout wor-
den gebracht

* Takken en stammen niet dikker
dan 10 on

* Geen wortels, stronken of kluiten
* Grote, onoverzichtelijke wagens en

kiepers kunnen worden geweigerd.



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

Jan van Embden in het
zonnetje gezet

De 75e verjaardag van Fixet-medewerker Jan van Embden was voor de fam. Scheffer reden om
hem eens flink in het zonnetje te zetten, want met z'n 75 jaar werkt Jan nog steeds met plezi-
er (vooral) in de zagerij van de Fixet Bouwmarkt aan de Brinkweg.

Ruim 25 jaar geleden
kwam hij in dienst
bij de fa. Scheffer. Hij
groeide mee naar
Karwei, verhuisde
mee naar Doetin-
chem en toen zoon
Marcel Scheffer in
Zelhem een Fixet-ves-
tiging opende, ging
ook hij weer mee met
de 'Scheffers'.
Vader van Fixet-eige-
naar Marcel Scheffer,
Gerrit Scheffer, reed
's morgens een echte
Lincoln bij de jarige
voor de deur in
Hengelo (G) en
bracht hem naar
Zelhem, waar het
Fixet-team hem met
bloemen en een
applaus stond op te
wachten. Van werken
kwam die dag niet
veel, maar wie nu
denkt dat Jan de
leeftijd van 75 zou
aangrijpen om met
pensioen te gaan,
heeft het mis, want
hij hoopt nog een
aantal jaren aan zijn
carrière toe te voe-
gen.

Stichting Noodopvang
Achterhoek opgeheven

De Stichting Noodopvang
Achterhoek heeft in de
afgelopen week moeten
besluiten zichzelf per 31
maart 2005 op te heffen. De
stichting kon op l mei 2003
ontstaan door de samenwerk-
ing van tien gemeenten die
destijds de Stichtingsacte te-
kenden, waarmee een ge-
meenschappelijk gedragen
regionaal noodopvangbeleid
een feit werd. Onlangs bleek
dat slechts één gemeente
definitief toegezegd heeft
financieel te blijven par-
ticiperen in de Stichting en
één gemeente daarover nog
twijfelt en daarmee is het
aantal gemeenten zo sterk
gereduceerd, dat daarmee de
grond onder deze acte weg
valt.
De Stichting heeft de
afgelopen twee jaar haar
noodzaak bewezen door de
tijdelijke opvang van asiel-
zoekers die in deze regio
anders op straat te-recht
zouden zijn gekomen. De
meerwaarde van de Stichting
lag in het feit dat er op effec-
tieve wijze samengewerkt
werd tussen gemeenten,

lokale werkgroepen en
Vluchtelingen Werk Oost-
Gelderland.
Zoals de Stichting de laatste
maanden benadrukt heeft, is
de problematiek van de
mensen, die gebruik maken
van de Noodopvang, vooral-
snog niet opgelost met het
nieuwe asielbeleid. De
Stichting betreurt dan ook
ten zeerste dat zij ge-noodza-
akt is zich op te heffen maar
ziet geen mogelijkheid door
te gaan. Met opheffen van de
Stichting valt een goed werk-
end netwerk weg en ook het
Meldpunt van Vluchtelingen-
werk zal verdwijnen. De zorg-
plicht zal weer rechtstreeks
bij de gemeenten terecht
komen. Zowel voor de
mensen die nog in de
Noodopvang zitten als voor
mensen die mogelijk de
komende tijd daarop een
beroep zullen moeten doen.
De Stichting houdt formeel
op te bestaan per 31 maart
2005 maar zal de betrokken
families blij-ven onderste-
unen tot en met 30 april
2005.

Trekkertrelcwedstrijd tijdens Achterhoekse Paardedagen
In samenwerking met de Stichting Concours
Hippique Zelhem verzorgt Buurtvereniging
Oos-terwijk op de zaterdag van het
Pinksterweekeinde (14 mei) voor de tweede
keer een trekkertrekwedstrijd. Er zal gewerkt
worden volgens het reglement Trekkertrek
Stichting TwenteAchterhoek (TSTA). Voor de
trekkertrek wordt gebruik gemaakt van twee
sleepwagens te weten: Balans of Power en
Mission Impossible. Er wordt getrokken in een
10-tal klassen op grond van ge-wicht en
motorvermogen 1-tot 2600 kg. 2, 3 en 4 cilin-
ders zonder turbo 2700rpm 2-tot 3800 kg. 2, 3

en 4.cilinders zonder turbo 2700 rpm
3-Sportklasse tot 4000 kg. 6 cil. turbo (max. 7 li-
ter slagvolume / max. 2700rpm) 4-Prostock 4 ci-
linder 3800kg. 4 cilinder turbo / 6 cilinder zon-
der turbo 5-Prostock tot 4000 kg. Vrije keus
(max. 8,3 liter slagvolume) 6-tot 4500 kg. 4
cilinder turbo / 6 cilinder zonder turbo
2700rpm 7-tot 5500 kg. 6 cilinder turbo / 8
cilinder zonder turbo) 2700rpm 8-tot 7000 kg.
6 cilinder turbo / 8 cilinder turbo 2700rpm
met 4 WD 9-Special klas-se tot 5000 kg. Vrije
keus (max. 2700tpm) tenzij opgebouwd als pro-
stock 10-tot 10000 kg. 4 wd.2700rpm met 4 WD

De inschrijving vindt plaats op woensdag 30
maart vanaf 20.30 uur bij de fam. A. Menkveld,
Hogeveldweg 2 te Zelhem (leden van de buurt-
vereniging vanaf 20.00 uur). Het inschrijfgeld
voor standaardtractoren bedraagt € 15,-.
Hiervoor mag de deelnemer 2x trekken.
Entree voor deze dag is € 10,- (kinderen 4 t/m
12 jaar 2,50 Euro). Parkeren is gratis. De deel-
nemers krijgen automatisch een vrijkaartje na
aanmel-ding.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.tractorpulling.nl en www.apdplaza.nl
Inschrijving kan ook via de volgende mail

trekkertrek@gmail.com De definitieve insch-
rijving geldt pas na betaling op rekeningnum-
mer: 54.13.01.675 t.n.v. Buurtvereniging
Oosterwijk te Zelhem i.v.m. toezending van
het vrijkaartje.
Voor meer informatie kunt U contact opne-
men met Wilbert Klein Wassink, tel. 06-
51244618 of Hans Looman, tel. 0314-621487.
De organisatie ontvangt bij voorkeur de corre-
spondentie via de mail op
trekkertrek@gmail.com

De Keppelse molens, mooi en kwetsbaar
Tot 2005 was het heel overzichtelijk. De gemeente Hummelo en Keppel had twee molens: de watermolen en de windmolen. Dat veranderde radicaal toen de gemeente onderdeel werd van
Bronckhorst. De Keppelse molens werden daarmee opgenomen in het totaal van negen gemeentelijke molens. Wat voor consequenties heeft dat voor het beheer, het behoud en de finan-
ciële positie van de Keppelse molens?

Wie Laag-Keppel nadert vanuit de richting
Wehl, stuit bij de brug over de Oude IJssel op
een lieflijk stukje Nederland. De rivier, het
kasteel rechts, links de molens en daarachter
het beschermde dorpsgezicht van de
Dorpsstraat. Kasteel en molens vormen een
belangrijk facet van de Keppelse historie.
In 2000 verscheen ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Keppelse
Molenstichting het boekje 'Slechts bij
wind...', waarin de zeshonderdjarige
geschiedenis van de Keppelse molens wordt
verteld. In 1458 stonden er tien watermolens
langs de Oude IJssel, zo staat te lezen in een
geschrift uit die tijd. Een daarvan was de
Keppelse watermolen. Gedurende de zeshon-
derdjarige geschiedenis was de molen regel-
matig onderwerp van geschillen en werd een
keer geheel verwoest, weer opgebouwd en
verbouwd. Omstreeks 1950 viel het molenrad
helemaal stil en in de jaren die volgden, trad
het verval in. Het zou tot 1969 duren tot de
watermolen weer ging draaien. Dat werd
mogelijk gemaakt door de plaatsing van een
windmolen uit Friesland, die ervoor ging zor-
gen dat er water uit de molenkolk naar de
hoger gele-gen Oude IJssel kon stromen,
waardoor het rad weer kon gaan draaien.

Zonder molenaar kan een molen echter niet
draaien. Sinds 1978 is Dirk Minor degene die
die rol vervult. Samen met zijn vrouw Ans
bewoont hij de woning bij de watermolen.
Het plekje wordt door menige bezoeker met
de term 'paradijselijk' omschreven. Het is
dan ook een favoriete locatie voor
bruidsparen om er zich te laten fotograferen.
Gevolgen van de herindeling
Of de gemeentelijke herindeling gevolgen
heeft voor de molens meldt Dirk Minor dat
dat nog niet helemaal duidelijk is. "Als de
subsidiëring door het rijk, de provincie en de
gemeente gewoon doorgaat, zoals dat tot nu
toe het geval is, is er niets aan de hand. We
kregen altijd 80% van de kosten gesubsi-
dieerd en voor de resterende 20% zorgden we
zelf met inkomsten uit kaartverkoop en
giften van de bezoekers. En we ontvangen de
maximale draaipremie (een premie die ooit
is in-gesteld om het draaiend houden van de
molens te stimuleren). Het is onduidelijk of
dat allemaal op de oude voet verder kan
gaan", vervolgt de mole-naar. "De gemeente
heeft nu negen molens en het spreekwoord
zegt dat veel varkens de spoeling dun
maken".

Van het geld dat we zelf verdienen kunnen
we ons eigen aandeel in de restauratiekosten
betalen. Kleine reparaties en klein onder-
houd doe ik zelf en daar gaat behoorlijk veel
tijd in zitten. Voor het grotere werk komt de
aannemer en soms de molenmaker erbij en
dat kan flink in de papieren lopen. Er is nu
een kleine restauratie aan de windmolen
nodig, waarbij een staartbalk, een lange
schoor en een hanger zullen worden ver-van-
gen. Ook de watermolen en het woonhuis
krijgen een opknapbeurt".
Wat vormt de grootste bedreiging voor de
mo-lens? 'Weersomstandigheden", weet Dirk
Minor met stelligheid. "De afwisseling van
warm en koud weer en langdurige
vochtigheid zijn de grootste vijanden van het
hout van de molen. Het enige dat je kunt
doen ertegen kunt doen is zoveel mogelijk
luchten en goed onderhoud."
Op de vraag of het een full time baan is, ant-
woordt Dirk met dezelfde stelligheid: "Dat
zou ik niet willen, want dan ben ik mijn vri-
jheid kwijt en daar ben ik erg aan gehecht. Ik
wil op het moment dat het mij uitkomt weg
kunnen. Ik ben trouwens altijd in de buurt
als de molens draaien, want ik heb er veel
plezier in. Je leert ook veel over mensen door

dit werk. Er zijn het afgelopen jaar vier-
duizend mensen de molens komen bekijken.
Ik kan me altijd vermaken om die eigenge-
reide mannen, die gaan staan vertellen hoe
het allemaal zit. Daar luister ik dan op een
afstandje naar en als ze klaar zijn met hun
verhaal, kom ik erbij en vertel ze dan dat ze
het "haast goed" hadden. Vervolgens vertel ik
hoe het werkelijk zit. En dan blijkt dat dat
'haast goed' meestal 'héle-maal anders' is."
Niet onvermeld mag blijven dat het onder-
houd van de tuin, die er altijd perfect bij ligt
en in belangrijke mate bijdraagt aan het
paradijselijke ka-rakter van het gebiedje,
door Dirk's vrouw Ans wordt gedaan. Ans is
ook degene die de bezoekers ontvangt wan-
neer Dirk met de molens aan het werk is.
Soms komen er hele gezelschappen en tij-
dens de Rhedense Fiets vierdaagse, die langs
de molen komt, grote aantallen mensen.
De molen is niet op vaste dagen geopend,
maar als de deur open staat en de vlag is uit,
dan kun je er op rekenen dat Dirk of Ans er
zijn om je te ontvangen. Dat zal in elk geval
op 14 mei, de landelijke fiets- en molendag
het geval zijn.
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Inloopmiddag

Gratis vetmeting en
voedingsadvies

Donderdag 31 maart
van 13.30 - 16.00 uur

Tevens proeven van
onze producten

onafhankelijk HERBALIFE distributeur

Marlet Burkink
Hoetinkhof 94

7251 WE Vorden

0575 - 46 74 14

Boomkwekerij Visschers vof
Hesselinkdijk 2

{7255 LK Hengelo (gld.)
Tel. 0575 - 46 44 94

06 - 22 29 82 21

Van eigen kwekerij o.a.

Buxus - Taxus - Laurier

Verkoop van tuinplanten elke

vrijdag en zaterdag of na telefonische afspraak

www.boomkwekerijvisschers.nl

op=op op=op op=op
Wij maken plaats voor hobbyartikelen daarom:

50%
korting
m. u. v. kindercd's

SPEELGOED -̂  _ _ ^ (̂̂ __- __ -̂  TELEFOON
HUISHOUD- EN ̂ ^ l 1̂  | E^ LJ ̂ ^ (0575) 55 35 66
KADOSHOP ^^ ̂ J EB | ^H |M ̂ ^ TELEFAX
MUZIEK (0575) 55 37 62
LEKTUUR DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

als u het
zeker
wilt

weten!

Onze nieuwe voorjaars- en
zomercollectie

kortingen van 20% tot 50%
klompschoenen vanaf € 10.-

Alle bekende merken Björnson Kjelvik

üfe Line N.LP. Compaen

werkkleding, werkschoenen

alle merken, ook veel accesoires
je kijkt je ogen uit!!

V.O.F. Klompenfabriek

uete
Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg

Telefoon (0575) 46 30 30 • Fax (0575) 46 25 48
www.sueters.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
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

ZEER VOORDELIG,
GOED EN SNEL

Weevers druk

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

SUETERS
Raadhuisstraat 9a, Hengelo (GW)

Telefoon (0575) 46 11 89

Acquisiteur:
FEUX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98

HET YOOR(DEEL)JAAR BEGINT VROEG!

•—

-*

Minimale inruil
€ 1.500,

i
Uitgesteld betalen

Hm
Financieren
tegen 6,9%

•Ruime keus

Tijdens dweoccailon-
show staat er een

gevarieerd aanbod van
100 gebruikte auto*

van verschillende
merken.

Autobedrijf

Groot
Jebbink

Rondweg 2,7251 RV Vorden.Tel. 0575 - 55 22 22

14 maart
tot en met

Ie paasdaa
Als er ooit een goed moment komt
om uw auto in te ruilen, dan is dat
wel tijdens onze paasshow van 24

maart tot en met 2e paasdag.

Tijdens deze periode
garanderen wij u in ieder

geval een

minimale
inruil van
€ 1.500,=

Lager gaan we niet!

Openingstijden:
donderdag 24-3 10-18 uur
Vrijdag 25-3 10-18 uur
Zaterdag 26-3 10-17 uur
2e paasdag 10-17 uur
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Jubilarissen bij De Vooruitgang

Imkers Eddy Geurtsen en Marion Zielhorst gehuldigd
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de bijenverenigingen uit
Bronckhorst werden Eddy Geurtsen en Marion Zielhorst van de Hen-
gelose bijenvereniging De Vooruitgang gehuldigd. Beide jubilarissen
kregen een bondsspeld. De onderscheiding werd uitgereikt door voor-
zitter Dick Voortwis van de Vereniging Bijenhouders Bond Nederland
(VBBN) Kring Achterhoek. Janny van Marie overhandigde als voorzitter
van De Vooruitgang een bloemetje.

Eddy Geurtsen is 25 jaar bestuurslid
van de plaatselijke bij en vereniging De
Vooruitgang. Hij is actief binnen de
vereniging en heeft alle bestuursfunc-
ties vervuld. In een bepaalde periode
was hij in zijn eentje voorzitter, secre
taris en penningmeester. Afgevaardig-
de Voortwis: 'Je kunt dan ook spreken
van een echte duizendpoot'. Op zijn ei-
gen manier en altijd in het dialect
weet Geurtsen iemand in het zonnetje
te zetten en maakt zelf de daarbij be-
horende oorkondes. Eddy werd verder
geprezen voor zijn enthousiasme bij
het lesgeven aan aspirant-leden. Zowel
bij kinderen als volwassenen toont hij
zich een goede mentor. Zijn enthou-
siasme heeft ook een stimulerende
werking op de overige leden om deel
te nemen aan activiteiten.

Geurtsen maakt al jaren deel uit van
de redactie van het lijfblad Het Speel-
doosje. Nu is hij secretaris van De
Vooruitgang en ook al weer een aantal
jaren bestuurslid (secretaris) van de
Kring Achterhoek. Voortwis: 'Natuur-
lijk is hij ook een goed imker en een
vakman op het gebied van timmeren
van zijn kasten'.

Marion Zielhorst werd gehuldigd, om-
dat zij tien jaar penningmeester is van]
De Voortgang. Deze functie vervult zei
nu ook. Kringvoorzitter Voortwis ging
terug in de tijd hoe het allemaal is be-
gonnen.

De beginnerscursus volgde Marion
Zielhorst in 1978 in Enschede toen ze
daar nog woonde en waar de interesse
voor het imkeren is ontstaan. Twee
jaar later kwam ze in Varssel te wo-
nen. In 1990 leerde Zielhorst Jacques
Kuijpers kennen.

Hij was lid van De Voortgang en zeer
bedreven in het imkeren. Op haar ver-1

jaardag in 1994 kreeg Marion haar eer-
ste bijenvolk van Kuijpers.

Vanaf die tijd is ze besmet geraak-Hnet
het imkervirus. Tijdens de voorjaars-
vergadering in 1995 werd Zielhorst be
noemd tot penningmeester.

Voortwis noemde verder nog de orga-
nisatie STEP (Stichting Tanwalbougou
Educatie Project), waar Zielhorst zich
voor inzet als vrijwilligster. 'Daar
wordt goed werk gedaan'.

Hessenbad opent zondag l mei
Op zondag l mei a.s. kunt u weer een
frisse duik nemen in het verwarm de
openluchtbad in Hoog-Keppel, in
het Hessenbad. Het zwemseizoen
duurt tot en met zaterdag 17 septem-
ber. Hieronder staan de tarieven ver-
meld, zodat u kunt nagaan welke
het best bij u past

OPENINGSTIJDEN
maandag 13.00 -17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 07.00 -17.00 uur
zaterdag en zondag 10.00 -17.00 uur
Gedurende de periode l juni t/m au-
gustus is het bad op dinsdag en don-
derdag van 19.15 - 21.15 uur geopend.
Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag
worden beschouwd als een zondag

TARIEVEN EN BIJZONDERHEDEN
Elders in deze krant vindt u de tarie-
ven voor de abonnementen, hoe en
wanneer u deze in voorverkoop (be-
slist voordelig) kunt bestellen en moet
afhalen en het bestelformulier. De ove-
rige tarieven luiden:
Dagtarief
Kinderen t/m 15 jaar € 1,55
Volwassenen € 2,55

Avond- en groepentarief
Kinderent/m 15 jaar
Volwassenen
10 baden kaart
Kinderen t/m 15 jaar
Volwassenen
Zwemlessen
Kinderen t/m 15 jaar

1,10
1,65

13,10
23,10

Aandacht voor Hamove Hengelo Gld.
jf

op Motorbeurs Utrecht

€ 5,30(sezoen)

De zwemlessen
Evenals voorgaande jaren worden er
weer zwemlessen gegeven. Er wordt
opgeleid voor het zwem ABC diploma.
De zwemlessen vinden plaats tussen
17.15 en 19.15 uur. Opgave hiervoor
kan worden gedaan bij het badperso-
neel.

AQUAJOGGEN
Als u eens wat anders wilt dan alleen
maar baantjes zwemmen dan is aqua-
joggen een goed alternatief.

Evenals voorgaande jaren zal bij vol-
doende deelname op woensdag- en
vrijdagmorgen aquajoggen worden ge-
geven. Voor nadere inlichtingen daar-
over kunt u bij het badpersoneel te
recht.

Volleybaltoernooi
op Goede Vrijdag
Volleybalvereniging Focus organiseert
op Goede Vrijdag, 25 maart a.s., weder-
om een recreatief volleybaltoernooi in
de Hessenhal te Hoog-Keppel. Voor het
toernooi konden zich vrij gevormde
teams opgeven. Enige voorwaarden
daarbij zijn dat alleen personen vanaf
16 jaar mogen meedoen en dat ten
minste 2 dames deel van het team
moeten uitmaken. Het gezellige jaar-
lijkse toernooi zal ongetwijfeld veel
deelnemers trekken en is als schouw-
spel zeker een bezoekje waard. De
wedstrijden beginnen om 19.00 uur
en u bent van harte welkom om de
teams aan te moedigen.

Sperwer nieuws
Het seizoen 2004-2005 is goed begon-
nen, want inmiddels hebben al 3 turn-
sters en l turner de halve finale be-

reikt. Dit zijn Marga Huntelaar bij de
senioren 2, Babs Hirdes bij senioren 3,
Paula Hendriksen bij instap 7 en
Thom Greven bij de jongens instap 8.
Ook de Aerobic/steps draait weer op
volle toeren onder leiding van Patricia
Kuiperij. Hebt u of uw kind ook het
idee dat er wat aan lichaamsbeweging
gedaan moet worden; kom dan eens
kijken en/of meld u aan.

DE LESTIJDEN ZIJN:
dinsdag: 17.00 - 19.00 uur Selectie;
19.00 - 20.00 uur Jeugd 13 jaar en ou-
der, dames en heren. Leiding: Jolien
Groot Roessink; 20.00 - 21.00 uur Aero-
bic/steps 16 jaar en ouder, dames en
heren. Leiding: Patricia Kuiperij.
woensdag: 15.00 - 16.00 uur Jeugd
3.1/2 - 5 jaar; 16.00 -17.00 uur Jeugd 6 -
7 jaar; 7.00 -18.00 uur Jeugd 8 - 9 jaar;
18.00 - 19.00 uur Jeugd 10 - 12 jaar.
Leiding: Wilma Brummelman met
hulp van Rik Pasman. De locatie is de
Hessenhal. Heeft u nog vragen, bel
(0314) 38 14 59, Hetty Huntelaar. Niet
vergeten: 16 april is weer de grote uit-
voering. Kom dit zien!!

HAMOVE
Rac&S 22 Mei

Al vele jaren achtereen neemt de
sportvereniging Hamove uit Hen-
gelo Gld. deel aan de 4-daagse Mo-
torbeurs in de jaarbeurshallen te
Utrecht. Op uitnodiging van om-
roeper Jan de Rooy bij de Int. Mo-
torraces van Hengelo, ging de Auto-
en Motorvereniging zich nestelen
russen de talrijke standhouders.

Door de jaren heen is deze beurs een
trekpleister van jewelste gebleken, om
al het nieuws en aanbiedingen op mo-
torgebied van nabij te aanschouwen.

Van jong tot oud, zowel mannelijk als
vrouwelijk maakt heel wat kilometers
tussen de stands door. Op een strategi-
sche plek, op de boek van looppaden,
had de Hamove, haar stand ingericht.

Uit ervaringen van voorgaande jaren,
en adviseren van leden, en van buiten-
af, was getracht de stand nog wat
meer impact te geven. Gezien de zeer
grote belangstelling voor de stand
kunnen bestuur en leden van Hamove
tevreden zijn.

Degenen, die er namens Hamove, als
standbewaking en presentatie hebben
gestaan van 10 t/m 13 maar, hebben tal
van waardevolle reactie's van goedkeu-
ring in ontvangst genomen. Het
Hoofdaccent lag op de topprioriteit
van de Hamove, de komende motor-
races van zondag 22 mei, op circuit 'De
Varssel-Ring'. Middels een video-pre-
sentatie, over 2004, uitstekend opge
maakt door Ruud Kreunen, konden er
veel kijkers naar de stand gelokt wor-

den. In de stand op de Motorbeurs
middels de racemotor, off-theroad-mo-
tor, minibike, ook aandacht voor ande-
re activiteiten binnen de Hamove.

De grote foto-collage had ook veel be
kijk. De vele posters, met daarop-aan-
kondiging de strijd om de 3-landen-
cup (22 maart Hengelo) hadden veel
aftrek.

De 3-landencup is een samenwerking
tussen de motorclubs Hamove (Hol-
land), Ostende (België) en Fromhirg
(Duitsland).

Op de perspresentatie van donderdag
12 mei a.s. in Hengelo (Gld.) zal er nog
meer licht geworpen worden op de
Hamoveraces van 22 mei a.s. -v
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Maak kennis met sportactiviteiten

Zondag 3 april open dag Sportcentrum AeroFitt 'Mensen in Nood'
In het kader van de landelijke voor- De ingezamelde kleding wordt door

Vader Vink (liggend) en zoon Remge geven het goede voorbeeld

Sportcentrum AeroFitt in Hengelo organiseert op zondag 3 april van
830 tot 1530 uur een open dag. Iedereen is welkom. Tijdens de open
dag kunt u kennis maken met een aantal sportactiviteiten die ook bij
veel leden van AeroFitt wellicht nog niet bekend zijn.

|Zo J£ er een herlancering van de Les
Mills programma's Body Pump, Body
'Attack en Body Step. Na elke les wor-
dden er leuke prijzen verloot. Voor alle
genoemde lessen en activiteiten kunt
u zich vanaf maandag 21 maart in-
,schrijven (vol is vol!). 'Het interessante
vanj^es Mills is, dat het elke drie
^maanden wordt vernieuwd', zegt
.Remge Vink jr.van AeroFitt.

[Body Pump is een vernieuwd en bij-
•zonder populair groepsfitness pro-
'gramma. Gewapend met een stang en
.gewichten worden in één les alle be
•langrijke spiergroepen ëflinki onder
[handen genomen. 'Het is een spierver-
sterkend programma, waarbij voorna-
'melijk gewerkt wordt aan buik-been-
,en bilspieren', legt Vink uit. Terwijl de
'oefeningen zorgen voor een veilige en
[effectieve training, zorgt de muziek

voor plezier en motivatie. Deze aspec-
ten zijn bij Body Pump onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Het gewicht
aan de stang kun je met behulp van
schijven zelf bepalen. Iedereen kan
dan ook op zijn of haar eigen niveau
trainen. Beginners en gevorderden
kunnen dus naast elkaar meedoen.

Body Attack is het ultieme intervalpro-
gramma voor iedereen die van een flin-
ke uitdaging houdt. Atletisch, inten-
sief, meeslepend, maar vooral ook een-
voudig. Bij Body Attack worden geen
materialen gebruikt. Het enige dat je
nodig hebt, is een paar goede sport-
schoenen en een beetje lef. Vink: 'Het is
vooral gericht op uithoudingsvermo-
gen en calorieverbruik'. Het verbetert je
hart-en longfunctie, zodat je de inspan-
ningen ook tijdens andere vormen van
sport gemakkelijker aan kunt.

Body Step is een stepprogramma op
basis van toegankelijke en afwisselen-
de combinaties met als doel een opti-
maal trainingsresultaat. Vanwege het
hoge calorieverbruik, de verschillende
bewegingen en vele herhalingen op
meeslepende en enerverende muziek,
is het dé manier om in 'shape' te ko-
men. Body Step is geschikt voor ieder-
een, jong en oud, die het leuk vindt
om op muziek te trainen.

':'.•:•

Verder zal tijdens de open dag Spin-
ning in de spotlights worden gezet.
Fiets u ook een keer mee op muziek?
Ook kunt u uw longinhoud, vetper-
centage, bloeddruk, lenigheid en con-
ditie laten testen op deze zondag. De
gehele dag is er kinderopvang aanwe
zig. Ook kunt u gedurende deze dag
profiteren van een spetterende aan-
bieding. (Voor de aanbieding en het to-
tale programma overzicht zie adver-
tentie in deze krant).

Sportcentrum AeroFitt is gevestigd
aan de Winkelskamp 5 in Hengelo
Gld. Telefoon: (0575) 46 50 01.

Peuterspeelzalen Hummelo en Drempt naar Yunio
'Peuterspeelzalen Hummeloord en
't Drempeltje zijn per l maart on-
derdeel geworden van Yunio. Op
verzoek van het bestuur en in over-
leg met de voormalige gemeente
Hummelo en Keppel is de verant-
woordelijkheid voor de peuter-
speelzalen overdragen aan Yunio.

,De eindverantwoordelijkheid voor de
iiXterspeelzalen Hummeloord en 't

Drempeltje lag bij een bestuur dat be
stond uit vrijwilligers die ook als ou-
ders betrokken zijn of zijn geweest bij
ide speelzalen. Geen ideale situatie in
een tijd van veel ontwikkelingen bin-
nen het peuterspeelzaalwerk. Er werd
steeds meer verwacht van de bestuurs-
leden. De rol van werkgever werd
!steeds" complexer. Men moest ge
sprekspartner van de gemeente zijn
Vanwege de subsidie en de financiële
•zaken vergden ook steeds meer vak-
kennis.

Ondanks de grote inzet van de be
^stutfTsleden waren de werkzaamhe
,den voor de lange termijn niet meer
•op een verantwoorde wijze uit te voe
'ren. Daarnaast werd het steeds moei-
lijker om de vrijkomende zetels van de
bestuursleden in te vullen. Dat alles
,wa$*reden voor het bestuur om op

zoek te gaan naar een organisatie die
de bestuurstaken over zou kunnen ne
men en dus op een professionele wijze
zorg zou dragen voor de toekomst.

De afgelopen twee jaar heeft het be
stuur overleg gehad met Yunio en de
gemeente Hummelo en Keppel met
als resultaat de overdracht van Hum-
meloord en 't Drempeltje aan Yunio
per l maart 2005. Yunio heeft zeven-
tien peuterspeelzalen in de gemeen-
ten Montferland, Doetinchem en
Bronckhorst. Tevens biedt Yunio in di-
verse gemeenten kinderopvang aan
en verzorgt zij kraamzorg en jeugdge
zondheidszorg in geheel Oost-Gelder-
land. De fusie met de speelzalen Hum-
meloord en 't Drempeltje draagt bij
aan een samenhangend pakket van
diensten voor kinderen van nul tot
dertien jaar, dat Yunio nastreeft.

Men kan bij de speelzaal terecht voor
de aanmelding van een peuter. Daar is
een aanmeldset met alle informatie
op te halen. Informatie over Yunio en
de peuterspeelzalen kan men vinden
op de website: www.yunio.nl

Met deze overgang naar Yunio komt
een einde aan de Stichting Peuter-
speelzalen Hummelo die op 8 april

1974 werd opgericht en sindsdien het
bestuur voerde over drie peuterspeel-
zalen in Hummelo en Keppel. Naast de
twee hiervoor genoemde was dat tot
vorig jaar ook de peuterspeelzaal "Kep-
pel tjeshoek" die wegens een te gering
aantal peuters niet kon worden ge
handhaafd.

Veel inwoners van onze gemeente heb-
ben zich in de afgelopen ruim 30 jaar
ingezet voor het plaatselijke peuter-
speelzaalwerk, hetzij in het bestuur
dan wel in de ouderraden van de peu-
terspeelzalen, als incidentele helpers
ofwel als vrijwillige hulpkracht. Na-
tuurlijk voor een deel in het belang
van eigen kinderen, maar vooral ook
vanwege de sociale contactmogelijk-
heden die het samenwerken met an-
deren - voor welk belang dan ook - in
zich herbergt. Waardering is er zeker
ook voor de inzet van de leidsters en
de hulpkrachten in wisselende samen-
stellingen gedurende al die jaren.

Het scheidende bestuur van de Stich-
ting Peuterspeel-zalen Hummelo en
Keppel is een ieder daar erkentelijk voor
en spreekt graag de hoop en verwach-
ting uit dat het karakter van het peuter-
speelzaalwerk in ons gebied respectvol
in goede handen komt bij Yunio.

jaarsactie van Mensen in Nood
vindt in onze gemeente een inza-
meling plaats van draagbare kle-
ding, schoeisel, huishoudtextiel en
dekens.

De inzameling vindt plaats op zater-
dag 2 april a.s., met als inzamelplaats
de r.k. kerk, Zomerweg 19 in Achter-
Drempt. De door u te brengen spullen
kunnen in een gesloten plastic zak al-
daar worden ingeleverd voor 10.00 uur
's morgens op zaterdag 2 april, maar u
kunt uw overtollige kleding e.d. de ge
hele week vóór 2 april al brengen. De
zakken kunnen dan worden neergezet
in het portaal achter in de kerk. De
kerk is open.

"Mensen in Nood" verkocht aan sor-
teerbedrijven. Met de opbrengst wor-
den projecten van Mensen in Nood ge
financierd en het CBF keurmerk staat
er borg voor dat het geld goed terecht-
komt bij het doel waarvoor u de kle
ding etc. heeft afgestaan. De op-
brengst van deze inzameling gaat
naar weeskinderen in de Oekraïne.
Daar wordt in de plaats Protopopovka
voor 140 weeskinderen een weeshuis
met school ingericht.

Voor informatie over "Mensen in
Nood" kunt u kijken op www.kleding-
actie.nl. Voor plaatselijke informatie
kunt u terecht bij Gerda Hakvoort, tel.
(0313) 47 25 50.

Paasexpositie bij Museum Margaretha
hi het Koetshuis van Museum Margaretha, Rijksweg 75 in Laag-Keppel,
is tot en met 3 april a.s. een expositie te zien van allerlei zaken die met
Pasen te maken hebben, zoals eierdoppen en versierde eieren en niet
minder dan 1500 verschillende voorwerpjes van chocolade en chocolade
eieren. De openingstijden zijn dagelijks van 13.30 uur tot 1630 uur.
De entree is vrij. Voor een rondleiding in museum Margaretha moet
wel een afspraak gemaakt worden en hier is de entree niet vrij.
Tel. (0314) 3817 25, website wwwjmKeum-margaretha.nl

Op Palmzondag (20 maart) en Ie Paasdag (27 maart) zijn wij gesloten.

Eerste NK zijspannen
spannend verlopen

Willemsen/ Notten derde

Afgelopen zondag werd in Harfsen de eerste wedstrijd verreden meetel-
lende voor het Open Nederlands Kampioenschap zijspancross. Dankzij
het mooie weer én de Vordense band Kas Bendjen. was er veel publiek
naar circuit 't Peppelenbos gekomen. Veel zijspannen hadden zich
ingeschreven (ook enkele buitenlandse), maar alleen de 30 snelsten
mochten aan het starthek verschijnen. Onder hen ook het Lochems/
Vordense duo Marcel Willemsen & Bart Notten.

Rond half drie klonk het startschot
voor de eerste manche, die overigens
25 minuten en 2 ronden duurt.

Na een wat minder goede start (10e),
lagen Marcel en Bart bij de eerste door-
komst al 7e. Hier bleven ze enkele ron-
den 'hangen' om in de 10e ronde door
te stomen naar plaats 5. Voor Marcel
en Bart lagen de broers Grondman.
Deze combinatie maakte een fout
waar Willemsen- Notten van kon pro-
fiteren en zo als vierde kon finishen
achter de vice-wereldkampioen Sergis-
Stupelis (Ie), Schrijver- Verhagen (2e)
en van de Boomen- van de Wiel (3e).
Ondertussen trok Kas Bendjen met
hun 'gouwe ouwe' nummers een volle
tent en waren het springkussen, mini-
draaimolen én de miniquads erg in
trek bij het 'klein publiek'.

De zijspanrijders maakten zich klaar
voor de 2e manche, die zou beginnen
rond 17.00 uur. Bij team Willemsen-
Notten werd druk gesleuteld door de
monteurs want er moest een nieuw
motorblok worden gemonteerd. Het
blok van de eerste manche had name

lijk geen vierde versnelling meer, dus
hadden Marcel en Bart geluk gehad
dat ze nog waren gefinisht. Toen het
starthek viel voor de 2e manche kon
Marcel de gashendel dus ook niet vol-
ledig open draaien want dit nieuwe
blok was nog niet ingereden en dan
zou het dus snel voorbij kunnen zijn.
'Half gas' lagen ze bij de eerste door-
komst 15e en hadden de jongens dus
een inhaalrace voor de boeg. Dit is ze
ook flink gelukt want na 5 ronden la-
gen ze al 9e, achter de gebroeders van
Duynhoven. In ronde 8 zelfs al 4e, nog
steeds achter van Duynhoven. Toen de
ze combinatie over de kop ging, lagen
Marcel en Bart dus keurig derde, ach-
ter v/d Boomen- v/d Wiel (2e) en weder-
om Sergis- Stupelis op de eerste plaats.

Bij de einduitslag zagen we Marcel en
Bart dan ook 3e worden. Een mooi be
gin van het seizoen dus voor dit duo.
De volgende wedstrijd om het Neder-
lands Kampioenschap zal worden ver-
reden op 3 april in Sint Isidorushoeve.

We houden u op de hoogte, ook via
WWW. WILLEMSEN-NOTTEN.NL!!
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Single
Darttoernooi

Zaterdag
2 april in de tent

bij...

'de Pimpelhof
'Snacks van Jos'

Zuivelweg 8a

Ruurlo

Maximaal

80 personen

Voor info en opgave:

Tel. 0573-452694

www.snacksvanjos.nl

De kernen Hengelo,
Steenderen,

Hummelo/Keppel
en Zelhem

blijven hun eigen
gezicht behouden.

Weekblad Contact
helpt daar mee.

OPEN DAG

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
Aanvang 20.00 U (gaarne reserveren)

Geert & llse van Tuil
Dorpsstraat 15,

tel. (0573) 45 14 16

Op zondag 3 april zuut> organiseert sportcentrum
AeroFitt van 08.30 tot 15.30 uur een Open Dag.

Tijdens deze Open Dag kunt u kennis maken met een aantal
sportactiviteiten die zelfs bij veel van onze leden wellicht nog
niet bekend zijn.

Zo zal er een herlancering plaatsvinden van onze Les Mills
programma's Body Pump, Body Attack en Body Step.
Tijdens iedere les worden er leuke prijzen verloot.*

Daarnaast zal Spinning in de spotlights worden gezet.
Fiets u ook een keer mee?*

Deze zondag kunt u ook uw longinhoud, vetpercentage,
bloeddruk, lenigheid en conditie laten testen.*

De gehele dag zal er kinderopvang aanwezig zijn. Ook kunt u
gedurende deze dag profiteren van een spetterende aanbieding.

09.00 - 09.15 uur Techniek Body Pum'
dy Purr
chniek l

o -12.30 uur Demonstratie Kid's Aerobic en Stre
..30 -13.30 uur Spinning

12.30-12.45 uur Techniek Body Pump

H E N G E L O G E L D E R L A N D

Winkelskamp 5,7255 PZ Hengelo Gld. ̂ (0575) 46 50 01
F: (°575) 46 45 02 l: www.aerofitt.nl - E: info@aerofitt.nl

Voor alle genoemde lessen en/of activiteiten kunt u zich vanaf maandag 21 m«

o -15.00 uur Body Attack/Body Step

.AANBIEDING!
u iemand die geen lid is van Sportcentrum AeroFitt, maar

het wel leuk zou vinden om bij ons te komen sporten?
Neem hem of haar gerust mee naar onze Open Dag. Want ook
niet-leden die zich hebben ingeschreven* voor deze Open Dag,
kunnen kosteloos deelnemen aan de verschillende activiteiten.
Iedereen die zich deze dag als nieuw lid bij Sportcentrum
AeroFitt aanmeldt, betaalt geen inschrijfkosten (normaal
maximaal a € 37,50). Elke persoon die zich, via u als AeroFitt-lid,

>ij ons aanmeldt, geeft u recht op één maand gratis sporten!

ijven, vol^vol

't Gient jesbos
Achterhoek Landwinkel

Met streekeigen producten zoals: Pannenkoekenmeel, kruidkoeken,

groente, oud-hollandse-snoepjes, fruit, mosterd, siroop, jam, zuivel,

kaas en scharreleieren. Kemper kip, vleespakketten. Aardappelen.

Diverse streekproducten, kaas en zuivel. Verse boerenkool van het land.

Winterwortels en Uien. Voerwortels.

PAASAANBIEDING
Diverse soorten tulpen.

Scharreleieren 30 st. € 3,-

Aardappelen:
Zeeuwse roem, Bildstar,
Irene, Suprise en Agria

OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m vr. 9.00 tot 18.00 Za. 9.00 tot 16.00

R. v.d. Beek - Gientjesweg 2a Drempt (0313) 47 24 31

Hoveniersbedrijf

Marco Besselïnk
-*- TUINONTWERP *

-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE) -*-
-:•:- TUINONDERHOUD -:•:-
X (SIER)BESTRATING -*-

VIJVERS

PAASAANBIEDING
T-shirts en Hemdjes
in alle mode kleuren

€ I4,95

€ lfiM*\i)m

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75

KUIJ K S Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen
Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermcu beien
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mcrcatorstraat 12- Industrieterrein "Kamp Zuid'
LichtenvoordeTel.: 0544-371256

'T» 'T»

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

Voordeel
wo&fc OP=OP

n de rol!
Normaalj97-

Vinyl Sneek
Eikenstrook dessin met speciale
antislip toplaag. 400 breed.

HELMINK
meubelen

www.helminkmeubelen.nl

Zolang de voorraad strekt

TWEEDE PAASDAG OPEN!
VORDEIM
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ u THUIS

ïïaak
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
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Persoonlijke aandacht bij
Jachthondenclub Banninkhof

Instructeur Wim Groot Nuelend (voorgrond) met de groep op locatie

umi
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briejje 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 10, fax: (0575) 55 10 86
of email: contacl@weevers.nl

e' nut
Gerrie: "Moi nog een lekker borrel-
tjen Hendrik? Eentjen dat mag wel
met 'n auto?" Ze hef nog wat op 't har-
te, ze wil graag wetten wat Hendrik
daor van dech. Hij was lange biej de
Boeren Bond in Zelhem boekholder.
Gerrie: "Hendrik hier hek een mooi
verhaal .In de krante van dizze wekke.
Dat geet oaver 10 boem in Twente op
landgoed Twickel. Drie wilt hun be
drief dizzen zommer umme gooien
tut 'natuurgericht' boem. En nog zeu-
ven andern die gaot 'landschapsge
richt' warken. Mear holtsingels en
kikker gate. Minister Veerman den
wil d'r wel efkes 2 miljoen veur op ta-
ofel leggen. Wat denk iej daor no van?

Dat is toch het begin van het einde
veur die boern? En ok de hele omge-
ving." Hendrik kik efkes oaver Gerrie
eur krantenknipsel en zeg: "Ik denke
Gerrie dat iej oew te rap in de gedie
nen laot jagen. Twickel is gin Bronck-
horst. Dat is een landgoed van 4000
ha. En de helfte is boern land. En die
grond is sterk versipperd denk ik. Die
boern bunt daor bliej met. Die kriegt
van de minister geld umme 't land-
schap te verfraaien en tegelieke ande
re moderne mogelijkheden."

No wordt Gert ok wakker en dit kear
net as Genie denkend . Gert: "Ai ma-

or bedenkt dat wanneer onze grond
binnen zonnen cirkel lig waor ze
'landschapsgericht 'gaot warken, dan
is 't wel gebeurd met het moderne
boern. Dan verkoop wiej an gin men-
se zukke grond veur ne goeie pries. Ja
an't Gelders Landschap of Natuurmo-
numenten. En die hebt zo straks gin
geld mear. Ik denke dat er in Arnhem
al heel wat cirkels wordt getrokken
umme de oldste stukken van de ge-
meente Bronckhorst. Rond kastelen
en mooie stukken bos en veld. Denk
maor is an Hoog Keppel en Hummel
en an Zelhem richtig Halle. Wolfers-
veen en het Klooster biej Hengel.
Wichmond en Vorden daor kunt ze
in zien geheel wel een cirkel umme
hen zetten."

Gerrie: "Gaddarrie wiej woont zo
straks in een landschapspark met van
alles wat wie neet meer meugt. En
onze boern grond zakt in pries. Dat is
onzen spaorpot veur den olden dag."
Hendrik drinkt bedachtzaam zien
borreltjen en zeg: "Iej beiden ziet dat
helemaols verkeard. Het geet hier
straks net as in Oostenriek. De boern
kriegt premie en toeslage veur van al-
les en nog wat van Brussel. Van de to-
tale begroting geet no al 40% naor de
boern. Die boern hooft in feite heel
neet mear te warken. Wat rond schar-

reln um 't huus in ne blauwen kiel en
op klompen met een paar zoogkoeien
in de wei. Wat kippen en ne hane die
kreit rond het huus. Wat extra holt
singels waor de vinken en de gietlin-
gen zingt. Watergate waor de kikkers
kwaakt. Het grote publiek dat mot
kunnen wandelen en fietsen. Alle
buutenweage veur de auto's op slot.
En of jullie grond dan maor half zo
vuile mear weard is? Wat kan oew dat
schellen? Iej verkoopt ja toch niks, iej
hebt geld zat.

Iej wilt toch ok graag mooie natuur
en fietspade en wieter alles biej 't ol-
de laoten? Ja natuurlijk ik weet d'r
bunt nog altied olderwetse boern die
wilt mear bunders grond en een gro-
teren veestapel. Verslaafd an groter
greuien en arbeid. Laot ze hun ple-
zier. Wannear ze 70 uur in de wekke
wilt warken dan hol ik eur neet te
gen. Op 't eind krig eur de belasting
toch te pakken. Of hun kinder maak-
ten 't zuunig bewaarde wel wear op.
Iej weet toch wel de olde wiesheid,
earst kump de verwerver, den warkt
dag en nach en geet vrog dood. Dan
kump de erver den dut 't al kalm an.
En dan kump de verderver die maakt
alles wear op."

Dat dech de Baron van Bronckhorst

Jachthondenclub Banninkhof in Hengelo is weer begonnen met cur-
sussen. Op de hondenclub worden jachthonden getraind om mee op
jacht te gaan of om jachtproeven/mapproeven mee af te leggen. Vorig
jaar juni heeft instructeur Wim Groot Nuelend uit Vorden de Jachthon-
denclub Banninkhof over genomen van Hans en Ineke Lichtenberg.

Jachthondenclub Banninkhof in Hen-
gelo is weer begonnen met cursussen.
Op de hondenclub worden jachthon-
den getraind om mee op jacht te gaan
of om jachtproeven/mapproeven mee
af te leggen. Vorig jaar juni heeft in-
structeur Wim Groot Nuelend uit Vor-
den de Jachthondenclub Banninkhof
over genomen van Hans en Ineke Lich-
tenberg. In het verleden heeft Groot
Nuelend samen met Hans Lichtenberg
cursussen gegeven en onderlinge
jachtproeven georganiseerd. Wim was
toen nog aspirant instructeur. Inmid-
dels heeft de Vordenaar al weer acht
jaar ervaring als gediplomeerd in-
structeur. Hij is begonnen met pup A
en B huishonden. Door een collega is
hij bij de Jachthondenclub terecht ge
komen. 'Ik wist niets van jachthon-
den, maar toen ik erbij was ben ik er
nooit meer weggegaan', zegt Wim
Groot Nuelend enthousiast.

Wim heeft zelf met zijn hond jacht-
cursussen gevolgd en heeft het B-
diploma van de Koninklijke Neder-
landse Jagers Vereniging (KNJV). De
jachtproeven werden afgelegd in
Zwiep, Winterswijk en Gendringen.
Verder heeft hij onder meer de cursus
bij de Opleiding en Opvoeding (O en O)
gevolgd en slaagde voor omgang hond
en apporteer.
'Het mooie van jachthonden is, datje
langere tijd kunt door trainen en
jachtproeven kunt gaan lopen. Samen
word je een eenheid. Hierdoor wordt
het ook je beste vriend. Wat ik ook
heel leuk vind, is datje de natuur met
heel andere ogen gaat bekijken door-
datje met wild in aanraking komt'.
Jachthondenclub Banninkhof maakt
gebruik van verschillende terreinen
om te trainen. Dat is in overleg gegaan
of ze hebben daar een vergunning
voor gekregen.
Op een zondagmorgen wordt er een
les gegeven in het buitengebied van
Hengelo. Een groep van zo'n twaalf

personen met honden hebben zich
daar verzameld. 'Groter moet de groep
ook niet zijn', zegt instructeur Groot
Nuelend. 'Nu kun je iedereen voldoen-
de aandacht geven'. Bij het onderdeel
'uitsturen en apporteren' staan de
honden met hun baasjes geduldig te
wachten op hun beurt.
Even verder op wordt er geoefend.
'Aan de voet!', klinkt de stem van de
baas. De hond spartelt een beetje te
gen. 'Zit!'. De hond luistert nu wel. 'Ap-
port, vooruit!'. Met grote sprongen
rent de hond naar het 'aangeschoten
wild', dat een eind verder vooraf is
neer gelegd. Met de 'eend' in de bek
komt de hond braaf terug en legt het
voor de voeten van de baas. 'De volgen-
de', roept instructeur Wim.

Als iedereen aan de beurt is geweest,
gaat de groep verderop naar een open
plek waar het onderdeel 'vooruit stu-
ren' wordt afgewerkt. Op een afstand
van ongeveer zeventig meter ligt een
plastic zak. De hond moet in een rech-
te lijn naar de zak en weer terug.
Bij de zak ligt niets. De kunst is, om de
hond zo snel mogelijk weer terug te
krijgen bij de baas. 'Bij terugkomst
goed belonen', doceert Wim vooraf.
'Denk daaraan!. Laat zien dat je blij
bent'. Op een afstand volgen de
groepsleden de prestaties. 'De volgen-
de!', roept Wim.
Als iedereen is geweest, gaan de hon-
den met hun baasjes terug naar het
verzamelpunt. Bij Jachthondenclub
Banninkhof is Wim Groot Nuelend in-
structeur. Dik Bats is aspirant trainer.
Ine Wenting doet de administratie en
Hans Lichtenberg is supervisor.
Bij voldoende belangstelling wordt bij
Jachthondenclub Banninkhof, aan
de Banninkstraat 2S in Hengelo Gld.,
een cursus gegeven voor de pups
onder leiding van een gediplomeerd
instructeur. Voor informatie en op-
gave: Wim Groot Nuelend. Tel. (0575)
55 39 70 of (06) 13 58 32 67.

Nieuw wegrace seizoen begint met Pasen

Barry Veneman in aktie tijdens de 500 km van 2004 Foto: Henk Teerink

Het nieuwe wegrace seizoen staat
voor de deur. Er worden wedstrij-
den verreden voor het ONK in Ne-
derland, Duitsland en mogelijk in
België.

Op het programma staan vijf wedstrij-
den op het circuit van Assen. Verder
zijn er races in Eemshaven, Oss, Hen-
gelo en Oschersleben (Duitsland). De
regionale raceteams en coureurs ko-
men veel in aktie tijdens deze wedstrij-
den. Naast het ONK worden er ook
wedstrijden gehouden om het Euro-
pees kampioenschap in de klassen 125
en 250 cc en de klasse Supersport.

Op Paasmaandag is er de 500 km van
Assen voor het wereldkampioenschap.
Met in het bijprogramma de EK 125 en
een race in de juniorstock 600 voor het
ONK. De laatste zaterdag van juni
wordt de traditionele Dutch TT gere

den. Het WK Supersport en Superbi-
kes word gehouden tijdens het eerste
weekend van september. In april be
gint het ONK pas echt goed voor alle
klassen. Het Pajic Kawasaki, Yamaha
Support, Kingma racing en het Perfo-
mance team vertegenwoordigen onze
regio. Met als belangrijkste kansheb-
bers voor een podiumplaats Rene Win-
kel, Arie Vos en Hans Smees, Andere
rijders uit onze regio zijn Mile Pajic,
Sven Ahnendorp, Arno Visscher, An-
dre Martens, Tonnie Wassink en Bram
Appelo. Vorige week werd bekend dat
oud topvoetballer Mare Overmars per-
soonlijk sponsor wordt van motorcou-
reur Appelo.

Wie zich verveeld met Pasen kan te
recht in Assen bij de XTTreme stuntpro-
gramma & Assen 500 km. Er zijn ook
demonstraties stuntrijden en pocketbi-
kes (met o.a. Vordenaar Barry Wassink.
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2e PAASDAG OPENHUIS
VAN 11.00-17.00 UUR

Hartman tuinsets
showroommodellen 50% korting
Lafuma standenstoelen 25% korting
Lafuma ligbedden 25% korting
Crespo (stoeien en tafeis) 25% korting
Slaapzakken div. modellen 25% korting
Barbecues (houtskool) 25% korting
Mepal serviezen 25% korting

voor kindereIN ONZE KLEDINGSHOP:
Jassen s-xxi € 30,=
Jassen ne-i76 € 15,=
Bodywarmers 50% korting
Fleece trui (korte rits) 116-xxi 50% korting
Fleece jack (lange rits) 116-xxi 25% korting
Regenkleding 25% korting

Caravan OCCasions: Hobby, Bürstner, Adria,

Chateau, Detleffs, L.M.C., enz. Voortenten: Dorema,

Gerjak Tenten: Basecamp, Quality Camp, Gelert, enz.

Div. showmodellen tegen dumpprijzen

Vanaf 1 april 's vrijdags koopavond

Oriënteringsrit
Halmac

Dit jaar bestaat de Halse Motor en Autoclub
Halmac 50 jaar. In het kader hiervan staan er tal
van evenementen op stapel, waaronder de
Grand Prix Zijspancross op 28 en 29 mei op cir-
cuit 'de Kappenbulten'.
Het eerste evenement is een 'nostalgische' oriën-
teringsrit op Ie Paasdag, zondag 27 maart. De
tocht voert door de prachtige agrarische om-gev-
ing van Halle..
Bij het uitzetten van de rit is zoveel mogelijk re-
kening gehouden met deelname voor het gehele
gezin. Daarom zijn er onderweg diverse activi-
teiten voor kinderen.
Tussen 13.00 en 14.00 uur kan er ingeschreven
worden bij café Nijhof aan de Dorpsstraat te
Halle. De eerste start zal om 13.30 uur plaatsvin-
den. Deelname staat open voor auto's, motoren
en bromfietsen. De inschrijfkosten bedragen €
5,- per voertuig.

Stinzenplantendagen
op de Warande

Nu al Open Tuin? Op de Warande wel.
De Stinzenplanten bloeien hier volop en het
tuinhek staat voor u open op de voor-
jaarszondag van 20 maart en ook op 2de Paasdag
28 maart (11.00-17.00 uur). Ook op de zondagen
in april bent u welkom op de Waranda. U kunt
een rondleiding volgen door de bloeiende bostu-
in (14.00 uur) en een lezing bijwonen in de
'groene' bibliotheek (15.00 uur) over stinzen-
planten, hun historie en verzorging. Verder is er
een verkoop van Stinzenplanten. De entree
bedraagt € 3,50 inclusief een kopje koffie of
thee. Kinderen hebben gratis toegang. U vindt
'De Warande' aan de Jan de Jagerlaan 2 te Laag
Keppel. Volg de borden vanaf het enige kruis-
punt met stoplichten in Laag Keppel.
Terwijl de natuur nog overal zijn winterslaap
lijkt te houden, bloeien er onder de nog kale
bomen van de bostuin van de Warande volop
bloemen. Velden met diverse soorten sneeuwk-
lokjes, por-celeinblauwe sterhyacintjes, en wilde
crocussen in allerlei tinten lila en paars bloeien
in maart, en eind maart verschijnen tapijten van
donkerblauwe sterhyacintjes met wolken witte
en gele bosane-monen, en nog veel meer. Het
zijn de vroegbloei-ende Stinzenplanten van onze
oude buitenplaatsen ('Stins' is het Friese woord
voor stenen huis). Op 'De Warande' zijn deze his-
torische bolgewasjes weer aangeplant. Een
hartverwarmend en veel-belovend feest van
lentebloemen!

Nadere informatie kunt u krijgen bij Trudi
Woerdeman, tel. 0314-382440 of op de wesite
www.dewarande.nl

Bouwen: nieuw - historisch - karakteristiek
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries is een tra- en ontwikkeling in te perken. Kennis en kunde

ditierijke onderneming met 125 jaar ervaring in de

bouw. Traditierijk, maar zeker niet ouderwets.

Want de kennis van generaties heeft ons een grote

voorsprong gegeven. Ervaring en vakmanschap ver-

ruimen de mogelijkheden, zonder daarbij groei

over zowel oude als nieuwe technieken in

nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud

sluiten soepel aan bij de specifieke wensen van

de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk.

'Timmer- en aannemenbedrijf

DE VRIES
Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Zelhemseweg 14, 1234 AB Hummelo Tel. (0314) 38 12 48 info0devrieshummelo.nl www.devrieshummelo.nl

'De champagne is besteld, de zaal gehuurd,.,, t

*%uc(ie & 5\nja Tiekman

zijn 27 maart 2005 25 jaar getrouwd.

Vanwege dit Heug (ij l^e feit nodigen wij u uit
op onze receptie, vrijdag l apri(2005 van
1430 - 16.30 uur in "de Qraanschuur" van
zaCencentrum de ̂ adstafa Twenteroute 8 in

Ons adres: Tereboherweg 12,
7054 CM Westendorp

organisatiebureau

TRASINKvoF

Wij organiseren:

*tuinfeesten

*themafeesten

* bedrijfsfeesten

'buurtfeesten

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

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

www.het-rasink.nl

De grootste keuze in Wolky

0/9 J ftf*»/tlK

€ 12.00 met knoflookboter



Derde team Vorden in nieuw tenue

Bedrijfsleider Erwin Hengeveld van AB Oost asbestsanering uit Almen heeft zondag 20 maart jl het derde elftal van voetbalvereniging Vor-
den nieuwe tenues aangeboden.

Voetbal

Vorden
VORDEN - DINXPERLO 1-2
Vorden heeft, ondanks dat zij luste-
loos en ongeïnspireerd speelden, on-
verdiend verloren. Vorden sprong zeer
slordig met de kansen om en er gin-
gen aan de beide doelpunten van de
tegenstander dubieuze beslissingen
vooraf van scheidsrechter Dekkers uit
Lichtenvoorde, die overigens geen
slechte wedstrijd floot.
Als excuus kan wellicht aangevoerd
worden, dat zij twee basisspelers mis-
ten. Hans van Dijk en Joris Platteeuw
moesten vanwege blessures verstek la-
ten gaan.
Het verlies heeft men volledig aan
zich zelf te danken, want er werd met
onvoldoende inzet en passie gespeeld.
Beide ploegen gingen behoudend van
start en men was niet in staat om ech-
te kansen te creëren. De Vorden spit-
sen speelden dicht bij elkaar en wer-
den volledig in de tang genomen door
de tegenstander. Dat daar nogal wat
overtredingen bij werden gemaakt
was mooi meegenomen, want Vorden
is in de regel sterk bij dode spelmo-
menten.
Een vrije trap van Jan Bert Esselink
werd door de keeper met kunst en
vliegwerk uit het doel gewerkt en Den-
nis Wentink had met iets meer geluk
het net kunnen laten bollen. Het eer-
ste doelpunt viel aan de andere kant.
Doelman Mark Borgonjen stopte in
een duel buiten het strafschopgebied
onreglementair de spits van Dinxper-
lo en tot ieders verassing ging de bal
op de stip. De spelers van Vorden pro-
testeerden heftig, maar scheidsrech-
ter Dekkers bleef bij zijn beslissing en
de strafschop werd door Dinsperlo ver-
zilverd. 0-1.
Vorden bleef zonder druk uit te oefe-
nen spelen. Echte combinaties en posi-
tiespel werden gemist. Alleen bij dode
spelmomenten was Vorden gevaarlijk
of schoten uit de tweede lijn.
In de 80e minuut werd dan toch ein-
delijk het net gevonden. Een lange uit-
trap van de doelman werd door Ro-
nald Visser opgepikt en hij wipte de
bal over de uit zijn doel komende doel-
man ter Steeg. 1-1.
Dat Vorden niet bij de les was bleek
twee minuten later, want Dinxperlo
deponeerde met een counter de 1-2 in
het net. Ook dit doelpunt was zeer
twijfelachtig, want aan het doelpunt
ging hands vooraf.
In de laatste vijf minuten gooide Vor-
den alles op de aanval, maar verder
dan een afstandsschot op de lat van
Dennis Wentink kwam het niet.
Tweede Paasdag speelt Vorden thuis
de inhaalwedstrijd tegen Silvolde.

UITSLAGEN
Zaterdag 19 maart: Sportclub Lochem

A2 - Vorden Al l - 4, Vorden BI - Wilp
BID O - 8, Vorden Cl - Overwetering
Cl 3 - 2, Epse Cl - Vorden C2 8 - 3, Vor-
den D1D - Angerlo Vooruit D2 10 - O,
Vorden D2 - DZC '68 D4 l - 4, Groes-
sen D4 - Vorden D3 4 - 4, Rijnland El
- Vorden El l - 2, Warnsveldse Boys E3
- Vorden E3 2 -10, Vorden E4 - Doetin-
chem E3 3 - 8, Vorden E5 - Zelos E4 3
- l, Vorden Fl - Westervoort Fl l - 5,
Vorden F2 - Socii Fl 6 - 2, Baakse Boys
Fl - Vorden F3 l - 3, Vorden F5 -
WHCZ F7 l - O, Vorden F6 - VIOD F9 3
- 8, Peeske 't F4 - Vorden F7 12 - 2.
Zondag 20 maart: Vorden l - Dinxper-
lo 11 - 2, Vorden 2 - Dinxperlo 21-2,
Vorden 3 - Doesburg SC 2 O -10, Socii 3
- Vorden 53-1, Steenderen 4 - Vor-
den 6 3 - 1.

PROGRAMMA
Zaterdag 26 maart: Vorden Al
Schalkhaar A2, AZC B2 - Vorden BI,
Sportclub Eefde Cl - Vorden Cl, Vor-
den C2 - Witkampers C2, Sportclub
Eefde Cl - Vorden Cl, Vorden D2 - VI-
OD D2, VIOD D6 - Vorden D3, Vorden
El - WHCZ E2, Vorden E2 - Baakse
Boys El, Vorden E3 - Brummen E3, Pax
E4 - Vorden E4, DW E9 - Vorden E5,
Keijenburgse Boys Fl - Vorden Fl,
WHCZ F3 - Vorden F2, Vorden F3 - VI-
OD F5, Vorden F4 - VIOD F7, Be Quick
Z. F3 - Vorden F5, DZC '68 F7 - Vorden
F6, Vorden F7 - Concordia-W F5.
Zaterdag 26 maart: Vorden 2 - Gen-
dringen 2.
Maandag 28 maart: Vorden l - Silvol-
de l

Ratti
EDE VICTORIA l - RATTI 1 0 - 1
Afgelopen zondag moesten de jongens
van Ratti l afreizen naar Ede. Na een
veelbewogen heenreis werd om twee
uur aan de wedstrijd begonnen. Het
werd al snel duidelijk dat Ede qua
voetbal niet veel in te brengen en al in
het eerste kwartier had Ratti met 2-0
voor moeten staan. De kansen werden
echter niet benut en hierdoor kwam
Ratti in een neerwaartse spiraal te-
recht. Het begon tegen zichzelf te voet-
ballen en echte kansen werden er niet
meer gecreëerd. Aangezien Ede ook
niet bij machte was om kansen te creë-
ren, werd de ruststand met 0 - 0 be-
reikt. Na een donderspeech van trai-
ner Rein Kattebelt werd met frisse
moed aan de tweede helft begonnen.
Er werden weer een aantal kansen gec-
reëerd, maar ook die werden vakkun-
dig om zeep geholpen door spitsen Su-
eters en Mullink. Na ongeveer een half
uur besloot de trainer om Mathijs Nij-
hof in te brengen en die produceerde,
koud in het veld, een voorzet die Fle-
ming beheerst inschoot. 1-0, leek de
logische conclusie, helaas dacht een
corrupte grensrechter daar anders
over en werd dat advies overgenomen
door de scheidsrechter. Ratti begon te
gen de klok te vechten en oefende

meer pressie uit. Daardoor ontstond
er in de defensie van Ratti echter wel
ruimte en was het Ede die loerde op de
counter.
Ongeveer een twintig minuten voor
tijd, tijdens een van de weinige uitbra-
ken van Ede, werd doelman Gudde on-
deruit getrapt door een van de spitsen
van Ede die hier Subiet een rode kaart
voor gepresenteerd kreeg. Dit gaf Rat-
ti, dat nu immers tegen 10 speelde, de
mogelijkheid om makkelijker te gaan
voetballen en dit resulteerde een 12
minuten voor tijd in het bevrijdende
doelpunt. Spits Fleming wist een hoge
voorzet achter de doelman van Ede te
koppen. Deze raakte echter gebles-
seerd bij deze actie en tot ieders verba-
zing klonk daar plots het eindsignaal.
De scheidsrechter besloot om de wed-
strijd te staken, omdat Ede geen wis-
selspelers meer had en de doelman
niet verder kon spelen. Na heftige pro-
testen van Ratti kant, die geen zin had-
den om voor 12 minuten resterende
wedstrijd, nog een keer een dik uur te
rijden en lesje voetbalregels van aan-
voeder Mark Sueters en trainer Rein
Kattebelt aan het adres van de KNVB
dienaar, werd, in overleg met de tegen-
stander, besloten de wedstrijd defini-
tief af te sluiten.
Zo namen de jongens van Ratti, voor
de tweede keer op rij, de punten mee
naar Kranenburg en werd er toch posi-
tief teruggekeken op een slechte wed-
strijd.

RATTI DAMES RVW l - RATTI l
De dames van Ratti waren afgelopen
zondag afgereisd naar Renkum om
het daar op te nemen tegen RVW. Het
werd meteen al duidelijk dat RVW fy-
siek meer te brengen had dan de Rati-
anen en de duels werden dan ook
meer gewonnen door de thuisclub.
Hardgevochten duels resulteerde in
een pittige wedstrijd. De dames van
RVW waren feller en knokte voor elke
bal. Zij tekende al vrij snel in de wed-
strijd voor de 1-0. De dames van Ratti
probeerde hierna de draad op te pak-
ken, maar de acties en reacties waren
net te laat. De eerste helft was er dui-
delijk sprake van een off-day aan de
Ratti zijde. RVW wist de voorsprong in
de eerste helft maar liefst uit te bou-
wen naar 6-0. De tweede helft stond er
niet meer zoveel op het spel. Ratti liet
zich echter niet meer zo wegspelen als
in de eerste helft. RVW kwam echter
nog wel drie keer tot scoren. Gelukkig
wist Ratti toch nog van de O af te ko-
men. Wencke Olthuis wist de eer van
Ratti te redden en ronde resoluut af. 9-
1. Paasmaandag thuis tegen Jonge
Kracht. Nieuwe ronde nieuwe kansen!

PROGRAMMA
Thuis zaterdag 26 maart: Ratti l - ZW
'56 1; Ratti 2 - Ulftse Boys 6; Ratti 4 -
AZSV 10 ; Ratti Cl - Warnsveldse Boy
C3 ; Ratti E2 - WHCZ E9; Ratti Fl - Con-
cordia-W F4.

Uitwedstrijden zaterdag 26 maart:
Zeddam D2 - Ratti Dl; Brummen E4M
- Ratti El. maandag 28 maart: Thuis-
wedstrijden: Ratti l - Epse 1; Ratti DA1
-Jonge Kracht DA 1.

Socii
Afgelopen zaterdag was de vrijwilli-
gers avond in de kantine van Socii ie-
dereen was van harte welkom van was
dame,leiders,klusjes mensen en ter-
rein verzorger. Het was gezellig druk
en deze avond stond het bestuur in de
bediening en garant voor het natje en
op zij tijd een warme hap. Ook konden
de benen van de vloer onder aanvoe-
ring van de muzikale klanken uit
Ruurlo Lest Dance.
Socii moest een dag later naar Hoen-
derlo de club met de mooie naam Be
atrix. Het was geen grootse wedstrijd
maar de doelpunten vergoede veel. Al
naar tien min was het Robert Korne
goor die de 0-1 inkopte.
Socii had al verzuimd om nog meer
niet te missen er in te schieten en zo
duurde het tot de 30 min dat het 0-2
werd ditmaal was het Henri Eggink
wie het net wist te vinden overigens
deed hij dit in de tweede helft nog
dunnetjes over door er nog drie voor
zijn rekening te nemen.
De andere goals kwamen van de voet
van Johan Riefel en naar een mooie
snelle aanval van Dub Besseling.
Van Socii kant was het goed om te zien
hoe na een lange rug blessure doel-
man Dennis Spiegelberg weer in de
basis stond en dit goed deed er zelfs
een penalty in eerste instantie wist te
stoppen maar daarna toch resoluut
werd ingeschoten zodat de eindstand
op 1-7 werd bepaald.
Het paasweekend is er voor Socii een
dubbel programma zaterdagmiddag
tegen Ede/Victoria thuis en tweede
paasdag na Gorssel toe.

UITSLAGEN 19/20 MAART
Vorden F2 -Socii Fl 6-2, Baakse B E2 -
Socii El 2-2, Socii Dl -Wolfersveen Dl
&0, Socii Cl -Be Quick Z Cl 7-4, PAX.
5 -Socii 2 3-1, Socii 3 - Vorden 5 3-1,
Loenemarkt 6 -Socii 41-1, Socii 5 -
E.D.S. 2 1-8, Programma26/28 maart.,
Socii Fl -Steenderen Fl, Socii El -Kilder
E2, Westervoort D2 -Socii Dl, Socii Cl
-Twello Cl, Socii Al -Deventer Al, So-
cii 2 -Ruurlo 4, Socii 3 -PAX.. 6, Socii
4 -Voorst 6, Erica 76 7 -Socii 5

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH
DAMES l WINT MET 3-2 VAN KSV
Vol goede moed begon het eerste team
van Pelgrum Dash aan de wedstrijd te
gen KSV. De twee vorige ontmoetingen
met KSV waren voor Dash niet goed
uitgepakt, beide wedstrijden werden
verloren. De dames uit Vorden waren
dan ook vastbesloten om dit recht te
zetten in een mooie pot volleybal. De
bal werd deze wedstrijd gesponsord
door Sueters.
In de eerste set legde KSV meteen de
druk bij Dash neer, KSV pakte meteen
een paar punten voorsprong. In de
loop van de set bouwden zij die voor-
sprong uit tot 15-20. De eerste set werd
dan ook met 18-25 gewonnen door
KSV.
Aan het begin van de tweede set liep
Dash meteen een paar punten weg bij
KSV door een goede serveserie. Hier-
door kwam nu de druk bij de tegen-
standers te liggen. Door een aantal
persoonlijke fouten aan de kant van
Dash wist KSV toch nog terug te ko-
men tot 21-19. Uiteindelijk trok Dash
aan het langste eind en won de set
met 25-23.
In de derde set had Dash weer een goe
de servedruk. Ook maakte KSV meer
persoonlijke fouten. De dames uit Vor-
den wonnen de derde set vrij eenvou-
dig met 25-14.
In de vierde set liep de stand steeds ge
lijk op. Tegen het einde van de set wist
KSV wat uit te lopen doordat Dash niet
veel meer scoorde met de aanval. KSV
kon de voorsprong vasthouden en
trok de set naar zich toe met 20-25.
Om de wedstrijd te beslissen moest er
dus nog een vijfde set worden ge
speeld. Ook nu ging de stand weer ge
lijk op, tot 9-8. Bij Dash begon alles
weer wat beter te lopen, er werden
meer punten direct gescoord met de
aanval. Hierdoor wist Dash de vijfde
set winnend af te sluiten (15-11).

De volgende wedstrijd wordt gespeeld
op 9 april in sporthal 't Jebbink in Vor-
den. Pelgrum Dash dames l speelt dan
tegen Wevoc uit Westervoort.

SPRANKELEND DASH MB1 VELT
VCVMB1
Met een enorme dosis vechtlust, een
hoge servicedruk, goed verdedigend
werk en sterk aanvallend spel wisten
de meiden van PM Dash, gesponsord
door Visser Mode uit Vorden, VCV met
0-4 te verslaan. Dash liet in deze wed-
strijd zien een zeer sterke wedstrijd-
mentaliteit te hebben en bezorgden
de eerste nederlaag van dit seizoen
aan de meiden uit Varsseveld. In twee
eerdere wedstrijden verloor Dash met
3-2 en 1-3. Door deze meer dan ver-
diende overwinning van Dash ligt de
strijd om het kampioenschap in de
kampioensklasse voor de B-jeugd weer
helemaal open. Setstanden: 18-25 23-
25 23-25 23-25.
In deze bijzonder spannende en voor
de vele toeschouwers aantrekkelijke
wedstrijd lieten beide teams zien op
een hoog niveau te kunnen volleybal-
len. In de eerste set ging Dash zeer
voortvarend met veel lef van start. In
het begin van deze set bouwde het
team een comfortabele voorsprong op
van 5 punten, die niet meer uit han-
den werd gegeven. De servicereceptie
van Dash
De tweede en derde set kwam Dash op
achterstand door met name de boom-
lange middenaanvalster van VCV.
Dankzij een aantal goede blokkerin-
gen van onder andere Jorien Steenblik
en uitstekend veldverdedigend werk
vanuit het achterveld, kon Dash punt
voor punt terugkomen om beide sets
met het minimale verschil van twee
punten te winnen.
De vierde set, voor Dash nog belang-
rijk om weer op gelijke hoogte te ko-
men met VCV, ging gelijk op. Aan het
eind van deze set bracht Dash zich
door enkele passfouten in de proble
men. Kimly Besselink bracht Dash
door vier servicepunten op rij weer te
rug in de race, waardoor deze set weer
met het minimaal noodzakelijke ver-
schil, in winst werd omgezet.
Als Dash en VCV in de resterende wed-
strijden geen punten meer laten lig-
gen, dan zal een beslissingswedstrijd
uiteindelijk uitmaken wie van beide
teams zich mag lauweren als beste
van de kampioensklasse. Zaterdag 2
april speelt Dash uit tegen Longa '59,9
april komt DVO in Vorden op bezoek.

UITSLAGEN ZATERDAG 19
MAART
Huevo'85JBl Dash/WIKJBl 1-3, VCV
MB1 Pelgrum Dash MB1 04, Huevo'85
MCI Pelgrum Dash MCI 3-1, Overa
MB1 Pelgrum Dash MBS 2-3, VIOS D4
Pelgrum Dash D5 ?, Sparta MB1 Pel-
grum Dash MB2 Uitgesteld, RHODA
Hl Pelgrum Dash H3 4-0, Marvo '76 D2
Pelgrum Dash D4 ?, Pelgrum Dash D3
Vollverijs Dl Dl O4, Pelgrum Dash D2
SideOut Dl 1-3, Pelgrum Dash D6 Ra-
bobank Havoc D6 1-3, Pelgrum Dash
Dl KSV Dl 3-2, Pelgrum Dash H2 ASV
Hl (M

PROGRAMMA ZATERDAG 26
MAART
Neede Dynamo-Neede D5, Pelgrum
Dash D4 't Spilbroek, Aalten GUV GRE-
VEN BOVO H4, Pelgrum Dash Hl Alad-
nahal

Br i d g c

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 14 maart:
Groep A: l Dhr. Enthoven/Dhr. Jansen
67,5%, 2 Dhr. Hoftijzer/Mw. Hoftijzer
61,7%, 3 Dhr. Weijers/Dhr. Thalen
57,5%
Groep B: l Dhr. en Mw. Duinkerken
59,2%, 2 Mw. den Ambtman/Dhr. Dek-
ker 58,3%, 3 Dhr. Koekkoek/Mw. Koek-
koek 56,7%

Woensdag 16 maart:
Groep A: l Dhr. Enthoven/Dhr. Vrug-
gink 58,33%, 2 Mw. Hendriks/Mw. v.
Gastel 56,94%, 3 Mw. Jansen Vreling/
Beekman 55,56%.

Groep B: l Dhr. Holtslag/Wagenvoorde
72,92%, Mw. v.d. Stouwe/Mw. Velde
56,77%, Dhr. Gille/Dhr. Kloosterman
54,69%.



Voetklachten?
WILMA KLEIN HANEVELD

ProVOET
Landelijke Organisatie voor de

Voetverzorger / Pedicure

Alleen op afspraak
Dennendijk 11 • Warnsveld
Telefoon (0575) 55 20 78

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Uitgever van o.a:

CONTACT—

CONTACT

je baby zien op zijn best
kan prima in LEESTEN-WEST

www.babyinside.nl
Marianne Berkelaar verloskundige / echoscopiste

A C T I E ! A C T I E ! A C T I E !

Dinsdag Schotelden

- Mixed grill schotels € 2.= korting
geldig t/m 31/3

Alle schotels worden geserveerd met aardappels,
salade, appelkomkommersalade, pitabroodjes & saus

Donderdag Pizzadag
(alle pizza's voor € 5,50)

Grillroom/Pizzeria Amon
Dorpstraat 32 Vorden
Tel (0575) 55 35 35 *

Openingstijden:
Di. r/m Do. 15.00-22.00 uur
Vr t/m Zo. 14.00 -22.00 uur
Vanaf l april ook op maandag
weer geopend

U belt - wij bezorgen
Bezorgkosten: Vorden : € 2.-, Buiten Vorden: € 3,50

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

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

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets
voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!
www.cafe-resto-hetzwartesdiaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

DANCING DISCOTHEEK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE

TMFONTHEROAD
JEROENPOST

In de j3eo££cW: DJ JERONIMO
VINDEDANCEKELDER:
£ DANCE-TRANCE-R&B

QJ Fj o

TRAINBAMD

IN DE DANCEKELDER
DANCE-TRANCE-R&B

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40

* Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50
* Eefde, De Uitrusting 21:55 * Al men, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 *

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

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

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

i ii M ,

...

Vordense Apotheek
Zutphenseweg 12
7251DK Vorden

Tel 0575-551471
www.vordense-apotheek.nl

F U N R

TE KOOP GEVRAAGD:

RECREATIE WON ING
(op eigen grond)

of
Bouwgrond voor de bouw van een recreatiewoning

Lokatie: Vorden of directe omgeving

Tel: O6 - 2O 57 74 77

Praktijk v. Marga Tump
Mesologie

ADIM Bewegingstherapie

Massage O M

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

X*EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAlTX

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

1 paasdag
café vanaf 11.00 uur geopend

keuken 12.00 uur a la carte

2e paasdag
café vanaf 10.00 uur geopend

keuken 12.00 uur a la carte

• voor de kleintjes •
eieren schilderen

Wij wensen u fijne feestdagen

Hannie, Volkert en personeel



'Een simpele oplossing is dichtbij'
Vroeghülp van De Lichtenvoorde:

Organisatie De Lichtenvoorde
biedt ondersteunde hulp aan ou-
ders en kinderen het liefst thuis in
het eigen gezin. In gezinnen met
kruderen die een ontwikkelings-
achterstand hebben door moeilijk
verstaanbaar gedrag, of met zeer
drukke kinderen die grote proble-
men hebben met concentreren,
ADHD, autisme of PDD-NOS komt
Vroeghulp na een verwijzing aan
huis. 'Meehelpen, meeleven en
meedenken' zijn vaak de oplos-
sing voor de sociale problematiek
die deze gezinnen dagelijks onder-
vinden. Sinds enkele jaren is
Vroeghulp een vertrouwd gezicht
in het gezin van Jolanda Vee-
nendaal. Jolanda is moeder van
vier kinderen waarvan er bij drie
een vorm van autisme en ADHD is
geconstateerd.

Sinds de komst van vroeghulp Leonie
Elferink komt Jolanda en haar man
weer toe aan de broodnodige rust. Bo-
vendien heerst er orde en regelmaat
in huis. „Er is veel veranderd sinds Le
onïrtóns helpt. Ze heeft de structuur
in huis teruggebracht omdat die door
de aanhoudende onrust geheel ver-
dwenen was. En we zijn nu zover, dat
ik mezelf weer moeder kan voelen en
geen begeleider meer."
Bij drie van de vier kinderen van Jolan-
da is een vorm van autisme geconsta-
teerd. Bij haar jongste dochter van bij-
na 5 jaar is een aandoening in deze
richting nog niet bekend, maar alles
wijst erop dat Jeanet het ook heeft.
Maar voordat de diagnose bij de ande-
re drie werd gesteld liep Jolanda van
de ene arts naar de andere arts. Haar
ongcving vond dat Jolanda er niet zo
zwaar aan moest tillen. „Het zijn nu
eenmaal kinderen", was het oordeel.
Totdat ook een familielid na een lo-
geerpartijtje aan de lijve ondervond
dat het gedrag van haar tweede doch-
ter, Rebecca extreem en zeer vermoei-
end 'vas. Er volgde voor Jolanda een
lange weg. Na negen jaar kreeg het on-
vermoeibare en moeilijke gedrag van

Rebecca een naam: AAS, een aan autis-
me verwant stoornis. Rebecca werd op
een interne basisschool geplaatst,
waarna ze terecht kwam bij een pleeg-
gezin in de buurt. .Aanvankelijk was
ik blij dat mijn kind nog geen 10 kilo-
meter bij mij vandaan woonde en nog
bij een leuk gezin tussen 'normale'
kinderen ook. Toch klikte het tussen
ons allemaal niet goed. Ik had het ge-
voel alsof ze Rebecca van mij afpakte.
Toen Rebecca 's morgens opnieuw aan
de telefoon hing met 'mama, ik wil te-
rug' moest ik wel een andere oplos-
sing bedenken." Op aanraden van een
vriendin is Jolanda gaan informeren
bij De Lichtenvoorde. Ze had iets ge-
hoord over Begeleid Kamerwonen,
persoonlijke hulp thuis. „En toen Leo-
nie voor het eerst kwam had ze nog
maar één wens: hopelijk vertrouwt Re-
becca Leonie." De Vroeghulp van De
Lichtenvoorde is erop gericht om sa-
men hulp te zoeken met ouders in de
directe leefomgeving zodat het hulp-
aanbod aansluit bij de dagelijkse leef-
gewoonte. Het is belangrijk om zo
vroeg mogelijk ouders te ondersteu-
nen. Vroeghulp kan voor ouders het
volgende betekenen: praten en luiste
ren naar ouders; praktische hulp en
ondersteuning; zoeken naar geschikt
spelmateriaal; aanleren van bepaalde
vaardigheden; samen kijken naar de
ontwikkeling van kind en daarbij be-
geleiden en op weg helpen in contac-
ten met bijvoorbeeld scholen en speci-
alisten.

Leonie: „Wat ik in het gezin van Jolan-
da aantrof was een open vraag om
hulp. Mijn eerste aanpak was om de
communicatie te verbeteren en in goe-
de banen te leiden: onderlinge ge
sprekken aangaan, overleg voeren met
scholen en de communicatie bij de
kinderen zichtbaar en helder maken."
Op een magneetbord in de keuken
heeft Leonie een aantal pictogram-
men op een rij uitgezet. De pictogram-
men brengen het dagelijkse ritme in
beeld van tandenpoetsen, eten, drin-
ken en spelen. „Voor kinderen met

een autisme is het beste elke dag op-
nieuw de indeling voor te program-
meren. Eigenlijk moet je ze elke keer
ver voor zijn en zelf goed voorbereid
zijn, anders levert het stress op die
zich uit in drukte en abnormaal reage
ren. Want als structuur en ritme weg-
vallen krijg je het als ouder op je
bord." De ervaring van Leonie en dat
van de Vroeghulp is dat vaak de ener-
gie bij ouders ontbreekt voor structu-
rele en persoonlijke aandacht of ko-
men ze gewoonweg er niet meer aan
toe. „Het is bijzonder moeilijk en het
vergt heel veel van ouders om dwang-
matige voorvallen van 'dat is mijn

vork' en 'ik wil mijn stoel' of voor een
uitgevallen lesuur een oplossing te be
denken waarin een kind zich veilig en
zeker voelt. Ook op vakantie gaan is
een ramp in plaats van een plezier.
Kinderen worden uit hun dagelijkse
ritme gehaald."
Inmiddels woont Rebecca in een
woongroep. Ze woont zoals ze zelf
zegt, op kamers. Ze krijgt daar gele
genheid zelfstandig te zijn en eigen
keuzes leren te maken. Er is begelei-
ding aanwezig van De Lichtenvoorde.
„Onze vroeghulp Leonie is zo ver-
trouwd met ons gezin geraakt dat ik
laatst samen met mijn man een lang

weekendje eropuit kon gaan. Van on-
ze plannen is weinig terecht geko-
men, maar we hebben heerlijk kun-
nen bijslapen", vertelt Jolanda opge
lucht. De Lichtenvoorde kent een zor-
gloket waaraan een aantal zorgcoördi-
natoren zijn verbonden. Als u meer in-
formatie wilt over Vroeghulp, tijdelij-
ke of permanente opvang kunt u con-
tact opnemen met dit zorgloket of on-
ze website www.delichtenvoorde.nl
bezoeken.

Om de privacy te beschermen zijn de
namen van de l anderen veranderd in
fictienamen.

Grote deelname toerrit
voor motoren

Politie

Aan de toerrit voor motoren, die af-
gelopen zondag werd georgani-
seerd door Hamove touring, deden
zo'n tweehonderd motorrijders
mee. Start en finish was bij de mo-
len aan het circuit De Varsselring.

De lenterit had een lengte van onge
veer tweehonderd kilometer en voer-
de nyer mooie toeristische wegen door
de Achterhoek en Overijssel. Halverwe
ge de route (Geesteren) was er een pau-
ze. De deelnemers konden vertrekken
tussen 9.30 en 12.00 uur.

Ook was het mogelijk om bij MotoPort
in Zelhem te vertrekken voor de tocht
die werd verreden onder ideale weers-
omstandigheden.
De deelnemers kwamen uit het hele
land.

Zaterdag 18 juni organiseert Hamove
touring een avondrit voor autois en
motoren. Het is een rit van ongeveer
130 kilometer. Start en finish is dan
ook weer bij de molen een het circuit
De Varsselring te Hengelo. Inschrij-
ving is tussen 18.00 en 20.00 uur.

Gastgezinnen voor Canadese
veteranen
Tijcfcns de vele herden-
kingen rondom 60 jaar
Bevrijding, komen weer
veel Canadese veteranen
en begeleiders naar de
Achterhoek.

De stuurgroep 60 jaar Bevrij-
ding Vorden ontvangt veel
medewerking van de Stich-
ting "Welcome Veterans" af-
deling Zutphen. Op Natio-
nale Bevrijdingsdag 5 mei
komen 100-120 Canadese ve
teranen naar Vorden om sa-
men met "Keep them Rolling" een
grandioze grote intocht te maken.

Voor een aantal van deze Canadese ve
teranen en begeleiders zoekt de afde
ling Zutphen nog naar gastgezinnen
voor de periode van 27 april tot 10
mei.
Wie de mogelijkheid heeft om een of

meer van deze veteranen in die tijd
gastvrij op te nemen zou niet alleen
onze oude bevrijders, maar ook de or-
ganisaztie zeer verplichten.

Inlichtingen en opgave kunt u doen
bij mevr. F. Krooshof, Pr. Bernhardlaan
40, 7204 AH, Zutphen, tel. (0575) 51 32
72.

GEEN VOORRANG
Een 16-jarige bromfietser uit Vorden
raakte woensdagmiddag 16 maart
licht gewond na een aanrijding. De
bromfietser reed rond 13.05 uur over
de Weppel vanaf Vorden. Hij verleende
op de kruising met het Biesterveld
geen voorrang aan een 37-jarige auto-
mobilist uit Vorden. De bromfietser
kwam ten val en had een pijnlijke en-
kel. De jongen moest zich onder dok-
tersbehandeling stellen.

INBRAAK BIJ BEDRIJF
Bij een bedrijf aan de Handelsweg
werd in de nacht van dinsdag 15 maart
op woensdag 16 maart ingebroken.
Weggenomen werden onder andere
een fotocamera, onbekend geldbe-
drag, een mobiele telefoon en een lap-
top. Om binnen te komen werd een
raam vernield.

Oud Vorden
Donderdag 24 maart zal de heer R.
Zijlstra uit Zwolle voor de vereni-
ging " Oud Vorden" in zaal "De Her-
berg" een dialezing verzorgen over
het leven en werk van Cornelis Jet-
ses.

Deze Jetses was illustrator en leefde
van 1873 tot 1955. Hij heeft in zijn Ie
ven diverse schoolboekjes geïllus-
treerd waaronder Ot en Sien en Afkes
Tiental. Ook het leesplankje " Aap,
Noot, Mies" is van zijn hand. Vooraf-
gaande aan deze lezing houdt " Oud
Vorden" haar jaarvergadering waarbij
de aftredende bestuursleden Carlo
Bosch en Henk Vaags zich herkiesbaar
zullen stellen. De bijeenkomst begint
om 19.45 uur.

DJ JEAN komt in City Lido
Zaterdag 26 maart a.s. betreedt de
fameuze DJ Jean de DJ booth van
City Lido in Groenlo. Jean stond
al langer op het verlanglijstje van
City Lido eigenaar Erwin de Roo,
maar was vanwege zijn overvolle
agenda nog nooit in de gelegen-
heid in Groenlo te draaien.

DJ Jean staat wereldwijd bekend als
DJ, producer en remixer en heeft op
elk danceminded plekje op deze aard-
bol zijn kunsten mogen vertonen. Een
imposante lijst van songs en events
staan achter zijn naam en daar komt
deze EXCTTYNG Special Edition bij Ci-
ty Lido dan per 26 maart bij. Resident
in de Dance Hall is DJ Indigo.

LR & PC de Graafschap
PAARDENSPORT
Ponyruiters presteren super tijdens de
finale verenigingwedstrijd op 13
maart jl. te Bathmen. De PC de Graaf-
schap behaalde een mooie 2e prijs, de
wedstrijd bestond uit: dressuur (4
combinatie), Iris en Linda Berenpas,
Carlijn Kingma, üsette Bijenhof.

4-tal: Marit Kouwenhoven, Joanne Pel-
lenberg, Wendy Beeftink, Anke Woerts
o.l.v. Martine Pijpker.

Springen (6 combinatie), Jorieke Pel-
lenber, Jermaine Pellenberg, Martine
Bijenhof, Sebastiaan Hamer, Marieke
Rouwenhorst en Annemieke Mulderije.

Zondag 13 maart was er een dressuur-
wedstrijd in Laag-Soeren, daar behaal-
de Hester Slegt met Woodrow Caris
Brooke 2 maal een Ie prijs in de klasse
L2 met 165-170 punten.

Zaterdag 19 maart en zondag 20
maart waren er dressuurwedstrijden
in Empe, daar behaalde Anke Woerts
met Sydney 2 maal een Ie prijs in de
klasse B met 177 punten. Maartje
Boekholt met Aquilya een 2e en 3e
prijs in de klasse B. Bart Hartman met
Sirik 2 maal een Ie prijs in de klasse
M2. Elodie Stokman met PassePartout
2 maal een Ie prijs in de klasse Zl met
176-195 punten.

Woensdag 18 mei gaat "Oud Vorden"
een dagje met de touringcar op reis.
Dit keer is gekozen voor een bezoek
aan Urk waaronder meer de visafslag
zal worden bezocht. Ook zullen het ge
meentemuseum en de vuurtoren be
zocht worden. De dag wordt afgeslo-
ten met een koffietafel. De kosten be
dragen 40 euro per persoon. Belang-
stellenden kunnen zich melden bij
Hennie Reindsen telf. 0575- 552104 of
bij Rinus Ilbrink 0575- 552666.

Ponyruiters van Rijveren.
de Graafschap veroveren
alle prijzen in de klasse L2
Uitslagen Ie proef: Ie prijs Hester
Slegt met Woodrow Carisbrooke 177
punten; 2e prijs Linda Berenpas met
Splendour 166 punten; 3e prijs Carlijn
Kingma met Knurp 165 punten
Uitslagen 2e proef: Ie prijs Linda Be
renpas met Splendour 166 punten; 2e
prijs: Hester Slegt met Woodrow Caris-
brooke 165 punten; 3e prijs: Carlijn
Kingma met Knurp 165 punten



lekink
De lekink heette vroeger Ykink,
waarschijnlijk ontleend aan de ve-
le eikenbomen die er gestaan heb-
ben. De heer Jansen (de Roos), ei-
genaarvan o.a. de Engrosslachterij,
bezat langs deze weg enkele van
zijn vele huizen.

Ook meerdere stukken grond langs
deze weg, waar o.a. de kermis en ande-
re evenementen plaatsvonden, waren
in zijn bezit.

Links op de foto is het pand van groen-
tehandel Taken nog net te zien.

Achteraan, het pand van garage en
taxibedrijf Wolsink. Rechts zijn de ho-
ge muren van het notarishuis zicht-
baar.

Dichtbij de muur, de al op jonge leef-
tijd zeer muzikale, Wim Zweverink,
die zijn dagelijkse ronde met de trom-
mel door het dorp maakt en weer
huiswaarts gaat. De foto dateert van
ca. 1965.

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

Een dubbel woonhuis van Jansen aan de lekink, waar ondermeer de families van Zuilekom
en Wijers hebben gewoond. Hier is thans de brandweerkazerne gevestigd.

De lekink vanaf de andere kant gezien. Tijdens een paardenmarkt wordt een paard afgemonsterd op een daarvoor bestemd monsterterrein.
De foto dateert van 1923.

Shoppen op internet nieuw bij Rowi Elektra

Ronald Slotboom in zijn werkplaats waar hij zelf de reparaties doet

Rowi Elektro heet u van harte welkom op de site. Op deze elektronica internetshop voor de Achterhoek
vindt u precies wat u zoekt. Wij bieden u A-kwaliteit apparatuur, een gegarandeerd lage prijs en de snelste
service. Rowi Elektro staat al tien jaar garant voor prijs, kwaliteit en service.

'Op ieder gebied weten wij ons te on-
derscheiden', zegt Ronald Slotboom,
eigenaar van Rowi Elektro. 'Met een
internet bestelling haalt u al die kwali-
teiten voor nog een lagere prijs in huis.
Direct en zonder omwegen, dus nog
voordeliger. Snel, makkelijk en voorde-
lig, zonder dat dit ten koste gaat van
deze persoonlijke service'. Bij Rowi
Elektro krijgt u ook op het internet de
service van de echte vakspecialist. 'Snel
en probleemloos, want daar voor sta ik
persoonlijk garant'. Shoppen op het in-
ternet is makkelijk, snel, extra voorde
lig en gegarandeerd veilig. Rowi Elek-
tro levert kwaliteitsproducten van lei-
dende producenten. U bent daardoor
verzekerd van duurzame kwaliteitsap-
paratuur en een ruime fabrieksgaran-
tie. Rowi Elektro is de vakspecialist die
u bij eventuele problemen direct van
dienst kan zijn. Neemt u voor 10.00
uur contact op met de reparatieser-
vice, dan zorgen wij ervoor dat u die
zelfde dag nog geholpen wordt (Mits
vervangende onderdelen voorradig
zijn). Ontstaan er problemen na het
verstrijken van de garantietermijn,
dan kunt u blijven vertrouwen op de
Rowi reparatieservice.

SHOPPEN OP HET INTERNET
Op de site van Rowi Elektro vindt u al
onze producten, vaak tegen nog scher-
pere prijzen. Bestellen via het internet
is heel eenvoudig. Klik op de produc-
tenpagina op uw 'winkelwagen' en
doe hier uw inkopen in. Vul daarna
uw naam en adresgegevens in en druk
op de verzendbutton. Wij nemen uw
bestelling in behandeling en binnen
acht dagen wordt uw apparaat thuis
bezorgd. Zo bestellen is volledig veilig.
U geeft geen vertrouwelijke gegevens
en u betaalt pas bij aflevering (onder
rembours).

GEEN KLEINE LETTERTJES
Rowi kiest voor kwaliteit. Onze leve
ranciers geven u bij de apparatuur een
royale fabrieksgarantie. Als uw vak-
specialist en adviseur bieden wij u
daarbij een uitstekende service en on-
ze dagreparatie garantie. Met dit com-
plete zekerheidspakket beleeft u zeker
meer plezier van uw aankoop.

VAKSPECIALIST
Rowi Elektro is al tien jaar uw elektro-
specialist. U vindt bij ons onder meer
tv- en audiosystemen, keukenappara-
tuur, wasmachines, antenne en saté
lietsystemen en huishoudelijke appa-
ratuur. Een praktisch onbeperkte keus,
met de nieuwe apparatuur voor een ge
garandeerd zeer aantrekkelijke prijs.

HET VERSCHIL
Wij bieden u meer voordelen. Dat kan
omdat wij onze zaken simpel houden.
Geen franje, geen dure huisvesting of
dikke auto's. Wij investeren liever in
goede relaties. Dat wordt direct duide
lijk wanneer u kennis maakt met onze
service. Daar maakt Rowi Elektro het
verschil. Wilt u probleemloos genie
ten van uw aankoop, dan is Rowi uw
vakspecialist.

IN DE ACHTERHOEK
Rowi Elektro is gevestigd in Hengelo
Gelderland. Wij bieden onze klanten
in onze winkel en via het internet het
beste product voor de juiste prijs en
tegen de beste condities. Wij leveren
in de Achterhoek complete kwaliteit
plus de snelste reparatieservice. Dicht-
bij en persoonlijk; want dat hoort zo
in onze regio! Voor meer informatie:
Rowi Elektro, Rijnweg 24, 725 NW
Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 74 37.
E-mail: info@rowielektro.nl
Internet shop: www.rowielektro.nl



Ten simpele oplossing is dichtbij'
Vroeghülp van De Lichtenvoorde:

Organisatie De Lichtenvoorde
biedt ondersteunde hulp aan ou-
ders en kinderen het liefst thuis in
het eigen gezin. In gezinnen met
kinderen die een ontwikkelings-
achterstand hebben door moeilijk
verstaanbaar gedrag, of met zeer
drukke kinderen die grote proble-
men hebben met concentreren,
ADHD, autisme of PDD-NOS komt
Vroeghülp na een verwijzing aan
huis. 'Meehelpen, meeleven en
meedenken' zijn vaak de oplos-
sing voor de sociale problematiek
die deze gezinnen dagelijks onder-
vinden. Sinds enkele jaren is
Vroeghülp een vertrouwd gezicht
in het gezin van Jolanda Vee-
nendaal. Jolanda is moeder van
vier kinderen waarvan er bij drie
een vorm van autisme en ADHD is
geconstateerd.

Sinds de komst van vroeghulp Leonie
Elferink komt Jolanda en haar man
weer toe aan de broodnodige rust. Bo-
vendien heerst er orde en regelmaat
in huis. „Er is veel veranderd sinds Le-
onie ons helpt. Ze heeft de structuur
in huis teruggebracht omdat die door
de aanhoudende onrust geheel ver-
dwenen was. En we zijn nu zover, dat
ik mezelf weer moeder kan voelen en
geen begeleider meer."
Bij drie van de vier kinderen van Jolan-
da is een vorm van autisme geconsta-
teerd. Bij haar jongste dochtervan bij-
na 5 jaar is een aandoening in deze
richting nog niet bekend, maar alles
wijst erop dat Jeanet het ook heeft.
Maar voordat de diagnose bij de ande-
re drie werd gesteld liep Jolanda van
de ene arts naar de andere arts. Haar
omgeving vond dat Jolanda er niet zo
zwaar aan moest tillen. „Het zijn nu
eenmaal kinderen", was het oordeel.
Totdat ook een familielid na een lo-
geerpartijtje aan de lijve ondervond
dat het gedrag van haar tweede doch-
ter, Rebecca extreem en zeer vermoei-
end was. Er volgde voor Jolanda een
lange weg. Na negen jaar kreeg het on-
vermoeibare en moeilijke gedrag van

Rebecca een naam: AAS, een aan autis-
me verwant stoornis. Rebecca werd op
een interne basisschool geplaatst,
waarna ze terecht kwam bij een pleeg-
gezin in de buurt. „Aanvankelijk was
ik blij dat mijn kind nog geen 10 kilo-
meter bij mij vandaan woonde en nog
bij een leuk gezin tussen 'normale'
kinderen ook. Toch klikte het tussen
ons allemaal niet goed. Ik had het ge-
voel alsof ze Rebecca van mij afbakte.
Toen Rebecca 's morgens opnieuw aan
de telefoon hing met 'mama, ik wil te
rug' moest ik wel een andere oplos-
sing bedenken." Op aanraden van een
vriendin is Jolanda gaan informeren
bij De Lichtenvoorde. Ze had iets ge-
hoord over Begeleid Kamerwonen,
persoonlijke hulp thuis. „En toen Leo-
nie voor het eerst kwam had ze nog
maar één wens: hopelijk vertrouwt Re-
becca Leonie." De Vroeghulp van De
Lichtenvoorde is erop gericht om sa-
men hulp te zoeken met ouders in de
directe leefomgeving zodat het hulp-
aanbod aansluit bij de dagelijkse leef-
gewoonte. Het is belangrijk om zo
vroeg mogelijk ouders te ondersteu-
nen. Vroeghulp kan voor ouders het
volgende betekenen: praten en luiste
ren naar ouders; praktische hulp en
ondersteuning; zoeken naar geschikt
spelmateriaal; aanleren van bepaalde
vaardigheden; samen kijken naar de
ontwikkeling van kind en daarbij be
geleiden en op weg helpen in contac-
ten met bijvoorbeeld scholen en speci-
alisten.

Leonie: „Wat ik in het gezin van Jolan-
da aantrof was een open vraag om
hulp. Mijn eerste aanpak was om de
communicatie te verbeteren en in goe
de banen te leiden: onderlinge ge
sprekken aangaan, overleg voeren met
scholen en de communicatie bij de
kinderen zichtbaar en helder maken."
Op een magneetbord in de keuken
heeft Leonie een aantal pictogram-
men op een rij uitgezet. De pictogram-
men brengen het dagelijkse ritme in
beeld van tandenpoetsen, eten, drin-
ken en spelen. „Voor kinderen met

een autisme is het beste elke dag op-
nieuw de indeling voor te program-
meren. Eigenlijk moet je ze elke keer
ver voor zijn en zelf goed voorbereid
zijn, anders levert het stress op die
zich uit in drukte en abnormaal reage
ren. Want als structuur en ritme weg-
vallen krijg je het als ouder op je
bord." De ervaring van Leonie en dat
van de Vroeghulp is dat vaak de ener-
gie bij ouders ontbreekt voor structu-
rele en persoonlijke aandacht of ko-
men ze gewoonweg er niet meer aan
toe. „Het is bijzonder moeilijk en het
vergt heel veel van ouders om dwang-
matige voorvallen van 'dat is mijn

vork' en 'ik wil mijn stoel' of voor een
uitgevallen lesuur een oplossing te be
denken waarin een kind zich veilig en
zeker voelt. Ook op vakantie gaan is
een ramp in plaats van een plezier.
Kinderen worden uit hun dagelijkse
ritme gehaald."
Inmiddels woont Rebecca in een
woongroep. Ze woont zoals ze zelf
zegt, op kamers. Ze krijgt daar gele
genheid zelfstandig te zijn en eigen
keuzes leren te maken. Er is begelei-
ding aanwezig van De Lichtenvoorde.
„Onze vroeghulp Leonie is zo ver-
trouwd met ons gezin geraakt dat ik
laatst samen met mijn man een lang

weekendje eropuit kon gaan. Van on-
ze plannen is weinig terecht geko-
men, maar we hebben heerlijk kun-
nen bijslapen", vertelt Jolanda opge
lucht. De Lichtenvoorde kent een zor-
gloket waaraan een aantal zorgcoördi-
natoren zijn verbonden. Als u meer in-
formatie wilt over Vroeghulp, tijdelij-
ke of permanente opvang kunt u con-
tact opnemen met dit zorgloket of on-
ze website www.delichtenvoorde.nl
bezoeken.

Om de privacy te beschermen zijn de
namen van de kinderen veranderd in
fictienamen.

Grote deelname toerrit
voor motoren
Aan de toerrit voor motoren, die af-
gelopen zondag werd georgani-
seerd door Hamove touring, deden
zo'n tweehonderd motorrijders
mee. Start en finish was bij de mo-
len aan het circuit De Varsselring.

De lenterit had een lengte van onge
veer tweehonderd kilometer en voer-
de over mooie toeristische wegen door
de Achterhoek en Overijssel. Halverwe
ge de route (Geesteren) was er een pau-
ze. De deelnemers konden vertrekken
tussen 9.30 en 12.00 uur.

Ook was het mogelijk om bij MotoPort
in Zelhem te vertrekken voor de tocht
die werd verreden onder ideale weers-
omstandigheden.
De deelnemers kwamen uit het hele
land.

Zaterdag 18 juni organiseert Hamove
touring een avondrit voor autoïs en
motoren. Het is een rit van ongeveer
130 kilometer. Start en finish is dan
ook weer bij de molen een het circuit
De Varsselring te Hengelo. Inschrij-
ving is tussen 18.00 en 20.00 uur.

Gastgezinnen voor Canadese
veteranen
Tijdens de vele herden-

* kingen rondom 60 jaar
Bevrijding, komen weer
veel Canadese veteranen
en begeleiders naar de
Achterhoek.

De stuurgroep 60 jaar Bevrij-
ding Vorden ontvangt veel
medewerking van de Stich-

•** ting "Welcome Veterans" af-
deling Zutphen. Op Natio-
nale Bevrijdingsdag 5 mei
komen 100-120 Canadese ve
teranen naar Vorden om sa-
men met "Keep them Rolling" een
grandioze grote intocht te maken.

Voor een aantal van deze Canadese ve
teranen en begeleiders zoekt de afde
ling Zutphen nog naar gastgezinnen
voor de periode van 27 april tot 10
mei.

** Wie de mogelijkheid heeft om een of

meer van deze veteranen in die tijd
gastvrij op te nemen zou niet alleen
onze oude bevrijders, maar ook de or-
ganisaztie zeer verplichten.

Inlichtingen en opgave kunt u doen
bij mevr. F. Krooshof, Pr. Bernhardlaan
40, 7204 AH, Zutphen, tel. (0575) 51 32
72.

Politie

GEEN VOORRANG
Een 16-jarige bromfietser uit Vorden
raakte woensdagmiddag 16 maart
licht gewond na een aanrijding. De
bromfietser reed rond 13.05 uur over
de Weppel vanaf Vorden. Hij verleende
op de kruising met het Biesterveld
geen voorrang aan een 37-jarige auto-
mobilist uit Vorden. De bromfietser
kwam ten val en had een pijnlijke en-
kel. De jongen moest zich onder dok-
tersbehandeling stellen.

INBRAAK BIJ BEDRIJF
Bij een bedrijf aan de Handelsweg
werd in de nacht van dinsdag 15 maart
op woensdag 16 maart ingebroken.
Weggenomen werden onder andere
een fotocamera, onbekend geldbe
drag, een mobiele telefoon en een lap-
top. Om binnen te komen werd een
raam vernield.

Oud Vorden
Donderdag 24 maart zal de heer R.
Zijlstra uit Zwolle voor de vereni-
ging " Oud Vorden" in zaal "De Her-
berg" een dialezing verzorgen over
het leven en werk van Cornelis Jet-
ses.

Deze Jetses was illustrator en leefde
van 1873 tot 1955. Hij heeft in zijn Ie
ven diverse schoolboekjes geïllus-
treerd waaronder Ot en Sien en Afkes
Tiental. Ook het leesplankje " Aap,
Noot, Mies" is van zijn hand. Vooraf-
gaande aan deze lezing houdt " Oud
Vorden" haar jaarvergadering waarbij
de aftredende bestuursleden Carlo
Bosch en Henk Vaags zich herkiesbaar
zullen stellen. De bijeenkomst begint
om 19.45 uur.

DJ JEAN komt in City lido
Zaterdag 26 maart a.s. betreedt de
fameuze DJ Jean de DJ booth van
City Lido in Groenlo. Jean stond
al langer op het verlanglijstje van
City Lido eigenaar Erwin de Roo,
maar was vanwege zijn overvolle
agenda nog nooit in de gelegen-
heid ui Groenlo te draaien.

DJ Jean staat wereldwijd bekend als
DJ, producer en remixer en heeft op
elk danceminded plekje op deze aard-
bol zijn kunsten mogen vertonen. Een
imposante lijst van songs en events
staan achter zijn naam en daar komt
deze EXCITYNG Special Edition bij Ci-
ty lido dan per 26 maart bij. Resident
in de Dance Hall is DJ Indigo.

LR & PC de Graafschap
PAARDENSPORT
Ponyruiters presteren super tijdens de
finale verenigingwedstrijd op 13
maart jl. te Bathmen. De PC de Graaf-
schap behaalde een mooie 2e prijs, de
wedstrijd bestond uit: dressuur (4
combinatie), Iris en Linda Berenpas,
Carlijn Kingma, Lisette Bijenhof.

4-tal: Marit Kouwenhoven, Joanne Pel-
lenberg, Wendy Beeftink, Anke Woerts
o.l.v. Martine Pijpker.

Springen (6 combinatie), Jorieke Pel-
lenber, Jermaine Pellenberg, Martine
Bijenhof, Sebastiaan Hamer, Marieke
Rouwenhorst en Annemieke Mulderije.

Zondag 13 maart was er een dressuur-
wedstrijd in Laag-Soeren, daar behaal-
de Hester Slegt met Woodrow Garis
Brooke 2 maal een Ie prijs in de klasse
L2 met 165-170 punten.

Zaterdag 19 maart en zondag 20
maart waren er dressuurwedstrijden
in Empe, daar behaalde Anke Woerts
met Sydney 2 maal een Ie prijs in de
klasse B met 177 punten. Maartje
Boekholt met Aquilya een 2e en 3e
prijs in de klasse B. Bart Hartman met
Sirik 2 maal een Ie prijs in de klasse
M2. Elodie Stokman met PassePartout
2 maal een Ie prijs in de klasse Zl met
176-195 punten.

Woensdag 18 mei gaat "Oud Vorden"
een dagje met de touringcar op reis.
Dit keer is gekozen voor een bezoek
aan Urk waaronder meer de visafslag
zal worden bezocht. Ook zullen het ge
meentemuseum en de vuurtoren be
zocht worden. De dag wordt afgeslo-
ten met een koffietafel. De kosten be
dragen 40 euro per persoon. Belang-
stellenden kunnen zich melden bij
Hennie Reindsen telf. 0575- 552104 of
bij Rinus Ilbrink 0575- 552666.

Ponyruiters van Rijveren.
de Graafschap veroveren
alle prijzen in de klasse L2
Uitslagen Ie proef: Ie prijs Hester
Slegt met Woodrow Carisbrooke 177
punten; 2e prijs Linda Berenpas met
Splendour 166 punten; 3e prijs Carlijn
Kingma met Knurp 165 punten
Uitslagen 2e proef: Ie prijs Linda Be
renpas met Splendour 166 punten; 2e
prijs: Hester Slegt met Woodrow Caris-
brooke 165 punten; 3e prijs: Carlijn
Kingma met Knurp 165 punten



Bij Edah Lekker&Laag zijn meer dan 6100 artikelen lager
geprijsd. Edah is een winkel vol voordeel. Elke dag.
Bij Edah kopen is net zo slim als het ei van Columbus.
Vrolijk pasen. Welkom bij Edah! ^

**»^mm-ir***m—~***tr'm'*m • u.»**'

iHMM A

Edah scharreleieren +
gewichtsklasse L, doos 10 stuks

ur

Kiwi's
bak 1000 gram

Coolbest
diverse smaken,
pak 1000 ml,
vanaf 99

"...de volle
smaak

komt van de
verse slagroom

Courmet of
fondueschotel
kilo 10*9

Hertog roomijs of
slagroomijs
diverse smaken,
bak1000ml-2ï49~

Remia schepsaus
diverse smaken,
bakje 280 ml 85

liter 2.02

Barendrecht, van Beuningenhaven 4 - Best, den Ekker 18 - Borger, Grote Brink 11 - Boxmeer, Burg. Verkuijlstraat 11- Boxtel, Van Hornstraat 16-18 - Bussum, Laarderweg 150 - Cuijk,
Maasburg 24 - Dordrecht, Van Eesterenplein 23, W.C. Sterrenburg, Van Oldenbarneveltplein 50, Krispijnseweg 68 - Eelde, Stoffer Holtjerweg 1 - Eerbeek, Stuyvenburchstraat 107a -
Emmen, Statenweg 51 - Ermelo, Burg. Langmanstraat 2 - Harlingen,Kimswerderweg 48 - Heesch, SchoonstraatS - Hengelo, Raadhuisstraat 53 - Huizen, Oostermeent Oost 62 -
Krimpen a/d Ussel, Raadhuisplein 116 - Leerdam, Westwal 14 - Lelystad, Neringweg 391 - Lunteren, Molenparkweg 7 - Naarden, Evert de Bruynstraat 78 - Nuenen, W.C. Kernkwartier -
Oirschot, W.C. de Poort - Oostvoorne, Rakkerweg 15 - Panningen, Kepringelehof 3 - Putten, Postweg 4 - Rijssen, Boomkamp 32 - Rozenburg, Laan van Nieuw Blankenburg 234 -
Schiedam, Nieuwlandplein 10-17, Hof van Spaland 68 - St. Anthonis, Molenstraat 1 - Sint-Oedenrode, Hertog Hendrikstraat 1 - Stadskanaal, Oude Markt 1- St. Michielsgestel, Petrus
Dondersplein 20-22 - Swalmen, Dr. Crasbornplein 9 - Tubbergen, Waldeckstraat 6 - Uden, Losplaats 2 - Utrecht, Hamarskjöldhof 18, Smaragdplein 216-218, Plantage 15 - Valkenswaard,
leenderweg 120 - Vught, Moleneindplein 109 - Winterswijk, Dingstraat 1- Zeist, W.C. De Clomp 3104

Aanbiedingen en prijzen zijn alleen geldig in de
genoemde winkels van maandag 21 t/m
zaterdag 26 maart 2005. Zet- en drukfouten en
prijswijzigingen t. g. v. overheids- en/of fabrikan-
tenmaatregelen voorbehouden. Aan personen
jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende
drank verstrekt, www.edah.nl

Edah servicelijn: van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 uur tot 17.00 uur kunt u
gratis bellen met onze service-afdeling.

Lekker goed, laagste prijzen. Edah



PLUS
Verrukke l i jk ase

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

E L L E R •
N S G O E D K O P E R

Varkensfilet
rollade
Kilo

BES
E C H T M

PLUS
Verse zalmfilet
Heerlijk om te grillen of te bakken.
Pak 250 gram

99

E L L E R l ESTSELLER!

Toppertjes
Wit, bruin
of meergranen.
Vers uit eigen oven.
Een lekker broodje voor
bij het ontbijt.

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

PLUS
Klaverland
Belegen kaas
Vers van het mes. Aan het stuk.
Extra romige Noord-Hollandse
48+ kaas met een licht pittige
smaak. Kilo

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

Mona
Pudding
Diverse smaken.
Maakt ieder dessert
tot een waar feest.
Beker 450-500 ml.

BESTSELLER!

Gebakken beenham
Heerlijk gepekelde ham,
mals en sappig. 150 gram

ESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R •m. r H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Almhof
Chocolademousse

Echte Alpenchocolade tezamen met
de beste zuivel, zorgen voor een

onweerstaanbare chocolademousse.
Beker 200 gram

PLUS
Nootjes

Keuze uit: Cashewnoten gezouten
of ongezouten, chocomix,

nootmelange of huismix royal.
Bak 175-275 gram

59

G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 4 t / m z a t e r d a g 2 6 m a a r t 2 0 0 5

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

Aardbeien
Zongerijpt.
Bak 500 gram

Grote
Ananas
Extra zoet.
Een van
de lekkerste
exotische vruchten,
die zowel puur
als in diverse
gerechten
prima smaakt.
Per stuk

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

Dubbelfrisss
Diverse smaken.

Pak 1 liter

O39
PLUS
Slagroomijs
Banaan royale, caramel
pecan of drie chocolade ijs
Ovale bak 875 ml.

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

Awiko
Pom' croquettes

Voor in de frituur.
Zak 450 gram

49

Calwé
Tafelsauzen
Diverse smaken.

Fles 250 ml.

Chateau
Pradeau
Mazeau

2 flessen a 75 cl.

BESTSELLER! BESTSELLER!
' J N E R G E N S G O E D K O P E R L̂ l C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

2 halen
1 betalen

Merci
Crocant

Zak 200 gram of
Merci

Melk, puur of assorti.
Pak 250 gram

merc 98
Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Lay's
Superchips

Naturel, paprika, bolognese, ketchup
of sweet & spicy. Krokante chips

gebakken in zonnebloemolie.
Zak 200 gram

Ol75

PLUS Kogelman Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vrijdag 8.00-21.00

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

Spaar nu mee vc
een héél voordelige

bloemenzee!

www.plussupermarkt.nl
:ijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld! de beste!
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