
Opening zwembad met tal van
activiteiten

Prachtige weersomstandigheden
en gratis toegang. Met een derge-
lijk affiche is het voor vaders en
moeders en hun kroost niet zo
moeilijk om zich naar het zwem-
bad "In de Dennen" te begeven. Dat
gebeurde zondagmiddag in grote
getale, ruim 800 bezoekers die zich
prima vermaakten.

De kleintjen speelden naar hartelust
in het vernieuwde peuterbad. De kan-
overeniging "Njord" uit Lochem was
deze middag met vier kano's present.
Zo kon in het diepe bad de behendig-
heide van het kanovaren geleerd wor-
den.
Verder werden er in drie etappes ruim
400 ballonnen opgelaten. Voor degene
wiens ballon de grootste afstand af-
legt stelt het zwembadbestuur voor

het seizoen 2006 een gratis zwem-
abonnement beschikbaar. De komen-
de weken wordt er bij de entree van
het zwembad op een grote landkaart
de actuele stand van zaken van de bal-
lonnenwedstrijd bijgehouden.

De defintieve uitslag wordt tijdens de
zwemvierdaagse (van maandag 21 ju-
ni t/m vrijdag 24 juni) bekend ge-
maakt.

HERDENKING - 4 mei 2005
Op woensdag 4 mei 2005 vindt de jaarlijkse herden-
king plaats van hen die sinds de Tweede Wereldoorlog
in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.

Het comité 4 mei Vorden heeft in samenwerking
met de Raad van Kerken het programma voor deze
herdenking als volgt samengesteld.

18.30 -19.10 uur Herdenkingsbijeenkomst in de NJL Kerk te Vorden met
medewerking van het Vordens Mannenkoor.

19.10 uur Stille tocht vanaf de NU. Kerk naar de algemene begraaf-
plaats Vorden.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats
te Vorden naar de graven van de geallieerden en het
symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Bronckhorst
- het comité 4 mei Vorden
- de gezamenlijke kerken van Vorden

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor een lied en zingen we ge-
zamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus waarna iedereen een
persoonlijke bloemenhulde kan brengen.

Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden.
Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Burgemeester en wethouders hebben de horeca-ondernemers verzocht
om buitenredame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking
uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan te hebben.

Bronzen medaille
voor
Erwin Plekkenpol
EK competitie
Onze plaatsgenoot Erwin Plekkenpol
heeft het afgelopen weekend in Lublin
in Polen tijdens de eerste van vier wed-
strijden voor het Europees kampioen-
schap enduro uitstekend gepresteerd.
Erwin eindigde in de E3 klasse op de
derde plaats hetgeen hem een bron-
zen medaille opleverde.

Zaterdag moesten de rijders 300 kilo-
meter afleggen met daarin opgeno-
men acht klassementsproeven. In to-
taal zaten de rijders zeven uren op de
motor. Zondag 2 mei waren er twee
ronden met in totaal 200 kilometer en
6 klassementsproeven. Deze race
duurde ongeveer 5 uren.

De volgende EK wedstrijd vindt op za-
terdag 21 en zondag 22 mei plaats in
het Italiaanse Sebino.

Koop-
zondag

Vorden

8 MEI
12.°° -17.°° uur

Actie-
markt
Op vrijdag 6 mei a.s. is er weer
onze Moederdag Actiemarkt
van de Vordense Marktvereni-
ging. Als u op de markt wat
koopt krijgt u één of meerdere
enveloppen.

Daarmee maakt u weer kans op
leuke prijzen. Deze kunt u bij onze
speciale marktkramen komen uit-
zoeken.

Wij hopen dat het een gezellige en
geslaagde markt mag worden.

Het bestuur marktvereniging Vorden

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

DcxlenheidenkingWicliinond
Vrijheid delen is de kunst
Op 4 mei is het Nationale Dodenherdenking.
In navolging op de landelijke herdenking wordt er
ook in Wichmond een Dodenherdenking gehouden.

Om 19.30 uur vertrekken we vanaf de Hervormde Kerk voor een stille
tocht. Op de begraafplaats is er een korte herdenking bij de graven van
de Britse en Canadese militairen die in Wichmond en de directe omge-
ving zijn gesneuveld.

Er worden kransen gelegd door een vertegenwoordiger van de gemeente
Bronckhorst en door het Oranjecomité. Sinds enige jaren nodigen we ook
leden van verenigingen en stichtingen uit Vierakker en Wichmond uit
om bloemen te leggen op de 13 oorlogsgraven. Wanneer u zelf bloemen
wilt leggen is dit natuurlijk ook mogelijk.

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema voor de
herdenkingen. Het thema van dit jaar is "Vrijheid delen is de kunst'.
Dit thema wordt uitgewerkt in de korte herdenkingsdienst die na de stille
tocht gehouden wordt in de Hervormde kerk. Na afloop van de dienst is
er koffiedrinken in de zaal.

Mocht u deel willen nemen aan de stille tocht en/of herdenkingsdienst
en heeft u vervoersproblemen, dan kan men via telefoonnr. 44 12 69 con-
tact opnemen met Ria Klein Kranenbarg.

Wij verzorgen dan graag voor vervoer. Dit geldt natuurlijk ook voor
belangstellenden die wonen op bijvoorbeeld 'De Wehme' of'Maria Postel'.

Inleveren berichten,
advertenties, etc.

In verband met Pinksteren verzoeken wty u berichten en advertenties
voor Contact Bronckhorst Noord uiterlijk donderdag 12 mei a.s.

om 17.00 uur in te leveren.

De Redactie
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Donderdag 5 mei Hemelvaart 9.00 uur Ds Westerneng in
de Geref. Kerk.
Zondag 8 mei 15.00 uur Intrede dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 5 mei 9.30 uur Dienst
Zondag 8 mei Dienst 10.00 uur.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 5 mei Hemelvaart 9.00 uur ds. Westerneng.
Zondag 8 mei 10.00 uur ds K. Dijk Duiven 19.00 uur de
heer Dijkman.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 5 mei Hemelvaart 10.00 uur dienst
Zondag 8 mei 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 4 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zaterdag 7 mei 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 8 mei 10.00 uur Eucharistieviering rrurLV. herenkoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Huisartsenpost Het Spittaal te Zutphen.
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
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand ais 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, Wamsvekt Tele-
foon (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
5 mei Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag J.RH. de Lange,
Lochem, telefoon 0573 - 25 43 57.
7-8 mei J.H.H. de Lange, Lochem, telefoon 0573 - 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hete dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-1630 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.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-1630 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-930 uur.

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

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

Slaphtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden
TeL 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
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-kantoor
Kerkstraat l, tel 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 930
uur t/m 1730 uur. Zaterdag van 930 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis T>e Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 1400-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeüng (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg
TSfoaberhulp' TeL (0575) 54 33 66.

Klachten en taformatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-1130 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, teL (OS75) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder teL nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
- Welzqn Ouderen, Nieuwstad 32, teL 553405, openingstij-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-maü welzijnouderen-
vorden @hetnetnl, website www. welzijnouderenvorderuil
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, uiterlgk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (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.

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg,
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het algemeen alarrnnummer 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) 55 57 63.

;ijn uitsluitend bestemd voo

laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer € 0,50.
Vermelding brieven onder nr. ot inlich-

2,50 extra. Tarieven gelden
i : i te betaling; als een rekening

gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

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

• Topvoeding voor binnen
en buitenkant! Fit, energiek
en een stralende huid.
Herbalife en Shapeworks
bieden u een kans. Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69.
www.no-jojo.nl

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

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

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

• Jachthondenclub "Ban-
ninkhof'. Wij trainen op onze
hondenclub jachthonden om
mee op jacht te gaan of
jachtproeven / mapproeven
mee af te leggen. Elke zater-
dag geven wij vanaf 16.00
uur jachtcursus voor de
pups o.l.v. een gediplomeerd
instructeur. Adres Ban-
ninkstr. 28 te Hengelo (Gld).
Voor meer info Wim Groot
Nuelend, tel. (0575) 55 39 70
of (06) 13583267.

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

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

• Wie heeft mijn rood-roze
vestje gevonden (merk:
Skandika)? Verloren op 23-
04-05 bij de Kieftkamp. Tel.
038 - 33 27 846.

• Gez. oppasadres in Wich-
mond/Vorden op do. of zat.
van week 19-25. Een avond
ook mogelijk, ook buiten deze
periode. Tel. 0575-44 19 56.

• RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

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

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

Zaterdag 14 mei a.s. van
11.00 tot 16.00 uur boedel-
dag. Dorpsstraat 21 in Wich-
mond.

• Per direct woonruimte
gezocht voor vrouwelijke
dierenarts in omgeving van
Vorden. Tel. (06) 51 32 60 48.

Fruitige voorjaarsweken

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
RuurlO'Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai v/d week

Perenvlaai
6-8 pers. € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 wit tijger broden € 4,00

Pinksteraanbiedingen

Pinksterslofjes
met room en tropische vruchten

€5,95

Pinkstercake € 3,50
zacht-romige cake met stukjes appel

0 Engels off Italiaans leren
en/of onderhouden geduren-
de de zomermaanden. Waar-
om niet? Ervaren docent geeft
les in deze talen aan huis of
woonhuis ondergetekende.
Dit biedt ook een mogelijkheid
voor scholieren om hun ken-
nis van de Engelse taal bij te
houden. Tel.: 0575 - 55 66 43.

0 Te koop: Bureaus, lade-
kasten, Wandkast, Magazijn-
kasten, Diverse fietsen, 2x
draagbare TV, Elektrische ra-
diator, Oude autoradio's, Kin-
derledikantjes, kinderbox,
Bankstellen.Tel. (0573) 45 14
26.

• Te koop: Houten balken
+ planken, Stalen spanten
10m, computer beeldscher-
men+ toetsenborden, Ste-
nen, tegels, dakpannen,
Houten deuren, Houten stoe-
len, Houten wanden, Salon-
tafel rond .tel. (0573) 45 14
26.

e koop: Aanhangwagen,
Voetbalspel, Houtenkantoor
unit 10 x 5 m, Kinderboxen,
Kinderwagen, Luxaflex, zon-
neschermen, Decoratieka-
chels, Aluminium overhead-
deur.Tel. (0573)45 1426.

Kijk voor nieuws
ook op:

éweg 21 Vorden ƒ
5 1 2 1 5 /

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu's
4 t/m 1O mei 2005

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.
Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 4 mei
champignonsoep/ spare ribs met zigeunersaus, frieten en
rauwkostsalade

Donderdag 5 mei
züricher geschnetzeltes met rijst en rauwkostsalade/ ijs
met slagroom

Vrijdag 6 mei
kippensoep/Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappe-
len en groente

Maandag 9 mei
gesloten

Dinsdag 10 mei
wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ ijs met
slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
-,-̂ ,̂ -x Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
C ) en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
>T * 3&b bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
T r̂̂ ö^L^N. even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

t f^ '̂̂ jy Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Gijs Herman Arthur
30 april 2005

Hugo en Julia van Ditshuizen-Hamers
Stuwdijk 1
7251 KLVorden
Tel. (0575) 51 86 04

Gezellig een beschuitje eten?
Laat het ons even weten!

Op 26 april zijn wij dolgelukkig thuisgekomen met
onze dochter

Mei Anne Ehsah Xiu Pei

Mei is geboren op 24 april 2003 te WuChuan China

Pascal & Marielle Hartelman
Het Kerspel 20
7251 CV Vorden

Gelieve de eerste tijd geen bezoek i.v.m. hechten.
Bellen kan altijd.

Op vrijdag 13 mei 2005 om 10.00 uur trouwen
in kasteel Vorden te Vorden

Jan Willem Krijt
&

Lisette van der Weijden
U bent hartelijk welkom op onze receptie tussen
16.00 en 17.30 uur bij Hotel-Restaurant "De Ros-
kam", Hoofdstraat 26 te Gorssel.

Ons adres: Dorpsstraat 8b, 7234 SN Wichmond

Op vrijdag 13 mei gaan

Herbert Hulstijn
&

Ingrid Huurneman
om 11.00 uur trouwen in Kasteel Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur in Buitencentrum Kerkemeijer,
Ruurloseweg 51 in Borculo.

$ Ons adres:
; Geurkenweg 3

7251 M N Vorden

Hiep hiep hoera

Wij willen u laten weten, maar tot niets verplich-
ten !

Maandag 16 mei 2005 zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

U bent van harte welkom op onze receptie van 16.00
tot 18.00 uur in zalencentrum De Veldhoen, Keppel-
seweg 420, 7009 AE Doetinchem.

Ria en AlfredZweers
Hummeloseweg 5
7255 AE Hengelo Gld.

De Knupduukskes bestaot m 2005
75jaor

ielleu kont ons hier met filliciteer'n
op zaoterdag 14 mei van drie tut viel
uur.

B'ij ut dorpscentrum in Vord'n.

„De Knupduukskes"
Vorden

1930 - 2005
Hoetinkhof 56
7251 WG Vorden

Graag willen wij iedereen bedanken voor de be-
langstelling en steun die we mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Hendrik Bemardus Maalderink

Uw aanwezigheid, de kaarten en de bloemen heb-
ben ons erg goed gedaan

G. Maalderink-Jansen
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, mei 2005

2 TROUWRINGEN VERANDEREN
Rouwsieroden en erf stukken
kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen
otwier»

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstroot 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zogenaamde
„vintage* horloges.

Tevens in- en verkoop
van jaren

50,60 en 70 horloges.

uurwerk reparatie-atelier
Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

Tel.: 0543 - 47 78 30

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Jeu

Boules

50%
Introductie-
korting bij

boeking vóór
1 juni 2005.

3 nieuwe banen
Ook leuk voor

kinderen!

3<i Zuur.

0544 352222
www.sourcycenter.nl

Huur
Mister Stea m

en reinig zetf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel. (0575) 55 15 14

Keurslagerkoopje

Filetlapjes
4 stuks 500•
Speciaal aanbevolen

Gemarineerde nc
kipreepjes 100 gram c U.
Weekaanbieding

Oosterse kipschotel <|79
150 gram € l •

Special

Tapenade tasje ^ 25
100 gram 4

Eiersalade
100 gram

f*79
\J m

Vleeswarentrio

100 gram Gegrilde kipfilet +
100 gram Schouderham +
100 gram KatenSpek ^ 29

samen voor de prijs van : € «^ •

Roerbakgroente ij 89
500 gram € l •

Ze zijn er weer:

overheerlijke
Hollandse Aardbeien

Bami
500 gram 3."25

Klviogman, keurslager
J Zutphenseweg 16, Vorden

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Kair-^s—

„Er is meer "
dinsdag 10 MEI 2005

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

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

C R E M A T O R I U M

UITNODIGING Slangenburg

donderdag

12 mei 2005

Aula Crematorium

Slangenburg

Nutselaer 4

Doetinchem

aanvang 19.30 uur

Meer informatie?

0314 345 774

toegang gratis

www.yarden.nl

Crematorium Slangenburg nodigt u uit

voor een voordracht van Marieke de

Bruijn over: Rouw- en verliesverwer-

king. Rouwen om een verlies wordt

tegenwoordig steeds serieuzer geno-

men. Nog niet zo heel lang geleden

leek "flink zijn" de enige remedie tegen

verliesverwerking. Gelukkig worden

meer en meer mensen zich ervan

bewust, dat rouwen bij het leven

hoort. Meer kennis over rouwen zorgt

ervoor dat verliesverwerking begrijpe-

lijk en daardoor hanteerbaar wordt.
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N S S A N I T A I R N U E X T R A T f O R D E u l E M

P R O F I T E E R N U V A N E X T R A K O R T I N G . . .
Bij het uitzoeken van een badkamer raakt u makkelijk het spoor bijster.

Het grote aanbod van kleuren en stijlen maakt het er niet eenvoudiger

op. Daarom nemen wij u graag al het werk uit handen, van eerste

schets tot oplevering! Want voor advies, begeleiding en realisatie

heeft u maar één partner nodig. Bovendien ontvangt u in de MAAND

MEI MINSTENS 10% KORTING op uw aankoop*.

'informeer naar de voorwaarden.

Badkamers Sanitair Tegels

Elsinghorst Tegels & Sanitair Europark l 7102 AN Winterswijk Telefoon 0543 52 07 81 www.elsinghorst-tegels.nl

JIBII JMACT

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadwertentie

als u de kaarten laat drukken bl)

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-

stellen bij onze filialen.

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

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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

PROFIL
Tijdens de koopzondag in Vorden „Mobïliteïtsdag

Kom proef rijden met onze Scootmobielen.
99

Nieuw in het assortiment scootmobielen van Freerider.

MOBIEL GARANT
'.

Proefrijden op Scootmobielen en elektrisch ondersteunende fietsen.
Meer info vindt U op WWW.profilebleumink.nl. Zondag 8 mei 12.00 uur tot 17.00 uur

Ook elektrofietsen, aanhangfietsen, karren en kidskars zijn aanwezig. Accessoires als (regen)kleding,
schoenen, helmen, sokken, handschoenen, bidons, km tellers en diverse onderdelen mogen natuurlijk

niet vergeten worden.

Dorpsstraat l 2
7251 BB Vorden
Tel. 0575 - 55 13 93
info@profilebleumink.nl

Voor de kleintjes staat een tafel waar gekleurd, gepuzzeld en een kinderfilm gekeken kan worden.
De elektrische Ion demofiets zal dan ook klaarstaan voor een proefrit. Van ons topmerk Multicycle

hebben wij diverse specials voor u klaarstaan.

Het is gewoon teveel op op te noemen, u moet het gewoon zelf even zien!



NU! SPECIALE LENTE AKTIE ZONWERING!
KNIKARMSCHERMEN / SCREENS / RAAMDECORATIE ENZ.
TOT 15 MEI 2005-VAN 5 TOT 20% KORTING

HEGRO
parket «m zonwering

Bel voor informatie
of afspraak

(0573)451661
b.g.g. mobiel

nr. 0654 79 44 69 Garvelinkplein 20, 7261 CK Ruurlo

Vaders uit Hengelo en Vorden,

laat uw moederdagboeket
(vanaf € 10,-)

gratis bezorgen op 8 mei
tussen ± 10 uur en ± 13 uur.

ook volop perkplanten
hangers
vaste planten
eet.

^Mte-,

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

moederdag moederdag Sprookjes
snitt

5.50
vlaai

De enige &hte
EN
recept

ZWA

klein €

groot€

Echte Bakker
VAN ASSELT

brood
brood van tarwebtoem en

roggezei neten met honing erin.

nu 400 gram

12°

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

M/R\B

LENSINK
Reparatie

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
'savonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Hörman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzerink
•tf (0575) 46 15 34

www.ballonvoor2.nl

interieuradviseur
i & f f> r**ï£>l t^ C C- f O f^

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten

on -stoften
• Belenbont
• Grote collectie haak' en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten

"De Witte Engel"
• Fournlturen

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

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur-

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Diverse
Muziek-

instrumenten

Piano inuziekhandfil

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

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Wat toeft een slager, bakker, groenteman uit
Zelhem er aan om in Vorden te adverteren?

Hij laat drt graag aan zijn collega's over.
Daarom komt weekblad Contact met verschillende edities,

wat betaalbaar is.

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

/oais: • 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

Goudzoekers opgelet

Weer volop asperges

en alle verdere ingrediënten voor

een heerlijke maaltijd zoals:

Ham, zalm, eieren en wijn.

Lekkere zoete, rode rabarber

openingstijden: mei t/m augustus
Ma. t/m vr. 10.00-12.00 13.00-19-00 uur
Zat. 10.00-17.00 uur

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

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

van di. 19 april t/m vr. 23 april

Keuze uit:
Aspergesoep
Kipfilet met mosterdsaus
Rauwkost met asperges
Aardappel puree

Elke zondagavond
warm SL koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

Hl STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

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

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar

assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport, etc.

Profiteer van de vakkundige en

praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

• tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm
• metselstenen

Natuursteen als sierbestrating.

Bekijk bij ons de mogelijkheden.

Openingstijden showroom:

Openingstijden magazijn:

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden



Applaus voor burgemeester Henk v.d. Wende
en voor schutterskoning Rutger Wullink
"Ik heb hier nog niet eerder op de
trappen van het kasteel gestaan.
Dus toch wel een beetje zenuwach-
tig, maar wat is dit een mooie
plek". Woorden gesproken door
Henk v.d. Wende, burgemeester
van de gemeente Bronckhorst toen
hij op Koninginnedag bij kasteel
Vorden de aubade afnam. Op het
bordes tevens Karin en Ronald Ro-
dink de nieuwe kasteelbewoners.
Zij allen werden welkom geheten
door Frank Meulenbroek, voorzit-
ter van de Oranjevereniging. Het
was trouwens merkbaar dat de
voorjaarsvakantie was begonnen,
want het aantal kinderen tijdens
deze aubade was beduidend min-
der dan voorgaande jaren. Vooraf-
gaande aan de aubade, werd Wil-
lem Oldenhave, de schuttersko-
ning van 2004, door de muziekver-
eniging "Concordia", naar het kas-
teel gereden.

Burgemeester Henk v.d. Wende weet
intussen hoe spontaan de Vordense
bevolking is. Eerst applaus na zijn toe-
spraak en vervolgens weer een warm
applaus toen hij tijdens het vogelschie-
ten het eerste schot loste. Een zelfde
applaus en een groot gejuich was er
ruim een uur later op de ochtend toen
Rutger Wullink de vogel van de paal
schoot. Hij werd daardoor de nieuwe
schutterskoning. Sinterklaas die in-
cognito aanwezig was, toonde zich
zeer ingenomen met de schutterskwa-
liteiten van één zijner knechten. Hij
sloot de nieuwe koning zelfs "vader-
lijk" in zijn armen. Rutger vertelde la-
ter tijdens de prijsuitreiking dat door
de titel "schutterskoning" deze Konin-
ginnedag volledig voor hem op de kop
werd gezet. Vrienden lieten de felicita-
ties vergezeld gaan door een flinke
duit (lees muntjes) in de pot te doen,
zodat er menig pilsje op gedronken
kon worden. Ook hadden de vrienden

DE UITSLAGEN VAN DE
DIVERSE SPELEN:
Vogelschieten: l en schuttersko-
ning Rutger Wullink; 2 G.v.d. Peijl,
kop; 3 R. Lammers r. vleugel; 4 R.
Rothman 1. vleugel; 5 B. Bloemen-
daal staart.
Buksschieten: l W. Vreeman, 2 H.
Bruggiiik.
Orienteringsrit: 11-14 jaar: l Vera
en Anniek; 2 Joyce en llona; 3 De-
mon en Dion
Idem 15 jaar en ouder: l familie
Klein Lenderink; 2 Hoge I; 3 Timmy
van lingen.
Ringsteken: l Martijn Schurink; 2
Joke Harmsen; 3 Rita Houwen; 4
Marianne Platenburg

Wende lost het

Willem Oldenhave Schutterskoning 2004, werd toegesproken door voorzitter Meulenbroek.

zijn woning prachtig versierd. Alvo-
rens de huldiging begon werd de nieu-
we schutterskoning van huis opge-
haald. Hieraan werd meegewerkt door
de muziekvereniging "Sursum Cor-
da".
Tijdens de huldiging van Rutger Wul-
link zette voorzitter Frank Meulen-
broek ook Henk Barendsen in het zon-
netje. Henk maakt namelijk al 40 jaar
deel uit van de commissie die het vo-
gelschieten jaarlijks organiseert. In de
Dorpsstraat organiseerde aanspan-
ning " In de Reep'n" deze morgen het
ringsteken per dogcar voor dames en
heren. Martijn Schurink werd win-
naar. Intussen beraamden een paar
"eind-dertigers" in hotel Bakker een
plan om volgend jaar een extra dimen-

sie aan het Oranjefeest te geven. Zij on-
derzoeken de mogelijkheid om dan de
gehele Dorpsstraat van groene zoden

te voorzien, zodat er dan golfdemon-
straties kunnen worden gehouden!

De jeugd van Vorden in de leeftijd tot
10 jaar vermaakte zich in het Dorps-
centrum met de "Taraboemboem-
band". Bij het grasveld voor de kerk
waren honderden toeschouwers getui-
ge van een demonstratie judo en body-
jam, dat door "Indoor Sport Vorden"
werd georganiseerd. In de feesttent bij
hotel Bakker was er 's middags de

schot.

Oranjerock waaraan werd meege-
werkt door de "Fillmore East Blues
Band", Groundhog" en "Covik".
De festiviteiten in Vorden werden za-
terdagavond besloten met een lampio-
noptocht en vuurwerk. Ook voor dit
gebeuren een flinke belangstelling.

Voor meer foto's zie www.contact.nl.

Enorme drukte bij "de Wehrae" bij het uitdelen van de lampionnen.

De burgemeester spreekt de menigte toe.

Demonstratie judo en body-jam door Indoor Sport Vorden.

Het wachten duurde wel wat lang voordat de kinderen een lampion kregen, "toch kwam het allemaal op z'n pootjes terecht. Onder de to-
nen van de muziek van "de Schaddenstékkers" uit Ruurlo ging de stoet naar het terrein, waar het vuurwerk werd ontstoken. Het vuur-
werk werd gesponsord door Euro Planit, Wim Bosman, Bakkerij de Möüe en drukkerij Weevers.
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Hoven iersbed rijf

Marco Besselink
-:•:- TUINONTWERP -#-

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

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

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

Totaal warenhuis Jansen „de Smid"

U slaagt altijd!
Zondag 8 mei Moederdag

Speciale aanbiedingen
25% korting!
tuinbanken - stoelen - tafels - parasols

Alle soorten droogmolens.

BK karaat kookset € 139.- nu € 99.-

Elke maand super voordelige aanbiedingen

Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Voegbedrijf

GEBR. LOHSCHELDER
Gespecialiseerd in:

• uithakken van oud
voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
w 0544 - 377008

BORCULO
n 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06-18976218

! Te koop: 2 pers. bed!
• 1.80x2.20 kersen met zwart. |

j 2 verstelb. + 2 schone ma- j

i trassen (achterw. bed

! ontbreekt) €250.-.
• Tel. 0575 -46 36 00

j na 18.00 uur.

Wilt u het gehete
verspreidingsgebied

gemeente Bronckhorst
bereiken?

Het nieuws in weekblad
Contact over het

wel en wee
binnen de gemeente

komt in de gehele
gemeente Bronckhorst

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-3794151 06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte

www.gzgeveltechniek.nl

Baak
badkamers & tegels

Dambroek 12
7223 DV Baak
0575-441017

Openingstijden:
d l -do -v r 10.00-13.00
woensdag 15.00-17.00
zaterdag 10.00-16.00
of afspraak 06-55 343 235

www.badhuisbaak.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

We e ver s Net

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

Drukken)

Ontwerp en lay-out

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

Praktijk voor
overga ngsklachten

Care for Women

J. \a Croix
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Toverstraat 7, £>aak
Aangesloten bij Care for Women
Veelal vergoeding zorgverzekeraar
Praktijk in Baak / Zutphen / Doetinchem / Drummen

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

TEGELHANDEL
mullcr-vofdcA bv

piavuizen • natuursteen • wandtegete
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervoFdenbv.nl

8 mei
Speciale m

m 11.00
kinderen tetlOjw

1418*1.
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SMEDERIJ OLDENHAVE
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Vanaf 13 mei 2005 is

Smederij Oldenhave
gevestigd in een nieuw pand op

Industrieterrein 'Werkveld' in Vorden.

Om dit bijzondere feit te vieren houden wij
op zaterdag 14 mei van 11.00-15.00 uur

OPEN HUIS
in ons nieuwe monumentale bedrijfspand

aan de Bedrijven weg 6 te Vorden.

U kunt dan kennismaken met de jarenlange
ervaring in ambachtelijk smeedwerk van
drie generaties uit de familie Oldenhave.

Wl] stellen uw komst bijzonder op prijs!

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 Pin 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 do prijs m € 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-hetzwartoschaar.nl

Tonny Jurriëns
S I3><C AUTOSCHADE
l /p T1EBSTELBEDRUFl

Verkoop/verhuur aanhai

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

[^NARTEj

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

Opruiming!!!
zolang de voorraad strekt

20% korting

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KUIJKS Mcubclbcurs en Handelsonderneming

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

idkamermeu beien
EethoeK voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowol nieuw HIS
ciRbriiikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Byrostoelen

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

Hoogstam fruitbomen

Bloeiende magnolia's rood - wit - roze

Leilinden en leiplatanen

Bolbomen esdoorn, prunus, catalpa, acacia

Dakplatanen

Groene beuk voor hagen van 50-175 cm

Bosplantsoenen

Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.

Rhododendrons en andere groenblijvende planten

BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

ALF
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24
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Landelijke molenaars examens
op molen Nooit Gedacht Vrijdag 6 mei a.s. is molen

Nooit Gedacht te Wamsveld het
decor voor de landelijke exa-
mens voor Vrijwillig Molenaars.
Na ± 2 jaar opleiding in de prak-
tijk en theorie zullen 4 vrijwilli-
gers hun examen voor mole-
naar van het Gilde van Vriijwil-
lig Molenaars af leggen. Als
men slaagt voor dit examen
kan men met alle windmolens
in Nederland zelfstandig gaan
draaien.

Voor het afnemen van het exa-
men is door De Hollaiidsche
Molen voor het eerst in haar
geschiedenis, de keus gevallen
op molen Nooit Gedacht in
Wamsveld.

Geen vreemde keuze omdat deze mo-
len nagenoeg dagelijks draait en in
een goede conditie verkeert. Ook zijn
op deze molen de afgelopen 35 jaar
maar liefst 41 vrijwillig molenaars op-
geleid. Dus de kennisoverdracht (voor
zover nog nodig) is ook hier goed ge-
waarborgd.

Voor de 4 examenkandidaten is er dus
volop gelegenheid om te oefenen, zo-
dat ze naast hun "eigen" lesmolen,
ook de bediening van deze molen
goed onder de knie kunnen krijgen.

Normaal gesproken is de molen voor
bezoekers open wanneer deze draait.
Op vrijdag 6 mei zal de molen echter
gesloten zijn voor bezoekers, zodat de
kandidaten en de examinatoren volle-
dig de ruimte hebben om het examen
goed af te leggen.

Al gekeken op

www.contact.nl
voor het plaatselijke nieuws?

Kruidentuin in
kasteeltuin Middachten
Traditioneel zwaaien de poorten van de historische tuinen van
Middachten open op 15 mei, de dag na IJsheiligen. Dit jaar valt 15 mei
op 1ste Pinksterdag; een uitgelezen dag om deze opening een speciaal
tintje mee te geven.

De kruidentuin krijgt dit jaar bijzon-
dere aandacht. Kruidendeskundige
mevrouw Marry Foelkel uit Beekber-
gen zal op 1ste Pinksterdag in de oran-
jerie lezingen verzorgen. De lezingen
zullen plaats vinden om 11.30, 13.00
en 14.30 uur met als thema's resp. Me
dicinale kruiden, Keukenkruiden en
De boom als kruid. Ook zullen de krui-
denkenners, die de kruidentuin on-
derhouden, uitleg geven over de ver-
schillende kruiden die te zien, te rui-
ken en te proeven zijn. Er zal tevens
een verkoop zijn van diverse kruiden,
waaronder geur- en tuinkruiden.
Tot 15 september zijn bezoekers wel-
kom in de tuinen van Middachten van
zondag t.m. donderdag van 10.30 tot
16.30 uur. Een kruidentuin trof men
vroeger alleen aan bij kloosters. De
monniken kweekten vooral genees-
krachtige kruiden ter bestrijding van
allerlei kwalen en verwerkten ze tot
geneesmiddel. Pas veel later werden
ook kruidentuinen aangelegd bij land-
goederen. Eerst in de zeventiger jaren
is de kruidentuin op Middachten aan-
gelegd. De kruidentuin kwam toen in
de mode en dat heeft Middachten op
het idee gebracht een kruidentuin
aan te leggen in de voormalige ver-
diepte rozentuin. In de Middachter
kruidentuin staan zo'n 90 verschillen-
de kruiden; de naam van een kruid
wordt door middel van een bordje
aangegeven.

DE KRUIDEN ZIJN TE VERDELEN IN:
• geurkruiden, die vaak gedroogd

werden en gebruikt in linnenkas-
ten om de kleding en textiel een
lekker geurtje te geven en om mot-
ten te verjagen (lavendel, lievevrou-
webedstro);

• kruiden, die gebruikt werden in de
huishouding voor bijvoorbeeld het
verjagen van ongedierte (citroen-

kruid), maar ook voor andere doel-
einden, zoals de wortel van het
zeepkruid die werd gebruikt om
mee te wassen;

• keukenkruiden om gerechten te
kruiden en lichter verteerbaar te
maken (bonenkruid, laurier);

• medische kruiden voor medische
toepassingen (tijm, salie).

Meestal worden de kruiden niet voor
slechts een doel gebruikt, maar voor
meerdere; daarnaast hebben alle krui-
den een zekere sierwaarde. Er zijn ook
kruiden die nog een andere waarde
hebben, bijvoorbeeld als verfplant of
die een legende vertegenwoordigen
bijvoorbeeld het Sint Janskruid.

Tuinen: 15 mei t/m 15 september, zo
t/m do 10.30 - 16.30 uur. Rozenwee-
kend: 25 en 26 juni 10.30 -16.00 uur,
kasteel en tuin open. Concerten: in
het groene theater; alle zondagen in
juli aanvang 11.30 uur. Kasteel: juli zo
t/m./ di 13.00 -16.00 uur (m.u.v. zondag
17 juli). Het kasteel is te bereiken via
een wandeling door de fraaie tuinen.
Oranjerie: koffie/theeschenkerij met
souvenirwinkel gehele maand juli
10.30 -16.30 uur.

ORANJERIE: koffie/theeschenkerij:
maand juli (zo t/m do) 11.30 - 16.00
uur. rjSKASTEEL: nee; tuin wel toegan-
kelijk voor rolstoelgebruikers. HON-
DEN: niet toegestaan. TE BEREIKEN:
Kasteel Middachten is gelegen in het
dorpje De Steeg, 7 km van het ver-
keersplein Velperbroek; NS Arnhem,
Dieren of Rheden; BUS Connexxion
lijn 43). INFORMATIE: Voor informatie
en reservering van groepsbezoek:
Kasteel Middachten, Landgoed Mid-
dachten, 6994 JC De Steeg. Telefoon
(026) 495 49 98, fax: (026) 495 51 15,
E-mail: info@middachten.nl
www.middachten.nl

Met de Lacetti Vegas en de Nubira Vegas zetten we hoog in. Want deze speciale Vegas-uitvoeringen, voorzien van alle luxe, comfort
en veiligheidsvoorzieningen, zijn nu tijdelijk verkrijgbaar voor slechts € 12.995,- en € 14.695,-. En voor € 495,- extra krijgt u de Vegas
zelfs met sportpakket. Kom snel langs en maak een proefrit, want de voorraad is beperkt. Chevrolet. Four wheels and a heart

Auto Palace Doetinchem
Plakhorstweg 1-3, Doetinchem, 0314-341600
www.auto-palace.nl

Prijs ind. BTW, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2 uitstoot Lacetti: 7,1 - 9,1 1/100 km, 171 - 218 gr/km Nubira: 7,1 - 9,1 1/100 km, 171 - 218 gr/km. Vraag de dealer naar de voorwaarden.
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Bakkerij Tïjdink
Rond 1877 kwam vanuit Ruurlo ene Hendrik Jan Tijdink
naar Hengelo. Hier leerde hij zijn toekomstige vrouw
kennen, waar bij in 1879 mee trouwde. Zij was een doch-
ter van hoteleigenaar Kleijberg, die hotel 'De Karper'
runde. Daarnaast dreef Kleijberg een omnibusdienst,
waarmee hij hotelgasten in Doetinchem of Vorden van
de trein haalde. Heel vaak waren dit mensen die naar de
zeer drukke paardenmarkten kwamen en al een dag eer-
der arriveerden.

De grondlegger van het bedrijf, Hendrik Jan Tijdink

Tijdink, die van beroep bakker
was, besloot samen met zijn
vrouw een bakkerszaak te star-
ten in de Spalstraat, wat in die
tijd niet zo eenvoudig was.
Toch werd er vanaf het begin
al vlot aangepakt en werden er
's nachts diverse broden en
lekkernijen gebakken. Ook
ging Tijdink enkele dagen per
week al vroeg in de morgen
met de kruiwagen volgepakt
met bakkerswaar naar Doetin-

chem of Zutphen naar de
markten of kermissen.

In 1918 werd de zaak voortge-
zet door zoon Jan Hendrik en
zijn vrouw Betsie Peeters uit
Gouda. Al vrij snel werd de
zaak verbouwd en kreeg de
voorgevel van het pand een
prachtige etalage (de eerste in
Hengelo!). Deze was vrijgeko-
men bij een verbouwing bij
Tijdinks schoonfamilie in

jan Tijdink sr. staat op

Gouda. Geleidelijk werd het assorti-
ment steeds meer uitgebreid. Zo stond
bakkerij Tijdink in de wijde omgeving
bekend om zijn eigen specialiteit: de
Hengelose bolussen.

Ondanks het drukke bestaan wist Tij-
dink toch nog het een met het ander

te combineren. Zo was hij 20 jaar wet-
houder in Hengelo. Eerst bij de K.V.P.
dat later samenging met de C.H.U. en
de A.R.P., wat nu het huidige C.DA is.

De eerste jaren was dit onder burge-
meester van Hoogstraten, later onder
burgemeester Mackay. In die tijd werd

besloten om de zaak nog verder uit
te breiden met een lunchroom. Ver-
volgens kwam zoon Jan, die in 1955
huwde met Jos Scheerder uit Doetin-
chem (ook afkomstig uit een bakkers-
familie), de zaak versterken. Jan, die
zeer creatief was, breidde het assorti-
ment nog verder uit. Zo werden onder

andere chocolade, marsepein figuren
en koekjes gemaakt. Vaak werd er een
beroep op hem gedaan voor het ma-
ken van een bruidstaart. Tijdens de
markt of kermis was Jan altijd paraat
met de ijskar (eigen fabrikaat ijs). Ook
zijn vrouw Jos werkte volop mee in de
zaak. Zo vertrok zij 's morgens al om
zes uur met de mand op de fiets naar
het buitengebied van Hengelo om het
brood te bezorgen. Later gebeurde het
bezorgen met een bromfiets en in
1967 werd de eerste auto aangeschaft.
Een broodsnij machine hadden ze de
eerste tijd ook nog niet. Als een klant
in de winkel drie broden bestelde en
erbij vroeg of ze gesneden konden

worden dan maakte Jos ze in de keu-
ken met een mes aan sneetjes. Mede
door hun enorme inzet en kwalitatief
goede produkten hadden ze een druk
bezochte zaak.

Jan was, ook naast zijn werk als bak-
ker, erg actief. Zo was hij zeer muzi-
kaal (hij speelde voortreffelijk piano)
en hij was 60 jaar lang organist in de
R.K. kerk. Ook maakte hij zelf muziek-
stukken en ging het schilderen van
onder andere dorpsgezichten hem
goed af. Al met al een veelzijdig man!

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

Aan het aantal fietsen te zien was er geen gebrek aan klandizie (1961) Jan in zijn element! (1957)

Jaar van het Kasteel:

Ieder voorjaar wordt de succesvolle
serie 'Fietsen vanuit. ' weer uit-
gebreid. Sinds kort is verkrijgbaar:
'Fietsen vanuit Zutphen': 84 pagi-
na's met bijna 500 km fletsplezier
vlak bij huis.

In het boekje staan negen beschreven
fïetsroutes, de meeste met inkortin-
gen of verlengingen, waarvan de leng-
te varieert van ongeveer 27 tot 87 km.

Voor elk wat wils dus. Alle routes be
ginnen en eindigen bij het NS -Station
aan het Stationsplein.

Het doel van de serie is om het fietsen
vanuit de eigen woonplaats te stimule-
ren door aantrekkelijke routes aan te
bieden. Dat doel wordt ruimschoots

waargemaakt. De IJsselvallei, de Ach-
terhoek en de Veluwe hebben een gro-
te landschappelijke variatie en zijn
rijk aan rustige binnenweggetjes en
autovrije fietspaden.

De routes komen langs bekende en
minder bekende plaatsen zoals Bronk-
horst, Hoog- en Laag-Keppel, Vorden,
Ruurlo, Lochem, Gorssel, Deventer,
Loenen en Brummen.

Onderweg worden fraaie natuurgebie
den doorkruist als de Loenermark, de
Veluwezoom, het Montferland en de
Gorsselse Heide.

In de Achterhoek liggen talloze land-
goederen en kastelen binnen bereik
van de fietsroutes.

In de inleiding van het boekje is een
korte historische schets van de stad te
vinden en is een overzicht opgenomen
van de natuurgebieden in de wijde
omgeving van Zutphen.

Aan het begin van elke route staat een
overzichtelijk kaartje en een korte ty-
pering van de tocht met de belangrijk-
ste bezienswaardigheden onderweg.

De routebeschrijvingen zijn helder en
bondig. Pleisterplaatsen onderweg
worden aangegeven.

Het boekje is voorzien van een han-
dige ringband, zodat het makkelijk
gevouwen kan worden. 'Fietsen vanuit
Zutphen', is in Zutphen verkrijgbaar
bij diverse boekhandels.

Huis de Voorst geopend
Met ingang van Koninginnedag is
het park geopend van Landgoed
Huis de Voorst te Eefde van 1130 -
1630 uur.

In het kader van het Jaar van het Kas-
teel zal verder op iedere zondag tot en
met donderdag het landgoed op deze
tijden geopend zijn voor publiek tot en
met 30 september, met uitzondering
van de dagen dat er besloten partijen
zijn. Na de voltooiing van de grote res-
tauratiewerkzaamheden in 2004 kan
deze zomer het publiek weer onge
stoord op het terras genieten van de
rust op het Landgoed onder het genot
van een kopje koffie of ander drankje.
Het huis is onder begeleiding te bezich-

tigen. Honden worden aangelijnd toe-
gelaten in de tuinen.Tevens kunt zich
vrijblijvend informeren over alle moge
lijkheden en is informatie beschikbaar
over de nieuwe arrangementen die wij
jaarlijks gaan organiseren, zoals bij-
voorbeeld de klassieke concerten met
een uitgebreide Engelse high tea, het
kerstgala, de stijlvolle gala-avonden of
de diverse kook- en patisserie work-
shops volledig onder begeleiding van
de chef kok van Ashford Catering en de
Paas- en Pinksterbrunch in 2006.

Voor meer informatie kan men bellen
(0575) 54 54 54 of via de website:
www.huisdevoorst.nl en
www.ashfordcatering.nl



5 mei 2005 60 jaar bevrijding

Lampionoptocht Bevrijdingsvuurwerk
Ter gelegenheid van de viering van 60 jaar bevrijding wordt aan de inwoners van de

gemeente Bronckhorst een lampionoptocht en een bevrijdingsvuurwerk aangeboden door
Goma BV en weekblad Contact/Drukkerij Weevers.

Om de uitgifte van de lampions en het opstellen voor de optocht soepel te laten verlopen
zijn er drie afgiftepunten waarbij de leerlingen van de basisscholen en ook peuterspeelzaalkinderen

hun lampion kunnen afhalen. De afgiftepunten zijn in de schoolstraat in Hengelo,
waarbij een onderverdeling is gemaakt voor uitgifte volgens onderstaande lijst:

BRONCKHORST NOORD
Samenwerkingsschool de Kraanvogel, Kranenburg
de Dorpsschool, Vorden
Het Hoge, Vorden
De Vordering, Vorden
Ot en Sien, Vorden
Interconfessionele basischool de Garv, Wichmond
Te gast uit Ruurlo:
PCBS Veldhoek, Ruurlo

Lampionnen worden GRATIS
aangeboden door

GOMA

BRONCKHORST MIDDEN
Bekveld, Hengelo
Daltonschool de Leer, Hengelo
Ds.J.L. Piersonschool, Hengelo
Rozengaardsweide, Hengelo
Varssel, Varssel
Hopza, Hengelo
St. Martinus, Baak
Gildeschool, Drempt
St. Willibrordus, Drempt
St. Bemardus, Keijenborg
Jenaplanschool st Williebrordus, Olburgen
De Akker, Steenderen
St. Joannes, Steenderen
de Steenuil, Steenderen
Nijntje Pluis, Steenderen
De Rank, Toldijk

BRONCKHORST ZUID
Dorpsschool Halle, Halle
Heideschool, Halle
Nijman-IJzevoorde, Halle
de Bongerd, Hoog keppel
De Woordhof, Hummelo
Yunio Hummeloord, Hummelo
Jan Ligtharschool, Zelhem
t Loo, Zelhem
de Meene, Zelhem
Nutsschool Wolfersveen, Zelhem
Schildersoordschool, Zelhem
Velswijkschool, Velswijk
De Prullenbak, Zelhem
De Draejtol, Zelhem

Bevrijdingsvuurwerk
aangeboden door

Weekblad

Om 21.00 uur vertrekt de lampionoptocht van de Schoolstraat naar de Hietmaat in Hengelo Gld.
Na de toespraak van de burgemeester van de Gemeente Bronckhorst,

de heer H. van der Wende, zal om 21.45 uur het vuurwerk worden ontstoken.
De optocht wordt begeleid door leden van de oranjeverenigingen en de muziekkorpsen uit Hengelo:

Koninklijke harmonie Concordia en de Drumband EMM Hengelo.

Programma: vanaf 20.00 uur
20.45 uur
21.00 uur
21.20 uur
21.30 uur
21.45 uur

worden de lampionnen uitgedeeld
opstellen in de Schoolstraat
vertrek
aankomst op de Hietmaat
toespraak van de burgemeester, de heer H. van der Wende
vuurwerk
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3 mei 2005

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

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

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

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken,
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30-12.30 uur

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

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

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

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

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

Afspraak maken?
Als u wilt. kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel.(0575)750250.

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

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

Drie koninklijke onderscheidingen in
Bronckhorst
Burgemeester Henk van der Wende speldde afgelopen vrijdag de heren
W.J.R. van Lynden uit Laag-Keppel en J.B.C.H. Gebbing uit Steenderen de
versierselen op die horen bij hun onderscheiding tot respectievelijk ridder
en lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw E.S.M, van Dijke uit Hengelo
kreeg haar onderscheiding tot lid van de Orde van Oranje Nassau al op 23
april uitgereikt tijdens het 60-jarig jubileum van de Unie van Vrijwilligers.

Mevrouw Van Dijke-de Goede (81)
kreeg de onderscheiding voor haar
activiteiten voor de Hengelose Unie
van Vrijwilligers, waarvan zij van
1953-1954 secretaris was en sinds
1954 voorzitter. De Unie heeft als
doel het bevorderen en verlenen van
maatschappelijke hulp door
vrijwilligers. Mevrouw van Dijke nam
initiatieven voor activiteiten voor
ouderen, zoals een dansgroep,
zanggroep, vakantieweek, soos,
koersbal, uitstapjes, etc. Ook richtte
zij tafeltje-dek-je en personen-
alarmering op en was zij hiervan
jarenlang penningmeester. Tijdens
het 60-jarig jubileum nam zij afscheid
van haar jarenlange voorzitterschap.

Veelzijdig
De heer Van Lynden (61) ontving zijn
onderscheiding voor uiteenlopende

activiteiten. Zo is hij sinds 1980
bestuurslid van de Stichting Zouden-
balchhuis in Utrecht. Deze stichting
zet zich in voor kinderen in nood in
die regio. Ook was hij van 1987 tot
1989 bestuurslid van het Utrechts
Landschap, met projecten als het
natuurontwikkelingsproject Blauwe
Kamer. De aankoop van o.a.
natuurgebied Willem Arntsz en de
oprichting van de Unie van de
provinciale Landschappen zijn onder
zijn bestuurslidmaatschap tot stand
gekomen. Van 1999 tot 2003 was hij
bestuurslid van het Comité van
Aanbeveling van de Achterhoekse
Paardendagen. Daarnaast is hij sinds
1991 bestuurslid van de Nederlandse
Stichting Blinden en Slechtzienden in
Utrecht, sinds 1996 voorzitter van het
bestuur van de Stichting Keppelse
Molens, sinds 1998 kerkvoogd en lid

van de Kerkenraad van de
Hervormde Kerk Gemeente Olden
Keppel-Keppel Binnen. Verder is de
heer Van Lynden sinds 1998 gastheer
van het Volkfeest in Laag-Keppel en
bestuurslid van de Stichting
Geldersen Landschap en Gelderse
Kastelen en sinds 2000 bestuurslid
van de Gruitpoort in Doetinchem,
een centrum voor kunst, cultuur en
kunstzinnige vorming. De heer Van
Lynden werkte tot zijn pensionering
bij de Rabobank Nederland. Hij was
onder meer plaatsvervangend
directeur van het kantoor New York
(1983-1986), algemeen directeur van
het kantoor Londen (1989-1993)
en van het kantoor Singapore
(1993-1995) en directeur van de
Rabobank Doetinchem.

Stuwend
De heer Gebbing (56) kreeg zijn
onderscheiding voor onder meer zijn
voorzitterschap sinds 1975 van de
Stichting Oranjecomité Steenderen.
Hij was van 1978 tot 1994 penning-
meester en vanaf 1990 secretaris van
de Steenderense Winkeliersvereni-
ging. Sinds 1980 was hij bestuurslid,
vanaf 1999 secretaris van het Chr.
Gemengd Koor 'Steenrewalt'; sinds
1982 bestuurslid en vanaf 1985
voorzitter van de Stichting 'De
Achtste Steen' Steenderen, maar ook
was hij van 1989 tot 1997 secretaris
van het RK-kerkbestuur.
Hij vertegenwoordigde sinds 1997 de
RK-parochie Steenderen in de sectie
West, een samenwerkingsverband
van parochies. De heer Gebbing is
sinds 2002 bestuurslid en voorzitter
van de Parochiële Charitas Instelling
(PCI) Steenderen en ook nog
voorzitter van het kerkkoor van de
RK-parochie. Deze verkoopleider
van Hensen herenkleding en jeans in
Zutphen is een stuwende en onver-
zettelijke kracht voor de verenigingen.

Wegenonderhoud: wat doet de gemeente?

De totale lengte van de eigen wegen
van de gemeente Bronckhorst is
862.7 km, waarvan 486,9 km asfalt-
wegen, 167 km klinkerwegen en
208.8 km zandwegen. Voor de
gemeente is onderhoud van haar
wegen belangrijk. Niet alleen omdat

de gemeente als beheerder van haar
eigen wegen aansprakelijk is voor
schades die voortvloeien uit een
slechte onderhoudsstaat van het
eigen wegennet, maar vooral omdat
de gemeente een goede verkeers-
veiligheid essentieel vindt. De
gemeente inspecteert de wegen
ieder jaar en maakt aan de hand van
de uitkomsten een planning voor het
onderhoud. Ook voor 2005 is een
planning gemaakt. Bij sommige
wegen zie je in één oogopslag dat
onderhoud nodig is. Er zijn ook
wegen die er op het eerste gezicht
qua onderhoud gunstig bijliggen,
maar waarvan de wegfundatie niet
aan de huidige verkeersbelasting
voldoet. Die wegen hebben ook op
korte termijn onderhoud nodig. Voor
de uitvoering van de werkzaamhe-
den geldt dat de buitendienst van de
gemeente klein onderhoud van haar
rekening neemt en voor groot
onderhoud aannemers worden
ingehuurd. Er is onderhoud nodig
aan verschillende asfaltwegen. Dit

betreft het aanbrengen van nieuwe
deklagen en wegmarkeringstekens
en het uitvoeren van reparaties.
Maar ook het aanbrengen van
slijtlagen die de levensduur van het
wegdek verlengen en de stroefheid
verbeteren en het aanbrengen van
grasbetonstenen op verschillende
smallere rijbanen horen bij het
onderhoud van asfaltwegen.
Grasbetonstenen zorgen voor
minder bermonderhoud en een
verbetering van de verkeersveilig-
heid van fietsers. Op verschillende
plaatsen in de gemeente is het ook
nodig onderhoud te doen aan
klinkerwegen (trottoirs, rijbanen en
parkeerplaatsen). Waar de
gemeente groot onderhoud doet aan
rijbanen, vervangt zij ook meteen
verkeersborden die verouderd zijn.
De gemeente gaat verschillende
aannemers uitnodigen om offertes
uit te brengen voor de werkzaam-
heden. Via de gemeentepagina
houden wij u op de hoogte van
wegwerkzaamheden in Bronckhorst.

Hondenpoep:
Strontvervelend
Honden en hun baasjes blijven ook
in Bronckhorst geliefd, als ze geen
overlast veroorzaken. Zorg dus ook
voor het opruimen van poep op de
stoep. Voorkomen is prettiger dan
opruimen, dus kijk uit waar u ze uit
laat. En gaét het mis: zorg dan dat er
een opruimzakje is!

Stemmen over
Europese grond-
wet op 1 juni

Op 1 juni a.s. kan Nederland z'n
stem uitbrengen over de
Europese grondwet. Meer infor-
matie hierover vindt u op
www.grondweteuropa.nl,
www.ukomttochook.nl en
www.referendumcommissie.nl.

COMMISSIE-
VERGADERING

Op 11 mei vergadert de raads-
commissie evaluatie en controle
en op 12 mei de commissie
beleidsontwikkeling. Een paar
punten daaruit:
• Collegeprogramma

Bronckhorst 2005-2010: 'Groen,
open, gemoedelijk'

• Gezamenlijke startnotitie
onderzoek invulling lokale
rekenkamer voor de gemeenten
Berkelland, Bronckhorst,
Montferland en Oude IJssel-
streek.

• Brede school Hummelo
• Naar één regiotaxi; voorstel

voor deelname aan regiotaxi
Achterhoek en laten vervallen
contract met regiotaxi IJssel-
streek (extra kosten € 23.000.-
structureel per jaar)

• Uitvoering Wet sociale
werkvoorziening (WSW)

• Verordening leerlingenvervoer
gemeente Bronckhorst 2005

• Begroting 2005
Over het eerste en laatste punt
krijgt u binnenkort op deze ge-
meentepagina meer informatie.

Spreekrecht
U kunt tijdens de commissies
gebruik maken van het spreek-
recht. U kunt uw mening geven
over een onderwerp dat op de
agenda staat. Een ander onder-
werp aan de orde stellen, mag
echter ook. U kunt zich hiervoor
tot 24 uur voor de vergadering
aanmelden bij de griffier, tel.
(0575) 75 05 43 of per e-mail
griffierabronckhorst.nl. Vermeld
daarbij het agendapunt waarover
u het woord wilt voeren, uw naam,
adres en telefoonnummer.



Landschapsontwikkelingsplan voor
prachtig buitengebied

Hoe nieuwe aardappelen weer kunnen groeien op uw oude
aardappelschillen

Zelhem heeft een prachtig
buitengebied. Het Landschapsont-
wikkelingsplan maakt het mogelijk
dit in stand te houden en nieuwe
activiteiten in te passen.
Het Landschapsontwikkelingsplan,
kortweg LOP, is opgesteld in
opdracht van de voormalige
gemeente Zelhem. Elke inwoner die
dat wilde, kon meepraten. Daarmee
is het een plan van en voor de men-
sen in het buitengebied geworden.
Het plan beschrijft eerst wat we aan
waardevolle zaken in huis hebben.
Het mooie landschap dat sterk
gevormd is door de landbouw. De
planten en de dieren, waarbij opvalt
dat er nogal wat zeldzame soorten
voorkomen. Recreatie en water-
beheer completeren het beeld.
Zo weten we wat we in huis hebben
en waar we rekening mee moeten
houden. Vervolgens komen de
vragen: hoe gaan we daarmee om?
Hoe zorgen we dat Zelhem mooi
blijft, maar zich toch kan ontwikke-
len. Want al die mooie zaken kunnen
ook ondernemersinitiatief in de weg
staan, als je het niet goed regelt. Dat
heeft geresulteerd in tal van ideeën
voor projecten die deels al uitge-
voerd worden. Het LOP biedt ideeën
voor ontwikkelingsmogelijkheden en
geeft tevens de kaders aan. De
mooie omgeving wordt zo een kans
voor, en niet een rem op plattelands-
innovaties. Het LOP sluit naadloos
aan op het Raadsprogramma 2005-
2010 van Bronckhorst, dat het
belang van plattelandsvernieuwing
benadrukt. Het LOP vormt de door de
gemeenteraad gewenste integrale
visie plus vernieuwende insteek voor
het platteland.

De visie: een moderne marke
Bewoners hebben in grote
meerderheid gekozen voor de ont-
wikkelingsrichting onderde naam
'Een moderne marke'. Belangrijke
onderdelen van deze visie zijn:
• verweving van natuur, landbouw,

water, en dus niet een scheiding

van deze functies
• versterking en ontwikkeling van

het landschap en de cultuur-
historie

• een economische toekomst voor
de landbouw

Ook is afgesproken hoe dat moet
gebeuren. Centraal hierbij staat het
marke-idee: de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het bui-
tengebied. De aanpak vergt nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen
plattelandsondernemers en bur-
gers. Nieuwe economische dragers
fungeren daarbij als belangrijke
trekkers van de veranderingen.

Markefonds
Een fonds met de naam markefonds
moet de nieuwe ontwikkelingen
gemakkelijker maken. Ook is
expliciet afgesproken dat de
landbouw niet de dupe mag worden
van nieuwe ontwikkelingen. Het
agrarische karakter is immers
essentieel voor het landschap rond
Zelhem. In de visie wordt het
landschap gezien als drager van de
streekidentiteit. In het landschap
zien we de neerslag van eeuwenlang
gebruik door de mens en ontwikke-
ling van de natuur. Zelhem kent een
grote diversiteit in het landschap.
In de visie worden vijf deelgebieden
onderscheiden, die allemaal apart
geanalyseerd zijn.
Er is op een rij gezet wat de
karakteristieke kenmerken zijn en
wat de drijvende krachten voor de
ontwikkeling. In samenspraak met
de bewoners is voor elk deelgebied
een eigen motto verzonnen. Dat
geeft kernachtig weer welke kant
het op moet. Wat immers voor het
ene gebied een goede
ontwikkelingsrichting is, hoeft dat
voor het andere nog niet te zijn.

B en w hebben inmiddels besloten
het Landschapsontwikkelingsplan
voor goedkeuring aan de raad voor te
leggen. De raad behandelt dit onder-
werp op juni a.s.

Wijziging afvalinzameling 5 mei
(hemelvaartsdag) en 2e pinksterdag
Gebied Zelhem, Vorden, Steenderen en Hummelo en Keppel

• Op 5 mei, hemelvaartsdag, wordt
geen afval ingezameld. De afvalin-
zameling in Zelhem oost en gebied
Vorden wordt verplaatst naar 6
meia.s.

Let op: De inzameling in de bebouw-
de kommen van het gebied
Hummelo en Keppel vindt in
tegenstelling tot hetgeen vorige
week is gemeld plaats op 7 mei a.s.

• Op 2e pinksterdag, 16 mei, wordt
in het gebied Vorden en
Steenderen geen afval ingeza-
meld. In plaats daarvan worden

de containers in Vorden geleegd op
U mei. Voor het gebied
Steenderen geldt dat het afval in
plaats van 16 mei op 20 mei wordt
opgehaald.

De inzameling start
op de aangegeven
dagen vanaf 07.00
uur. Mogelijk wordt
op de in haaldag
een afwijkende
route gereden. Uw
container kan dus
eerder aan de beurt
zijn dan normaal.

Keukenafval, zoals schillen en
etensresten, maar ook klein tuinaf-
val, als gemaaid gras, onkruid en
bladeren is GFT-afval dat in de
groene container hoort. Er wordt
compost van gemaakt die elders de
kwaliteit van de bodem kan
verbeteren. Of u maakt er zelf
compost van, zo maakt uw eigen
gft-afval uw eigen tuingrond beter.

GFT-afval en snoeiafval wordt ge-
composteerd
De inhoud van uw groene container
komt terecht bij de V.A.R. in Wilp.
een bedrijf dat daarvan compost
maakt. Eerst gaat het gft-afval over
de lopende band. Zo ziet men of het
afval verontreinigd is en probeert
men het handmatig 'schoon te
maken'. Is het gft-afval te veel
verontreinigd dan wordt het afge-
keurd en moet het als restafval,
duur verbrand worden. Dus
alleen gft-afval in de groene
container! De compost van de
V.A.R. is gecertificeerd, dit betekent
dat het ook gebruikt wordt in de
landbouw; zo kunnen aardappelen
weer groeien op uw aardappel-
schillen. Trouwens het snoeiafval
dat u naar het afvalbrengpunt
brengt of aan huis op laat halen,
wordt versnipperd en ook tot
uitstekende compost verwerkt.

Uw eigen gft-afval vercomposte-
ren?
Zelf composteren kan met een
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eigen gemaakte composthoop of
met een compostvat; afhankelijk
van de hoeveelheid afval die u hebt.
Een vat kost wat. maar verder is
composteren geheel gratis en
bespaart u ook nog eens op de
aanschaf van grondverbeteraars.
Composteren is een natuurlijk
proces dat organisch afval omzet in
grondverbeterende, waardevolle
voedingsstoffen voor planten.
Verantwoordelijk hiervoor zijn
bacteriën en schimmels. Deze
pakken alles aan wat kan 'rotten
en schimmelen', zo worden zowel

uw aardappelschillen als het
tuinafval omgezet in compost.
De kunst van het composteren is
het naar de zin maken van de
schimmels en bacteriën die het
eigenlijke composteerwerk moeten
doen. Genoeg voeding, voldoende
zuurstof en vocht en een goede
temperatuur. Zin in zelf
composteren? U kunt een vat kopen
bij een doe-het-zelf winkel bij u in
de buurt. Bij de afdeling Bouwen en
milieu van de gemeente is een
handige handleiding verkrijgbaar,
tel. (0575) 75 02 50.

'"•j

Vlak voor aanvang van de raads-
vergadering op 28 april boden
onderwijzers, ouders en leerlingen
van de scholen De Bongerd uit
Hoog-Keppel en De Woordhof uit
Hummelo wethouder Nas een
zwartboek aan, waarin zij aandacht
vragen voor de voortgang van de
realisatie van de brede school die
aan de Hessenweg in Hummelo
moeten komen. Beide scholen gaan
hierin samen. De heer Nas gaf aan
dat de stand van zaken is dat de
bestemmingsplanprocedure van
start kan gaan en de architect wordt
gevraagd schetsen voor de nieuwe
school uit te werken. Daarna begon
de vergadering. De raad stemde in
met het voorstel van b en w om een
tweesporenbeleid te gaan volgen
voor het realiseren van de Multi-

FunctioneleAccommodatie (MFA) in
Vorden. De nieuwbouwvan de
Dorpsschool in het centrum van
Vorden kan niet langer wachten en
moet in gang worden gezet.
Hiervoor is ook krediet aanwezig.
Het nieuwe gebouw moet echter
een MFA worden met plaats voor
meerdere instellingen, waaronder
het loket WegWijZer, peuterspeel-
zaal Ot en Sien en de bibliotheek. De
financiering voor zo'n gebouw is
echter nog niet rond. Hiervoor
moeten b en w subsidies gaan
aanvragen bij bijvoorbeeld het rijk
en Europa. Dit is een langdurig
traject. Het nieuwe schoolgebouw
wordt nu zodanig dat deze geschikt
is om uit te bouwen tot MFA. De WD
gaf aan de voorkeur te hebben voor
de bouw van een MFA in eens en

niet eerst de school en de MFA
later. Maar kan zich erin vinden dat
de meerderheid van de raad wel
meegaat in het voorstel voor een
tweesporenbeleid. De WD wil
echter dat de huisvesting van
peuterspeelzaal Ot en Sien wel
direct wordt meegenomen.
Wethouder Nas gaf aan dat de
mogelijkheden hiervoor worden
bekeken. Het initiatiefvoorstel van
de WD voor verbetering van de
verkeersituatie in de Dorpsstraat in
Halle is aangenomen, waarmee het
college opdracht krijgt een plan van
aanpak op te stellen. Aangegeven is
dat daarin veel plaats moet zijn voor
de inbreng van de bewoners.
Ook ging de raad akkoord met een
verhoging van het krediet voor de
restauratie van de toren van de NH-
kerk in Hengelo Gld. (€ 182.000.-
extra). Verder is een voorstel
aangenomen waarmee een aantal
scholen in Toldijk, Baak en
Steenderen een deel van hun
huisvestingskosten kunnen betalen
Het gaat vooral om vervanging van
zachtboardplafonds en het plaatsen
van noodverlichting. Tot slot ging de
raad akkoord met de gewijzigde
vaststelling van de bestemmings-
plannen Buurtschappen Zelhem en
Bronkhorst 2004, het planschade-
verzoek van de bewoners van
Domineespaadje 1 in Hummelo en
verschillende voorbereidingsbe-
sluiten die op de agenda stonden.

Uw container wordt ALLEEN geleegd
wanneer de deksel gesloten is!

gemeente Bronckhorst



Veel gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen

Ik ga mijn huis in 2005 verkopen of ik
heb mijn huis in 2005 verkocht, krijg
ik nu vermindering voor de aanslag
onroerende-zaakbelastingen?
Nee, u ontvangt geen vermindering.
De aanslag onroerende-zaakbelas-
tingen is een tijdstipbelasting. Dit
houdt in dat de situatie op 1 januari
2005 bepalend is voor het gehele
belastingjaar. Verkoop na 1 januari
2005, heeft voor 2005 geen effect op
het verschuldigde aanslagbedrag.
Wel is het gebruikelijk dat de notaris
het eigenaarsdeel verrekend met de

nieuwe eigenaar. Dit is echter een
afspraak tussen u en de nieuwe
eigenaar. De gemeente staat hier
buiten.

Ik ga verhuizen naar een andere
gemeente, krijg ik nu een
ontheffing-/vermindering
voor de aanslag gemeentelijke
belastingen?
Voor de onroerende-zaakbelastin-
gen ontvangt u geen vermindering.
De situatie op 1 januari 2005 is
bepalend voor het gehele belasting-

jaar. Een na 1 januari 2005 optreden-
de situatie zoals verhuizing heeft
voor 2005 geen invloed op het
verschuldigde aanslagbedrag.

Voor het rioolrecht en de afval-
stoffenheffing ontvangt u wel een
ontheffing. Verhuist u naar een
andere gemeente dan krijgt u
automatisch ontheffing voorde
resterende maanden van het
kalenderjaar. De datum waarop uw
verhuizing is geregistreerd in de
gemeentelijke basisadministratie is
hierbij bepalend. U krijgt bericht van
een ontheffing.

Ik ben verhuisd binnen de
gemeente, heeft dit gevolgen?
Nee, bij een binnengemeentelijke
verhuizing krijgt u geen ontheffing.
Voor uw nieuwe adres geldt immers
hetzelfde tarief als voor uw oude
adres. Uw betaling geldt dan voor het
hele jaar. Er wordt ook niet voor het
nieuwe pand een aanslag opgelegd.

Hoe kan ik de aanslag betalen?
Dit kan op twee manieren:
• met de acceptgiro-kaartien)

Wie niet voor automatische
incasso heeft gekozen, moet zelf
de betaling regelen. Voor de
betaling kunt u kiezen uit: betaling
van de aanslag ineens of betaling

van de aanslag in twee gelijke
delen. Hiervoor zijn twee accept-
girokaarten bij de aanslag
gevoegd. Uiterlijk 31 juli 2005 moet
de aanslag zijn voldaan!

• via automatisch incasso
Hebt u in de voormalige gemeente
een machtiging verleend tot
automatische afschrijving dan blijft
deze machtiging ook gelden in de
gemeente Bronckhorst. U hoeft
dan geen actie te ondernemen. De
machtiging blijft doorlopen tot u de
machtiging schriftelijk intrekt.
Uw aanslagbedrag wordt in acht
gelijke termijnen van uw bank- of
girorekening afgeschreven.
De eerste termijn vervalt 31 mei
2005. De laatste eindigt op
31 december 2005.

Waarvoor is de Declaratieregeling
bedoeld?
Voor alle mensen, die over een
inkomen van 120% of minder van de
voor hem/haar geldende bijstands-
uitkeringnorm beschikken en een
maximum vermogen van niet meer
dan € 5.105,- voor een alleenstaande
of € 10.210,-vooreen echtpaar,
hebben.

Welke bewijsstukken moeten
worden aangeleverd om in
aanmerking te komen voor de

Declaratieregeling?
Van alle bedragen, die op het
aanvraagformulier worden vermeld,
moet een bewijsstuk worden
overgelegd.

Hoe kan ik mijn aanslag gemeente-
lijke belastingen en/of WOZ-
beschikking digitaal raadplegen?
Kijk hiervoor op:
www.bronckhorst.nl. Via de route
'Infobalie' en vervolgens het kopje
'WOZ Balie Bronckhorst' en nog-
maals 'WOZ Balie Bronckhorst' komt
u op het aanmeldscherm terecht om
uw gegevens in te zien. U logt in met
de combinatie van aanslagnummer
en het totaal bedrag van de aan-
slag(en) in te voeren. Ook kunt u via
de 'WOZ Balie Bronckhorst' andere
informatie bekijken, zoals de belas-
tinggids en veelgestelde vragen.

Meer info
Als u nog vragen heeft over de
WOZ-beschikking of over de
belastingaanslag, dan kunt u natuur-
lijk ook bellen met de medewerkers
van de afdeling Financiën en
belastingen, zie hiervoor de telefoon-
nummers in de belastinggids. Voor
meer vragen over de Declaratie-
regeling kunt u contact opnemen met
mevrouw S. Winters van de afdeling
Werk, inkomen en zorg.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen
ÉbM

Aanvragen bouwvergunningen
• Baak, Molenweg 2, het gedeeltelijk veranderen van de carport
• Drempt, Kerkstraat 83, het bouwen van een prefab schuur / berging
• Halle, Abbinkstraat 6, de bouwvan een serre
• Hengelo (Gld.), Banninkstraat 24a, het gedeeltelijk veranderen van het gemeentekantoor,

tijdelijke huisvesting voor de duur van 5-jaar
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, het oprichten van een manege
• Hengelo Gld., Spalstraat 2, het vergroten van de woning
• Hengelo Gld., Plataanweg 30, het aanbouwen van een erker
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 17, het bouwen van een berging/overkapping
• Vorden, Molenweg 16. het verbouwen van de woning en het bouwen van een garage / berging
• Vorden, Schimmeldijk ong., het oprichten van een dierenartspraktijkruimte
• Wichmond, Baron v/d Heidenlaan ong., het plaatsen van een informatiebord
• Zelhem, Goudsbloemstraat 1, het vergroten van de bijkeuken
• Zelhem, Goudsbloemstraat 3, het vernieuwen van de keuken / bijkeuken
• Zelhem, Plantsoenstraat 4, het vergroten van de woning
• Zelhem, Stephanotisweg 1, het vergroten van de woning

Aanvragen evenementen
• Vorden, 14 mei 2005, geraniummarkt, parkeerplaatsen voor Burg. Gallestraat 5
• Halle, 22 mei 2005, sponsortoernooi, sportvelden SV Halle
• Zelhem, 3 en 4 juni 2005, festiviteiten ter ere van 50-jarig jubileum, in een tent op circuit de

Kappenbulten
• Vorden, 1 3 t/m 1 6 juni 2005, avondvierdaagse 2005, Dorpsschool Vorden
• Halle, 1 9 juni 2005, rommel- en boekenmarkt, sportvelden SV Halle
• diverse wegen in de gemeente Bronckhorst, 25 juni 2005, achterhoekwandeltocht, start is in

Doetinchem
• Zelhem, 14,16 en 18 juli, openluchtspel de Meene, de Boerderij, Meeneweg 4
• Steenderen, 16 en 17 juli 2005, concours Hippique, J.F. Oltmanstraat
• Hengelo Gld., 13 augustus 2005, buurtfeest, Kerkekamp
• Vorden, 3 september 2005, Hanzeloop, vesrchillende wegen
Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. aan b en w van
Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare
orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Verzonden op 28 april 2005:
• Olburgen, 't Höfke 5, het plaatsen van een houten berging

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 25 april 2005:
• Halle, Abbinkskamp fase III, het bouwen van de helft van een dubbele woning, met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Berendschotstraat 5, het bouwen van een woning met garage, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Broekstraat 31, het plaatsen van een bewaarplaats, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 26 april 2005:
• Keijenborg, Hengelosestraat 37, het vergroten van een berging (van rechtswege)
Verzonden op 29 april 2005:
• Steenderen, Covikseweg 1, het vergroten van de woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 25 april 2005:
• Vorden, Enkweg 11, het gedeeltelijk slopen van de kopgevel van de zoutloods
Verzonden op 26 april 2005:
• Toldijk, Schiphorsterstraat 4, het geheel slopen van een stalling voor vee
• Vorden, Ruurloseweg 62, het geheel slopen van een opslaggebouw
Verzonden op 27 april 2005:
• Drempt, Gientjesweg 2, het gedeeltelijk slopen van een woning
• Hengelo Gld., het geheel slopen van 2 winkels en 3 woningen op de percelen Banninkstraat 4,

Raadhuisstraat 11, 13,15 en van een woning op Raadhuisstraat 19
• Hengelo Gld., Elferinkdijk 1a, het geheel slopen van een varkensstal
• Hengelo Gld., Kapelweg 2, het geheel slopen van een kippenhok en 2 volières
• Hummelo, Molenaarserf 5, het geheel slopen van een woning
• Vorden, de Horsterkamp 6a, het geheel slopen van een kantoor
• Vorden, Zutphenseweg 117, het geheel slopen van een berging met carport
• Zelhem, Ruurloseweg 26, het slopen van 3 gebouwen die dienen als opslag en stalling
Verzonden op 28 april 2005:
• Eldrik, Lendenstraat 1, het slopen van een veestalling en schuren
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 34a, het slopen van 2 varkensschuren en een mestsilo

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

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

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 26 april 2005:
• Steenderen, Burgemeester Heersinkstraat 6, het gedeeltelijk vergroten van een garage/-

berging
Verzonden op 27 april 2005:
• Drempt, Kerkstraat 12. het plaatsen van een dakkapel
• Hengelo Gld., Kervelseweg 16, het plaatsen van een tuinhuisje
• Hengelo Gld., Middenweg 29, het vergroten van een woning
• Hengelo Gld., Middenweg 31 , het vergroten van een woning

Tijdelijke verkeersmaatregelen 6
• Om de viering van de onderstaande activiteiten op 5 mei in de diverse kernen van de gemeente

Bronckhorst in goede banen te leiden, zijn de volgende verkeersmaatregelen genomen:

Vorden
Herdenking van 60 jaar bevrijding. De Kerkstraat, Dorpsstraat/Zutphenseweg vanaf de rotonde
Horsterkamp tot de Decanijeweg, de Insulindelaan vanaf de Dorpsstraat tot de Molenweg, de
Raadhuisstraat tussen de Dorpsstraat en Het Hoge en de Burg. Galleestraat tussen de
Dorpsstraat en de Molenweg zijn op 5 mei a.s. tussen 10.00 en 01.00 uur, of zoveel langer of
korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.
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DJ festival op de Kasteelweide. Op 5 mei gelden vanaf 19.00 uur op de volgende wegen stopver-
boden:

- Ruurloseweg tussen de rotonde bij de Dorpsstraat en de Schuttestraat
- Schuttestraat tussen de Ruurloseweg en de Vordense Bosweg
- Vordense Bosweg tussen de Schuttestraat en de Morste r ka m p
- Horsterkamp tussen de rotonde en de Vordense Bosweg.

Hengelo Gld.
Traditionele broodlevering van Stichting Historische Broodweging Muldersfluite. De
Zelhemseweg, tussen de Olde Kaste en de Kroezerijweg, is op 5 mei tussen 12.00 en 16.30 uur,
of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.

Op de volgende wegen gelden op 5 mei tussen 12.00 uur en 16.30 uur parkeerverboden:
- Zelhemseweg tussen de Beijerinkdijk en de Olde Kaste
- Zelhemseweg tussen de Dunsborg en de Heerinkdijk
- Sletterinkdijk tussen de Zelhemseweg en de Beijerinkdijk
- Olde Kaste tussen de Zelhemseweg en de Enkweg
- Kroezerijweg tussen de Zelhemseweg en de Jebbinkweg

Hummelo
Pleinfeest Hart van Hummelo. De parkeerplaats aan de Van Heeckerenweg is op 4 mei vanaf
01.00 uur t/m 5 mei 0.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het
verkeer.

Hoog-keppel
Rommelmarkt van vv HC'03. In Hoog-Keppel zijn van 4 mei vanaf 12.00 uur t/m 5 mei 20.00 uur
of zoveel langer of korter als wenselijk is de volgende wegen afgesloten voor het verkeer:
- De Dubbeltjesweg vanaf de kruising met de Kerkstraat.
- De Dubbeltjesweg vanaf de kruising met de Burg. Vrijlantweg en de Burg. Van Panhuysbrink
- De Burg. Vrijlantweg vanaf de kruising met de Hessenweg.
- De Monumentenweg vanaf de kruising met de Schoolstraat
- De AC Noyweg vanaf de kruising met de Monumentenweg, de Prinsenweg, de Burg. Vrijlantweg
- De Prinsenweg vanaf de kruising met de Brinkenhorst.

Op de volgende wegen geldt vanaf 4 mei a.s. 12.00 uurt/m 5 mei 20.00 uur of zoveel langer
of korter als wenselijk is een parkeerverbod:
- Op de Dubbeltjesweg vanaf de aanduiding van de bebouwde kom tot de afsluiting bij de kruising

met de van Panhuysbrink
- Op de oostzijde van de Prinsenweg vanaf de kruising met de Brinkenhorst tot het einde van de weg
- Op weerszijden van de Brinkenhorst
- Op weerszijden van de van Schuytenburgerweg
- Op de oostzijde van de Schoolstraat
- Op weerszijden van de Monumentenweg vanaf de kruising met de Hessenweg tot de afsluiting

op de kruising met de Schoolstraat
- Op de noordzijde van de Hessenweg vanaf de kruising met de van Schuytenburgerweg tot

ca. 150 meter voor de kruising met de Burg. Vrijlantweg
- Aan weerszijden op de eerste 150 meter van de Hessenweg

- Steenderen, in verband met de herdenkingsplechtigheid in het kader van Dodenherdenking is
de Toldijkseweg ter hoogte van het oorlogsmonument op 4 mei tussen 19.30 en 21.00 uur,
of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid via de Toldijkseweg en de Wehmestraat en via de Landlustweg/Dorpstraat,
J.FOltmansstraat.

- Hengelo Gld., door het Bronckhorster bevrijdingsfestival is de Kerkstraat op 6 mei tussen
8.00 en 19.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.

- Zelhem, in verband met een bakfietsenrace van Stichting Zelhem en Oranje zijn het Stations-
plein, de Kerkweg en de Stationsstraat tussen de Kerkweg en de dr. Grashuisstraat op 7 mei
tussen 12.00 en 0.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.

- Vorden, In verband met de intrededienst van de nieuwe predikant van de Hervormde gemeente
Vorden is de Kerkstraat tussen de nrs 15 en 9 op 8 mei tussen 14.00 uuren 17.00 uur of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.

- Zelhem, door renovatiewerkzaamheden zijn de Frans Halsstraat, Jan Steenstraat en
Rembrandtstraat van 9 mei tot en met eind november, indien dit voor de werkzaamheden
noodzakelijke is, afgesloten voor het verkeer. Het is nodig de wegen af te sluiten bij
werkzaamheden waarbij een bouwkraan nodig is. Dit komt in de genoemde periode enkele
keren voor. Een bouwkraan is zo breed dat het overige verkeer hier niet veilig langs kan rijden,
's Avonds en in het weekend zijn de wegen normaal gesproken weer open voor het verkeer.

Bestemmingsplannen
Voorgenomen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met
toepassing van:

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Jolinkdijk 6, het veranderen van een schuur tot vakantieappartement,

het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 49 B, lid 3 van het Bestemmingsplan
'Buitengebied, herziening 1-1998 (verblijfsrecreatie)'.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Addinkhof 6, voor het veranderen en vergroten van de woning, het betreft een

vrijstelling van de voorschriften van het Bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'
• Halle, Petersdijk 10, voor het plaatsen van een tuinhuisje, het betreft een vrijstelling van de

voorschriften van het Bestemmingsplan 'Buitengebied 1988, 2e herziening Zelhem'

De bouwplannen liggen van 5 mei t/m 1 juni 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, de Horsterkamp 8 t/m 14, voor het gebruik- en intern kunnen verbouwen van het

kasteelcomplex voor woondoeleinden, expositieruimte, kantoorruimte, bed & breakfast, één re-
creatiewoning en horecadoeleinden (geldend bestremmingsplan Vorden, 'Buitengebied 1982'.

De plannen liggen van 9 mei t/m 5 juni 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden

niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken tel. (0575)
75 03 70.

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

Wet milieubeheer
Meldingen art. 8.41, lid U Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 5 mei t/m 15 juni 2005,
tijdens de openingstijden, de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Zelhem, Gildenweg 13, voor het van toepassing zijn van het Besluit inrichtingen voor

motorvoertuigen milieubeheer betreffende het oprichten van een autoreparatiebedrijf met
APK keuring. Het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer is hierbij van
toepassing op de volgende activiteiten: het herstellen, veranderen, onderhouden, monteren of
vervangen van wielen, banden, schokdempers, uitlaten en onderdelen van het remsysteem die
buiten het hydraulische systeem vallen

• Laag-Keppel, Rijksweg 85, voor het van toepassing zijn van het Besluit detailhandel- en
ambachtsbedrijven milieubeheer betreffende het veranderen van detailhandel-/ ambachts-
bedrijf 'Ryan's wonen, baden & keuken.' Het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven
milieubeheer is van toepassing op 'Ryan's wonen, baden & keuken' wat betreft de verkoop van
tegels, sanitair, zwembaden, keukens en sauna's.

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften
betreffende de Besluiten inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer en detailhandel- en
ambachtsbedrijven milieubeheer.

Ontwerp-besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 5 mei t/m 1 juni 2005 tijdens de
openingstijden het volgende ontwerp-besluit ter inzage:
• Hummelo, Loenhorsterweg 7, voor een revisievergunning voor een manege met mestopslag

en horeca-activiteiten.

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

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

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 5 mei t/m 15 juni 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13a, voor: een revisievergunning voor een veehouderij
• Halle, Halseweg 39, voor: een wijzigingsvergunning voor een garage en tankstation
• Hengelo, Eldrikweg 9, voor: een oprichtingsvergunning voor een veehouderij
• Toldijk, Hardsteeweg 12, voor: een revisievergunning voor een paardenhouderij
• Zelhem, Heidenhoekweg 11, voor: een revisievergunning voor een veehouderij, het besluit is,

naar aanleiding van reactie van aanvrager, afwijkend van het ontwerp vastgesteld. De wijziging
leidt niet tot andere of nadelige gevolgen voor het milieu.

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

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

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

bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 16 juni 2005.

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

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (art. 10.52 wm)
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben een kennisgeving op grond van het
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval ontvangen van:
• Top Recycling in Laren, voor het breken van puin bij de sloopactiviteiten op de locatie

bergstraat 1 in Zelhem. De werkzaamheden zullen aanvangen op 9 mei 2005 en in één werkdag
uitgevoerd worden. De voorschriften behorende bij het besluit zijn op deze werkzaamheden
van toepassing
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Verordeningen
Burgemeester en wethouders hebben op 21 april 2005 besloten op grond van de Verordening
naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst aan een nieuw te bouwen appartementen-
complex op de hoek Sterreweg, Banninkstraat en Raadhuisstraat de straatnaam

Schoenmakersplein toe te kennen. Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende
binnen zes weken na 3 mei 2005 een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van
b en w van de gemeente Bronckhorst. Postbus 200. 7255 ZJ Hengelo Gld.

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95

Aankomst pakketten
Schoenendozenaktie Roemenië

Op de foto's ziet u blije kinderen die een schoenendoospakket
hebben ontvangen met een mooie inhoud. Ieder jaar organiseert
Stichting Commissie Oost Europa Hengelo de Schoenendozen-
aktie.

Leerlingen van basisscholen worden gevraagd een schoendoos te vullen
en te versieren voor een kind in Roemenië. Roulerend doen hier een aan-
tal scholen uit de gemeente Bronckhorst aan mee. Roulerend omdat er
meer scholen mee willen doen dan wij kunnen verwerken. Ieder jaar in
oktober worden de scholen die mee doen door ons bezocht om de leerlin-
gen het een en ander over Roemenië te vertellen en ze foto^ s en of dia' s
te laten zien. Bovendien wordt er dan uitleg gegeven wat er zoal in de
schoendoos gedaan kan worden. Dit zijn dus geen schoenen, die mogen
niet naar Roemenië opgestuurd worden. Wat wel mag zijn leuke dingen
voor de kinderen zoals kleurtjes, papier, pennen, meisjesspullerjes zoals

kettinkjes, make-up o.i.d.en voor de jongens autootjes, petten, sleutel-
hangers enz. Maar ook nuttige dingen zoals warme sjaals, mutsen of sok-
ken of zeep, tandpasta en shampoo. Het is niet de bedoeling dat de doos
gevuld word met allemaal nieuwe dingen, dit word vaak veel te kostbaar.
Nee, het is ook juist de bedoeling een kind hier te leren delen. Dat bete
kend dat het kind bij zijn eigen speelgoed eens kijkt of er niet iets is wat
hij of zij wel aan een ander kind kan geven. De sjaal en de muts die niet
meer gedragen wordt kan dan ook daar nog prima van pas komen. De
meeste kinderen hier werken enthousiast mee, ook om door middel van
karweitjes geld op te halen voor het vervoer. Jongens en meisjes die mee
gedaan hebben het afgelopen jaar nogmaals van harte bedankt door alle
kinderen in Toplita en omgeving waar dit jaar de dozen naar toe zijn ge-
gaan. Jullie schoendozen waren fantastisch!

Als u als ouders van een schoolkind dit najaar dus hoort dat u kind aan
deze actie mee kan doen dan weet u vast dat dit in Roemenië zeer ge
waardeerd word.

Wilt U meer informatie wat de Stichting Commissie Oost Europa Hen-
gelo (COEH) allemaal doet vraag dan onze folder aan, bij Chris Lubbers,
Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. (0575) 46 27 66 of wilt u ons
financieel steunen stuur dan u gift tnv. St. COEH, rek. no. 32 74 52 714
Rabo bank Hengelo. Bij Voorbaat onze dank.

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk l in
Hengelo (Gld.) U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens,
linnengoed, lappen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren,
eventueel andere aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06)
27 43 53 95. Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 (achter ingang s.v.p.).

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het
bestuur.
Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel.
46 04 04
Secretaris: Pietje-Pull ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel.
0314641896
Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo,
tel. 46 27 66.
Lid: Roald Harmsen, Varsselseweg 25a, 7255 NN Hengelo, tel. 46 02 86
/ Anneke Cornelissen, Regelinklaan 7, 7255 DA Hengelo, tel. 46 42 41
Administratie: Jaap van Mourik, Singel l, 7255 WK Hengelo, tel. 46 32
41.
P.R.: L.G. Weevers, Vorden, tel. (0575) 5514 04 en (0575) 55 1010.

De b(l)oeiende
natuur
Wandelen in de natuur is niet alleen
buitengewoon gezond. Het is ook een
bijzondere manier om ontdekkingen
te doen. Je ziet, ruikt, proeft en onder-
gaat de natuur zoals op andere manie
ren nauwelijks mogelijk is.

Denk maar eens aan hoe goed je je
voelt na bijvoorbeeld een heerlijk ver-
frissende boswandeling of een mid-
dagje uitwaaien op het strand. Alfred
Vogel zei altijd al: 'Gezondheid is le-
ven in harmonie met de natuur'. Van-
uit dit gedachtegoed organiseert
Staatsbosbeheer samen met A.Vogel
inspirerende wandel-doe-tochten en
inloopworkshops. De magie van geur-
In de natuur is geur werkelijk overal.
Dieren laten geursporen achter om
hun terrein af te bakenen en planten
geuren om insecten te lokken voor
hun bestuiving.

Geuren kunnen bij de mens, meer
dan beelden en geluid, herinneringen
van vroeger naar boven halen. Dit
komt omdat onze neus direct in con-
tact staat met dat deel van onze herse-
nen waar ons geheugen en onze emo-
ties zich bevinden. Kijken met je neus-
Tijdens de interactieve B(l)oeiende
wandel-doe-tochten leer je hoe je kunt
'kijken' met je neus. Het is een origi-
nele manier om de bloeiende natuur
te ontdekken. In de bezoekerscentra
van Staatsbosbeheer is een gratis wan-
delrouteboekje af te halen waarmee
wandelaars zelf op pad kunnen gaan.

In het boekje staan naast de wandel-
route ook leerzame doeactiviteiten
voor jong en oud, interessante achter-
grondinformatie over kruiden en
planten, grappige wist-u-datjes en een
speurtocht. Bij inlevering van het in-
gevulde speurtochtformulier krijgt de
deelnemer een attentie. De B(l)oeien-
de wandel-doe-tochten zijn allemaal
ongeveer vijf kilometer lang en van l
mei tot en met 31 juli actief. Grappige
wetenswaardighedenTijdens de in-
loopworkshops krijgen de deelnemers
antwoord op allerlei vragen uit de
b(l)oeiende natuur. Waaraan zie je bij-
voorbeeld dat een boom bloeit? Wat
ziet er onder de microscoop uit als een
soort klittenband bolletje? En waarom
hebben sommige mensen zo'n last
van hooikoorts en wat kun je daar aan
doen? De antwoorden op deze en nog
veel meer vragen wordt tijdens de in-
loopworkshops gegeven. Aanmelden
voor de workshops is niet nodig en
deelname is gratis. Vraag voor data en
tijden het Staatsbosbeheer bezoekers-
centrum in de buurt.

Expositie
Van zaterdag 14 mei t/m vrijdag
20 mei exposeren: Olga Ellen-
kamp en Rini Willemsen in het
kerkje van Bronkhorst.

Olga is aanwezig met zijde schil-
deren in allerlei creaties, en Rini
toont een deel van haar olieverf-
schilderijen dat bestaat uit realis-
tische landschappen en stillevens,
tel. (0316) 52 67 27.Openingstijden:
11.00-l 7.00 uur.
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Die
sierbestrating
maakt
mijn tuin
helemaal af

Harmonie is het sleutelwoord in een mooie tuin.
Alles is goed met elkaar in balans en het geheel
sluit stijlvol aan op uw woning.
Bij het leggen van sierbestrating let u daar dus op.
Bij BouwCenter HCI kunt u precies de rake keus
maken uit een gevarieerd aanbod bestrating-
materiaal, natuursteen en tuinafscheidingen.
Daarom kiest u voor BouwCenter HCI.

Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op
www.bouwcenterhci.nl

IBouwCenterBHCl
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

DELTjSPANNEVOGEL

... VOOKJAAKSAAMItVItiG

LAMINAATPARKET
'SENSATION'
met vellingkant, bijna niet van
echte planken te onderscheiden,
in 7 schitterende houtdessins

MASSIEVE, RUSTIEK
EIKEN PLANKENVLOER
4 mm velling,
in onderstaande breedtes:
13,5 -15,5 -17,5 -19,5 cm

INBETWEENS
HUISCOLLECTIE
speciaal voor u geselecteerd

compleet %ele%d/ wiet
cmd&n/loer, strien/

34.95 p.

compleet gelegd/ wiet

89.so p.

compleet

.95 p.m/.

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

Na vele jaren heeft Deco Home Gerbert Abbink besloten de activiteiten aan de
Palmberg 16 te stoppen. Langs deze weg willen wij al onze klanten bedanken

voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld.

Klanten bedankt...
Harmsen succes!

Al onze verkoopactiviteiten worden overgedragen aan Deco Home Harmsen in Hengelo, waar
we al jaren een goede samenwerking mee hebben. Voor verf, behang, gordijnstoffen en

raamdecoratie bent u hier op het juiste adres. Voor zowel de professionele vakman als voor
de doe-het-zelver. Deco Home Harmsen hoopt u in de toekomst te mogen begroeten.

tot 30 april 2005

GERBERT ABBINK
Palmberg 16-18, 7021 DJ Zelhem

Tel. 0314-62 1998

50% KORTINGJrj tot 30 april %J W /O rYWI V l II^V2
op het gehele assortiment bij Deco Home Gerbert Abbink

•geldt niet i.c.m. andere acties en op arbeidsloon, vraag naar de voorwaarden in de winkel

vanaf 30 april 2005

HARMSEN VAKSCHILDERS
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo

Tel. 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl

DUBBELE PUNTEN
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4 HYPOTHEEK
^ A D V I E S C E N T R U M

www.hansrijntjes.nl
ApOPHUIS

"" m a k e l a a r s
REGIOyft'BANK

Zondag 8 mei Moederdag

Hn/.,. d& M\Amwi \MWWJ va/n/. . .

•eo ,
Stationsstraat 6-8 7021 CK Zelhem Tel. 0314-622122

Hengelo

AVANTI

Beter in prijs en advies

Stationsstraat 7 • 7021 CJ •
Zelhem

Tel. 0314626717

www.zelhem.vakantiexperts.nl

Trimsalon Molenkamp
Een begrip o n Her de honden

Behandeling op afspraak
Gedipl. trimsters, samen 60 jaar ervaring

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

s t ( c h l i n t www.hondenkleding.nl
Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE

WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

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

Bevrijdingsdag en
Hemelvaart

Het is nu 60 jaar geleden, dat ons land werd
bevrijd uit de macht van de nationaal-socialis-
tische onderdrukker. In de loop van de jaren is
steeds duidelijker geworden, dat het daarbij
niet alleen ging om de overwinning van nazi-
Duitsland door de geallieerden. In de stelsel-
matige uitroeiing van het Joodse volk, in de
onderdrukking van vrije meningsuiting en in
de poging het christelijk geloof weg te drin-
gen, bleek de totalitaire, heidense tendens van
het nationaal-socialisme. In 1945 ging het om
de bevrijding van de rassenwaan, van de
rechteloosheid en van die demonische macht.
Zestig jaar later vieren wij niet zo maar een
militaire overwinning; wij vieren dat ons
echte vrijheid geschonken werd. Tegelijk zijn
wij ons in deze zestig jaar ook steeds meer
bewust geworden, dat deze vrijheid nooit
vanzelfsprekend is en telkens opnieuw
bedreigd wordt.
Dit jaar vieren wij het bevrijdingsfeest op
hemelvaartdag. Het evangelie van deze dag
zegt ons duidelijk aan wie wij onze vrijheid
ten diepste te danken hebben. De vraag naar
werkelijk, blijvende vrijheid was ook actueel
voor Jezus' eerste leerlingen.
U wordt uitgenodigd de bevrijding te vieren in
de dienst op Hemelvaartdag, donderdag 5 mei
vanaf 9.00 uur in de Lambertikerk te Zelhem.
Naast Wilbert Berendsen, de organist, werkt
ook Nathalie Menkhorst op trompet, mee aan
deze feestelijke dienst.

Rustige
raadsvergadering

Een groep mensen staat samengedromd
voor de ingang van het gemeentehuis in
Hengelo (G). Het is 28 april, bijna 20.00 uur
en over enkele minuten zal de maan-
delijkse raadsvergadering plaatsvinden. De
bedoeling van deze gemoedelijke demon-
stratie wordt al snel duidelijk.
Vrienden en onderwijzers van de basis-
scholen De Bongerd en De Woordhof, res-
pectievelijk in Hoog-Keppel en Hummelo,
willen wethouder Nas van onderwijs een
zwartboek aanbieden en daarmee onder-
strepen dat men met argusogen de vorde-
ringen in het proces van de totstandkom-
ing van de nieuwe brede school in
Hummelo volgt. Wethouder Nas deelt mee
dat er schot zit in de zaak. De bestem-
mingsplanprocedure wordt opgestart en
de architect zal de schetsen voor het
nieuwe gebouw uitwerken.
Klokslag 20 uur opent waarnemend bur-
gemeester van der Wende de raadsvergade-
ring, die een rustig verloop heeft. Maar lief-
st vijf sprekers maken gebruik van het
spreekrecht voor burgers, dat inwoners de
gelegenheid geeft hun mening naar voren
te brengen over aan de orde zijnde kwesties
in de gemeente. In het vervolg van de ver-
gadering wordt uitgebreid ingegaan op
agendapunt 7, de bouw van de Multi
Functionele Accommo-datie, kortweg MFA,
in Vorden. De prioriteit die een nieuw
gebouw voor de basisschool heeft, wordt
door alle fracties onderkend. Max
Noordhoek van Groen Links beaamt dat de
situatie van de school dringend om een
oplossing vraagt, maar stelt nadrukkelijk
de financiële dekking voor het plan van de
MFA centraal.

Veel hangt af van het beschikbaar komen
van subsidies voor het project. Wethouder
Nas bevestigt dat de subsidieaanvraag
klaar ligt en in elk geval voor l mei 2005 de
deur uitgaat. Hij laat er geen misverstand
over bestaan dat de ontwikkeling van de
school en de peuterspeelzaal in gang wordt
ge-houden en dat er naarstig wordt
gezocht naar een oplossing voor het prob-
leem van de financiële dekking van het
MFA-plan. Dhr. Velthuis van de WD breekt
een lans voor de plaatselijke aannemers en
verzoekt het college deze bij de aanbested-
ing van de bouw ook een kans te geven.

Jeugdzorg ondanks
nieuwe wet nog

steeds onder druk
Op l januari jongstleden is de nieuwe Wet
op de Jeugdzorg van kracht geworden. Op
grond van deze wet hebben ouders en
kinderen voortaan recht op jeugdzorg. Of
dat nodig is, bepaalt het bureau Jeugdzorg.
De wet was mede bedoeld om in de sector
de druk van de ketel te halen. Dat effect is
helaas niet bereikt. De vraag is nog steeds
groter dan het aanbod en de subsidievol-
umes gaan niet omhoog. Als gevolg daar-
van moeten instellingen voor jeugdzorg
steeds vaker een beroep doen op fondsen
als het Nationaal Fonds Kinderhulp.
Gezien de ervaringen tot op heden vreest
men bij Kinderhulp dat het aantal aanvra-
gen om financiële steun ondanks de
nieuwe wet alleen maar zal toenemen.
Met de nieuwe Bureaus jeugdzorg (Bjz) die
door de nieuwe wet in het leven zijn geroe-
pen, is er voortaan per provincie (en stad-
sregio) één loket waar ouders met hun

kinderen kunnen aankloppen om hulp. De
bedoeling hiervan is dat nodeloos doorver-
wijzen naar allerlei opeenvolgende
instanties wordt voorkomen. Het Bjz verwi-
jst - indien nodig - kind en ouders recht-
streeks naar de meest geschikte instelling
voor begeleiding en behandeling.
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer
250.000 kinderen (l op de 20) te maken
met jeugdzorg, meestal als gevolg van
problemen in de thuissituatie. Soms is de
hulpvraag vrijwillig, soms heeft de kinder-
rechter ingegrepen en wordt een kind
onder voogdij geplaatst. De jeugdzorg
helpt kind en gezin met intensieve thuis-
begeleiding. Een deel van de kinderen kan
niet thuis blijven wonen, maar wordt in
een leefgroep of pleeggezin geplaatst.
Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich al
45 jaar in voor al die kinderen die met
jeugdzorg te maken krijgen. Door de
beperkte budgetten van instellingen voor
jeugdzorg ontbreekt het vaak aan geld
voor de extra's, zoals een weekje kamperen
in de zomer, een fiets, een lidmaatschap
van een sportclub, een presentje met
Sinterklaas of zelfs elementaire behoeften
als kleding. Zo ontving in 2004 bijvoor-
beeld Bureau jeugdzorg in Arnhem diverse
bijdragen voor onder meer vakantie en
sport voor diverse pupillen. Tevens ontving
GSJ Lindenhout in Arnhem een bijdrage
voor de speelvoorziening voor de locatie De
Springplank.
Om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen
blijven honoreren, is het voor Kinderhulp
absoluut noodzakelijk dat er tijdens de
jaar-lijkse landelijke collecteweek veel geld
wordt opgehaald. Ook dit jaar, van 8 t/m 14
mei, gaan er weer zo'n 25.000 vrijwilligers
met de collectebus op pad. Samen moeten
zij zorgen voor een groot deel van de
inkomsten van Kinderhulp.

Hyundai Atoz, 5-drs, Prime, zwart, 37240 km 2002
Hyundai Accent 1.5 GLS, 4-drs, airco, zilver . 11-2001
Nissan Primera station airco, blauw metallic 1999
Nissan Micra 1.31 3-drs rood met., 15790 km 1999
Nissan Micra 3-drs zwart met., 81780 km 1992
Nissan Almera 3-drs rood, airco 1997
Suzuki Swift 3-drs, rood/blauw 1994-1996
Opel Corsa 1.2J-16V 5-drs, grijs/blauw m. 10200 km.. 2003
Opel Astra 1.2M6V 5-drs, blauw met 2001
Peugeot 406 1.9 diesel Sedan 1998
Peugeot 306 1.4 Select 3-drs. groen metallic 1997
Peugeot 306 1.4XR Belfort 5-drs. blauw metallic . . . 1996
Peugeot 206 1.1 i 3-drs. blauw 2000
Toyota Starlet 1.3-16v 3-drs. blauw met 1997
VW Golf 1.4-16V 5-drs.groen met 1998
VW Golf 1.4 5-drs.zwart met 1996
VW Polo 1.9 diesel 3-drs. rood . 1997

AUTOBEDRIJF
OVERBEEK

Dorpsstraat 4 - Hummelo - Tel. 0314-381674
Inruil en financiering mogelijk, voor nieuwe en gebruikte

auto's, APK keuringsstation
www.autobedrijfoverbeek.nl

n E HOGE VOORT
AUTOWASCENTRUM

O TANKSTATION

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

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

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

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

In het weekend van
6,7 en 8 mei a.s. krijgt u bij

autowascentrum De Hoge Voort

€4,- korting
op wasprogramma 1.

U betaalt slechts € 7,- i.p.v. € 11 ,-
voor wasprogramma 1.

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

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

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prjjzen en '
de diverse acties belt u 0314-620471.
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Volleybalmeisjes S.V. Halle
kampioen

Het meisjesteam van S.V. Halle met Lindsey, Sanne, Marloes, Mandy, Lisanne en Hanke
maakte het in de wedstrijd tegen VCV toch nog even spannend, maar wist toch het kampi-
oenschap te behalen. Door het kampioenschap mag het team deelnemen aan de regiokam-
pioenschappen in Hoog-Keppel. Dat wordt weer spannend, maar eerst kan even dit kampi-
oenschap gevierd worden.

Lamberti-
kerk open op

woensdag-
avond 4 mei

Op woensdagavond 4 mei
a.s. is de jaarlijkse doden-
herdenking in de Lamberti-
kerk en rond het monu-
ment in het centrum van
Zelhem. Voor iedereen die
ook daarna behoefte heeft
aan stilte voor bezinning
blijft de Lambertikerk open
tot 21.00 uur.

Aanrijding
met

dodelijke
afloop

Op 30 april, omstreeks 21.45
uur vond op de
Doetinchemseweg in Zel-
hem een ernstig verkeer-
songeval plaats. Een 54-
jarige inwoner uit Zelhem
kwam daarbij om het leven
en twee andere betrokke-
nen raakten gewond.

De 54-jarige Zelhemmer
reed over de Doetinchemse-
weg, komende uit de richt-
ing Doetinchem.
Vermoedelijk is hij in een
bocht met zijn auto rechts
in de berm terechtgekomen
met als gevolg dat hij door
zijn reactie dwars op de weg
kwam te staan. Op dat
moment naderde een 37-
jarige automobilist uit
Doetinchem uit tegen-
overgestelde richting. Deze
trachtte nog om een aanri-
jding te voorkomen, maar
botste in de flank van het
voertuig van de Zelhemmer.
De auto van de Zelhemmer
belandde tengevolge daar-
van in de sloot. De hulp van
de brandweer werd inge-
roepen om het slachtoffer
uit het voertuig te bevrij-
den. Daarvoor werd de
Doetin-chemseweg tijdelijk
afgesloten voor het verkeer.
Alle hulp ten spijt kon niet
worden voorkomen dat de
54-jarige Zelhemmer aan
zijn verwondingen over-
leed. De 37-jarige
Doetinchem-mer en diens
35-jarige passagier werden
per ambulance naar het
ziekenhuis overgebracht.

4 mei-
herdenking

in Halle
Op 4 mei zullen de geval-
lenen voor de vrede in Halle
herdacht worden. Om 19.30
uur is er in de grote kerk
een korte bijeenkomst.
Aansluitend wordt er een
stille tocht gehouden naar
de begraafplaats.waar een
krans zal worden gelegd bij
de graven van de geal-
lieerde vliegers, die in de
nacht van 30 en 31 augus-
tus bij een luchtgevecht om
het leven kwamen.

Hik in
café de Tol

De Hummelose band Hik
treedt woensdag 4 mei op
in café de Tol. Ze hebben
voor deze gelegenheid een
mooi programma in elkaar
gezet.
Het optreden begint om
21.00 uur en de entree is
vrij.

Zusje Voogd brengt modern cabaret
op de planken. De twee zussen zijn
niet maatschappelijk geëngageerd
zoals een Freek de Jonge dat is. Zij
komen voort uit een generatie die
nergens voor heeft moeten knokken.
"Wij zijn helemaal niet feministisch.
We zijn verwend, omdat wij die
strijd niet meer hoeven te leveren.
Dat hebben de Dolle Mina's dertig
jaar geleden al gedaan" verklaart
Sjamke Voogd. Zusje Voogd is echter
niet minder scherp dan, bijvoor-
beeld, Freek de Jonge. De beide
dames zijn fan van Youp van 't Hek,
Hans Teeuwen en Lebbis & Jansen. In
die 'traditie' mag het publiek scherp
en dynamisch cabaret verwachten.

Begrafenisshow
Zusje Voogd mag dan niet
maatschappelijk geëngageerd zijn,
maar het cabaretduo kijkt wel mess-
cherp naar de dingen die in onze
hedendaagse samenleving gebeuren.
Zo maken zij de realityprogramma's
belachelijk. Zij doen een begrafenis-
show, inclusief de webcam in het
graf. En de postcode euthanasie-
show. Sjamke Voogd: "Natuurlijk

overdrijven we, maar die begrafenis-
show wordt nu echt uitgezonden,
terwijl wij die een paar jaar geleden
al op het podium hebben bedacht."
De beide zusjes kregen ook bekend-
heid via een serie reclames voor
Eneco energie in dagblad, op radio
en televisie. Zij werden daarvoor in
januari van dit jaar genomineerd
voor de Loden Leeuw.

Uit de pers
Timing en interacties is het toverwo-
ord en vocale stukjes maken indruk,
aldus de Twentsche Courant. Een
geheel eigen stijl met een knap
gemaakt programma, zo omschrijft
het blad Cabaretliefhebbers de
voorstelling. De ijzersterke act van
Zusje Voogd paart vakmanschap aan
onweerstaanbare humor, talent aan
onverwachte ontroering, zo roemt
de lokale recensent hun optreden in
Someren. Zusje Voogd samengevat:
veel talent, veel humor, kan alleen
maar groeien, volgens de Apeldoorn-
se Courant.
Kortom: Dit mag u als cabaret-
liefhebber niet missen.

Zusje Voogd treedt op zaterdag 21 mei in Theater De Brink op. De voorstelling begint om 20.00 uur.
De zaal gaat om 19.30 uur open en het toegangskaartje kost € 12,50. Kaarten kunt u bestellen via
info@centrumdebrink.nl of via tel. 0314-622140. Het cabaretduo bestaat uit -inderdaad- de zusjes
Sjamke en Nellerike Voogd. De beide dames haalden in 2001 de finale van het Leids Cabaret Festival.

In het centrum van Hengelo, in de driehoek Raadhuisstraat, Kerkstraat en de
Markt straat, gaat Bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo beginnen met de bouw van
een eigentijds appartementencomplex. Hierin komen 17 koopappartementen
met een oppervlakte van minimaal 120 m2, verdeeld over 3 verdiepingen met op
de begane grond enkele commerciële ruimtes.

Omdat het plan op een centrale plek staat,
is de architectonische verschijningsvorm
een belangrijk onderdeel. Aan de zijde van
de Kerkstraat krijgt het gebouw een hal-
fronde vorm, met boven het ronde trap-
penhuis een puntdak. Voor het complex
komt een open plein. Onder het gebouw
wordt een parkeerkelder aangelegd, zodat
iedere eigenaar een eigen parkeerplek
heeft. Het pand zal worden voorzien van

een lift en elk appartement heeft een
eigen balkon of terras. Gelet op de centrale
ligging ten opzichte van winkels, biblio-
theek en overige voorzieningen, zijn de
appartementen bijzonder geschikt voor
ouderen. Enkele appartementen zijn nog
te koop. Wilt u inlichtingen over het proj-
ect, dan kunt u contact opnemen met
Luimes & Lebbink Makelaars, tel. 0314-
624215.



Varkens ^
Activiteiten

Centrum

Varkens Activiteiten Centrum is een coöpera-
tieve vereniging. De activiteiten zijn o.a.: ver-
koop van varkenssperma, drachtigheidscon-
trole en reproductiebegeleiding in de varkens-
houderij. Wij zijn met spoed op zoek naar

twee inval- en/of vakantiekrachten,

die in groepsverband willen meewerken in de
stal en het laboratorium. Minimum leeftijd: 16
jaar.

Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met Willie Wissink, tel. 0575-
458145 of 0575-433955 ('s avonds).

VAC, Harfsensesteeg 25, 7217 MG Harfsen.

Iets doen voor
de Zonnebloem?

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip!

www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl

©

BAKDEMONSTRATIE
op zaterdag 7 mei a.s.

VAN 10.00 UUR
TOT 16.00 UUR TELEFOON 0573-44 14 19

ELKE DAG OPEN VAN 9.00 TOT 18.00 UUR

VORDEN • Stationsweg 16 • tel.: 0575 - 55 15 83

Het kantoor van

notaris mr, R, Das
te Vorden

is op vrijdag
6 mei a.s.

de gehele dag
GESLOTEN.

Donderdag 5 mei

BEVRIJDINGS-VUURWERK

Hietmaat Hengelo (G)

Gemeente Bronckhorst

AANVANG 21.45 UUR



Sparta
met?
medailles
naar huis
Zaterdag 23 april zijn de finale wed-
strijden van Regio Gelderland Oost ge-
houden in sporthal ,,de Pelwijk" in
Winterswijk.

Vier rayons deden mee aan deze regio-
finale wedstrijd waaronder de Hanze
streek, De Achterhoek, de Graafschap
en de Üemers.

Bij Sparta hadden 14 meisjes zich ge-
plaatst voor deze wedstrijd, waar ze op
vier Onderdelen, brug, lange mat,
balk en sprong hun kunsten konden
vertonen. 7 meisjes van Sparta kwa-
men met een medaille op het podium
te staan.

UITSLAGEN:

Instap 11:
1. Tecula Rabelink (regio-kampioen op
dit niveau)
2. Ernma Groot Jebbink
3. Sifra Oevering
Gehele podium met Sparta meiden

Pupil 1-11:
1. Bo Huurneman (regio-kampio-
dit niveau)

Pupil 1-10:
1. Paula Bruinsma (regio-kampioen op
dit niveau)
2. Lieke Spekschoor

Jeugd 10:
2. Marieke ten Have

Alle deelneemsters kregen een di-
ploma mee naar huis waar hun cijfers
op stonden vermeld. Met dank aan het
jurylid: Ellen Rabelink.

Nijntje bij de Bruna op bezoek Orkest 'Sarabram' brengt
luchtige muziek
De PCOB-afdeling Vorden hield
donderdag de middagbijeenkomst.
Dit keer was het een luchtig pro-
gramma als afsluiting van het
vergaderseizoen. Voorzitter Jan
Olthaar heette de aanwezigen wel-
kom en las de muzikale psalm 150.

Hij kon een bijna 20-personen Senio-
renorkest "Sarabram"uit Doetinchem
welkom heten. Opmerkelijk is dat het
oudste lid van dit Seniorenorkest,
mevrAJ.Pieneman-Vos, lid is van de
plaatselijke PCOB-afdeling.
Dit was ook de aanleiding voor het uit-
nodigen van dit orkest. Dit seniorenor-
kest is in 1984 opgericht en sinds 1993
zwaait de heer Schutter het dirigen-
tenstokje. Het orkest "Sarabram" kan
worden omschreven als mensen die
ouder zijn en van muziek houden.
Begonnen werd met Symphonia Italia-
no, waarin het Italiaanse volkslied
was verwerkt. Verder werden voor de

pauze liederen van James Last en Jan
van Bekum ten gehore gebracht. Door
de licht klassieke muziek kwam het
geheel zuiver en vrolijk over.

Na de pauze werd begonnen met een
mars voor vrede en vrijheid. Het lied
aan de blauwe Donau ontbrak niet en
de Sarabram-potpourri was een echte
meezinger.
De aanwezigen hebben genoten van
een heerlijk middagje muziek, dat
deze senioren met veel inzet wisten te
brengen. De voorzitter bedankte de
dirigent en de orkestleden hartelijk
voor het gebodene. Hij riep de aan-
wezigen op deel te nemen aan het
jaarlijks uitstapje op 12 mei as. aan
het fruitmuseum in de Betuwe. Opge-
ven kan nog bj de heer J. Jeeninga, tel.
55 16 40.
De bijeenkomst werd afgesloten met
het zingen van 2 liederen van het
"Wilhelmus".

Afgelopen woensdag vond aan de Raadhuisstraat de feestelijke heropening van de Bruna winkel plaats. Als speciale gast was Nijntje aan-
wezig. Kinderen die dat wilden konden met haar op de foto. De klanten kregen t.g.v. van deze opening een leuke attentie aangeboden. Gemeente Bronckhorst, de toekomstige Parel van de Achterhoek.



Vara 'KASSA' op TV:

Het VARA televisieprogramma 'Kassa' vergeleek zaterdag 23 april de prijzen bij diverse
supermarkten. Daarbij ging het om producten die centraal staan bij een leuk dagje uit. Uit de test
kwam Edah Lekker&Laag weer duidelijk naar voren als de goedkoopste supermarkt. Wist u
trouwens dat ons totale assortiment altijd zo laag mogelijk geprijsd is. Vergelijk maar. Welkom!

••••Ml

l

entos

miths

Supermarkt

Edah Lekker&Laag
Hoogvliet

Jumbo

Bas vd Heijden

Jan Linders

Deen

C1000

Dekamarkt

AH

DeWit Kom(g>rt

Plus

Totaalprijs
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17.68

17.82

18.11

18.63

19.28

19.31

19.81

19.89

19.96

20.07

Zivilsal

Lekker goed, laagste prijzen. Edah



Yvette Draisma leeft al twaalf laar met een donorlever

Dankzij die ene donor ben ik er nu nog
Orgaandonatie is een belangrijk onderwerp dat ie-
dereen aangaat. Want er is nog steeds een groot
tekort aan donoren. Mede daardoor sterven er
jaarlijks enkele honderden patiënten die op een
transplantatie wachten. Voor Yvette Draisma was
een donorlever van levensbelang.

"Levercirrose...op mijn negen-
tiende jaar! Volgens de ver-
pleegkundige was dat meer
iets voor een oudere vrouw, of

iemand die dertig jaar gedron-
ken heeft. Het was een volsla-
gen raadsel hoe ik daar aan
kwam", vertelt Yvette Draisma,

nu 39 jaar en trotse moeder
van een jongen van acht en
een meisje van vijf jaar. Yvette
kreeg medicijnen waardoor ze
zich iets beter voelde, maar uit-
eindelijk kwam ze op de wacht-
lijst voor transplantatie. "Ik
bleef er laconiek onder. 'Eigen-
lijk heb ik zo'n lever helemaal
niet nodig', zei ik stoer. Maar ik
werd zo ziek en mijn leven viel
zo stil, dat ik de kans met beide
handen aangreep toen na twee
jaar wachten een lever voor mij
beschikbaar kwam."

"Ik leef niet in
geleende tijd"
De nieuwe lever voelde met-
een goed. Na een half jaar
stond ze zelfs al weer op de
tennisbaan en op de ski's.
Yvette: "En ik kreeg twee su-
pergezonde kinderen! Ik loop
niet rond met het idee dat ik
leef in geleende tijd. Die trans-
plantatie hoort bij mijn leven
en ik leef het zonder reserves.
Je kunt aan niets zien dat hier
'een getransplanteerde' rond-
loopt. Ik geniet intens van

het leven en probeer uit te
dragen hoe belangrijk het is
dat mensen donor zijn, want

dankzij die ene donor ben ik
er nu nog!"

De man van Annalies Ottolini is donor geweest

Uiteindelijk heb ik
zijn hart gevolgd

Als u uw besluit over donatie niet laat registreren,
wordt de vraag 'wel of niet doneren?' aan uw na-
bestaanden voorgelegd. Annalies Ottolini (46)
werd geconfronteerd met deze moeilijke, emotio-
nele vraag.
"Het is nu drie jaar geleden.
Zo kroop hij 's ochtends nog
even tegen me aan en zo
was ik hem kwijt", vertelt An-
nalies Ottolini. Ondanks de
snelle komst van twee am-
bulances en vier broeders.
In het Alkmaarse ziekenhuis
constateerde de neuroloog
dat haar toen 40-jarige man
Ad Ottolini aan een hersen-
bloeding was overleden. Ka-
pot van verdriet moest ze ook
nog een verbijsterende vraag
beantwoorden. Of de artsen
bij Ad organen mochten uit-
nemen, voor mensen die op
transplantatie wachtten?
"Nou, daar sta je dan...",
vat Annalies Ottolini haar ge-
voelens samen. Ze vroeg om
bedenktijd. "Ik werd heen en

weer geslingerd en heb nog
wel hevig zitten twijfelen,
maar veel tijd was er niet. Ons
leven samen ging door me
heen. Op zijn bekende laco-
nieke manier had Ad wel eens
geroepen: 'je mag alles van
me verdelen als ik dood ben.'
Hij was geliefd hier in Noord-
Holland. Hij organiseerde
popavonden en maakte men-
sen enthousiast voor muziek
met zijn recensies in de krant.
Iets moois aan anderen door-
geven, dat was Ad. En dat was
meteen het antwoord!"

Toonbaar
Na de donoroperatie kwam
Ad naar huis, waar hij een
paar dagen in de achterka-
mer opgebaard heeft gele-
gen. "Hij zag er normaal uit,
behalve dan die typisch witte
kleur van een overledene. Het
is echt absoluut onzin dat een
orgaandonor er niet toonbaar
uitziet." Na een laatste groet
en de begrafenis werd het stil.

'"Praat er met
elkaar over"
Haar trots op Ad houdt Anna-
lies op de been. Hij was een
rocker in hart en nieren. En
daar heeft hij letterlijk nog vijf
anderen het leven mee kun-
nen redden. "Ik heb ervan
geleerd dat je ook de minder

prettige keuzes niet uit de
weg moet gaan en met el-
kaar moet bespreken. Mijn
zoon, die er nog niet over
kan praten, heb ik een brief
geschreven met daarin mijn
donorbesluit. Die bewaart
hij voorlopig ongeopend.
En verder heb ik mijn beslis-
sing laten registreren in het
Donorregister. Ik zeg altijd:
praat erover met elkaar, laat
weten wat je wilt. Dat kan je
geliefden een traumatische
ervaring besparen..."

Word donor
Als u donor wilt worden, hoeft u alleen deze keuze te laten
vastleggen in het centrale Donorregister. Dit doet u met een
donorformulier. U kunt daarop aangeven welke weefsels en
organen u eventueel niet wilt doneren. U kunt ook laten
registreren dat uw nabestaanden of één bepaald iemand
voor u de keuze moet maken.

Donorformulieren kunt u aanvragen via:
• de antwoordcoupon
• www.donorvoorlichting.nl
• de informatielijn 0900 - 821 21 66 (€0,10 per minuut)
U kunt het formulier ook ophalen bij postkantoor, biblio-
theek, gemeente, huisarts of apotheek.

Wat u moet weten over donorregistratie:
• U kunt uw registratie altijd veranderen door opnieuw

een donorformulier in te vullen. Zo vaak u wilt.
• U hoeft geen pasje bij u te dragen.
• U kunt ook aangeven dat u géén donor wilt zijn.

Als ergaanóonor kan uw
moeder Levens redden

2L0u ze daartoe
bereid zijn ge^eesï'P

U mag hei zeggen, want er is nelaas
geen beslissing geregistreerd.

investeren
in gezondheid

DONOR WORDEN OF NIET
BESLUIT HET ZELF

BEL VOOR MEER INFORMATIE EN EEN DONORFORMULIER

0900 8 21 21 66 <c 0,10 P/min)
OF KIJK OP WWW.DONORVOORLICHTING.NL

;

Donorwijzer
Twijfelt u of u donor wilt worden of niet? Of hebt u daar nooit echt over nagedacht?

Ca dan naar www.dononvijzer.nl en doe de test. Dan weet u meer over orgaan- en
weefseldonatie en welke donorkeuze het beste bij u past.

t w o o r d k a a r t
BBBHBBBBBBBHBBBBBBHBBBBBBBBBHBB̂

Ja, ik neem een beslissing over orgaan- en weefseldonatie.

l l Ik wil mijn besluit laten registreren. Stuurt u mij donorformulier(en)

(aantal invullen svp)

l l Ik ontvang graag meer informatie over:

Naam man/vrouw

Adres

Postcode Woonplaats
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Geboortedatum Datum

NIGZ
investeren ,

m gezondheid

Deze antwoordkaart kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen naar NIGZ-Donorvoorlichting,
Antwoordnummer 2210, 3440 VB Woerden.
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Het bevrijdingsconcert en de estafettelo
het mega terras, de komst van "keep them rolling"

en de ontvangst van de Canadese veteranen zijn mede
mogelijk gemaakt door onderstaande Vordense sponsors:

*****
DIJKMAN BOUWBEDRIJF

PENSIOEN PERSPECTIEF HARMSEN

RABOBANK GRAAFSCHAP WEST

•
DRUKKERIJ WEEVERS

BOERSTOEL SCHILDERSBEDRIJF

****
W1LTINK INSTALLATIEBEDRIJF

VLOGMAN KEURSLAGERIJ
PELGRUM MAKELAARS

AUTOBEDRIJF KLEIN BRINKE

HANDY MEN KLUSSENBEDRIJF TER BEEK

AUTO HERWERS HYUNDAI / -
^r' MITSUBISHI / NISSAN

BLOEMENDAAL & WIEGERINK AC-

COUNTANTS EN

BELASTINGADVISEURS

VISSER MODE

SIEMERINK OPTICIEN-JUWELIER

AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK

JANSEN'S METAALWAREN

RUITERKAMP AANNEMERSBEDRIJF

ECKHARDT ONNO BOUWBEDRIJF

HOTEL-RESTAURANT BAKKER

CAFE-RESTAURANT DE HERBERG
BISTRO DE ROTONDE

SPORTCAFÈ T JEBBINK

DEPARTEMENT VORDEN
TOT NUT VAN HET ALGEMEEN

***
JOS SCHOTMAN TIMMERBEDRIJF - ECKHARDT STEVEN

GLAS IN LOOD - ECKHARDT THIJS RIJSCHOOL RUESSINK

SCHILDERSBEDRIJF BERENTSEN-BARGEMAN-BESSELINK

IJSBUFFET KERKEPAD - TUUNTE FASHION

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL - WIM BOSMAN

INSTALLATIEBEDRIJF - ABN AMRO BANK - WEULEN

KRANENBARGBRANDSTOFFEN-SIERBESTRATINGEN

IDO HUMMELINK AANNEMERSBEDRIJF

SCHROER METSELBEDRIJF - GIESEN SCHOENMODE

ROB HARTMAN BOUWBEDRIJF OUDE VOORDE

MEEKS MEUBELEN - SUPER DE BOER

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL M. HORSTMAN

BLEUMINK PROFILE RIJWIELEN - KETTELERIJ HOVENIERS

PETERS SCHILDERSBEDRIJF - LAMMERS WONEN

FREE-WHEEL SPORT EN RECREATIE

WELGRAVEN HANDELSONDERNEMING

HELMINK MEUBELEN - SALON MARIANNE -

DUTCH PC TRADING COMPANY - KLUSSENBEDRIJF

THEO SCHOTSMAN - WELKOOP - FRISO WOUDSTRA

ARCHITECTEN BNA - DROGISTERIJ TEN KATE

INSTALLATIEBEDRIJF FON5 JANSEN

SCHILDERSBEDRIJF G. WENNEKER

SUETERS SPEELGOED / HUISH. ART /- KADOSHOP

ELBRINK GROEN GROEP

TAVEERNE DE WILDENBORCHERHOF - MD MEUBELEN

VAN ASSELT ECHTE BAKKERIJ - BLOEMEN DAVORTA

BARGEMAN AANNEMERSBEDRIJF - DE VORDENSE TUIN

BLOEMEN EN DECORATIES - CHINEES-INDISCH

RESTAURANT FAN SHENG - FASHION CORNER MODE

BRUNA KANTOOR EN BOEKEN - DOSTAL WEGENBOUW-

BEDRIJF - GIBO GROEP ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

MAKELAARDIJ & ASSURANTIËN VAN ZEEBURG & VISSER

PIM VAN ZEEBURG TIMMERBEDRIJF

DIERENSPECIAALZAAK KLUVERS

VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING

VIDEOTHEEK VORDEN - PLAZA VORDEN

BORGONJEN NAAIMACHINE SPECIALIST

RESTAURANT & CAFETARIA T OLDE LETTINK

BEEFTINK GRONDVERZETBEDRIJF



We e ke n d voo rd ee l

Merci
Assorti, melk,
puur off crocant
Pak 200/250 gram
ELDERS 2.29/2.45

"Speciaal voor moeder gebakken....

PLUS
Moederdagvlaai

met aardbeien
en slagroom

i Voor 10-12 personen
NORMAAL 9.99

Maak kans
op een fantastische

ballonvaart

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

men» Mona
Schepijs
Vanille/aardbei,
vanille/choco,
vanille/karamel of vanille
Beker 650 ml.
ELDERS 2.65

Duc de Meynan
Rood, rosé

off wit
3 flessen a 75 cl.

ELDERS 11.97

3 flessen
naar keuze

1OSoo

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste'
actieprijzen

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS Kogelman

Sperziebonen
500 gram

f^fl Filet Americain
Diverse soorten.
Bakje 150 gram
ELDERS 1.79

Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

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

7242 EC Lochem vrjJd^ 8
0°°;

2 °̂°
Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-°°-20-00

www.plussupermarkt.nl

U
/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouder



De taraboemboemband verzorgde een spetterend optreden voor de jeugd.

Bedankt!
Namens vele inwoners van Vorden die ons hiervoor benaderd hebben
willen wij de Oranjevereniging van Vorden bedanken voor de georgani-
seerde activiteiten.
Door de inzet van deze groep wordt er elk jaar weer een prachtig pro-
gramma georganiseerd. De mensen die ons benaderd hebben willen te-
vens de bevolking oproepen op allen donateur te worden van de Oran-
jevereniging Vorden.

Redactie Weekblad Contact

Een trotse schutterskoning Rutger Wullink met vriendin.

Het bestuur van de Oranjevereniging Vorden kijkt met veel genoegen terug op een
prachtig, druk en plezierig verlopen Koninginnedag. Als bestuur staan we altijd open
voor ideeën en positieve opmerkingen.
Zo zijn we nu weer in gesprek met Erik Oldenhave en Erik Rakitov om een beddenrace
2006 op poten (wieltjes) te zetten. Nadere informatie volgt t.z.t. in Weekblad Contact.
Sponsors vuurwerk: Euro Flanit, Wim Bosman, Bakkerij de Mölle en drukkerij Weevers
nogmaals bedankt! Tevens bedanken we de horeca voor inzet en samenwerking.

Broodbakdemonstratie bij Welkoop Vorden:

Win een moederdagontbijt!

Thomas Kniewallner (links) en Wendie Vrieler van Bistro De Rotonde presteren samen met Wim Weenk van Welkoop Vorden het moeder-
dagontbijt.

Wie vrijdag of zaterdag zijn inko-
pen doet bij Welkoop Vorden,
maakt kans op een moederdagont-
bijt verzorgd door Bistro De Roton-
de. Andersom geeft Bistro De Ro-
tonde dit weekend een moederdag-
cheque ter waarde van vijftig euro
weg die de klant weer kan besteden
bij Welkoop Vorden.

"Wij willen de moeders in het dorp
eens extra verwennen", zegt Wim
Weenk van Welkoop Vorden over de
gezamenlijke actie met Bistro De Ro-
tonde. De moederdagactie werkt heel
eenvoudig. Wie op vrijdag of zaterdag
zijn inkopen bij Welkoop Vorden doet,
dient achterop de kassabon zijn naam
en adres te zetten en deze in te leveren
bij de kassa. Zaterdag aan het eind van
de middag vindt dan de trekking
plaats waarna de gelukkige winnares
op zondagochtend aan huis zal wor-
den verrast met een ontbijt op bed.
Voor klanten van Bistro De Rotonde
geldt in feite hetzelfde verhaal. Op vrij-

dag en zaterdag kunnen zij de reke
ning met daarop hun naam en adres
deponeren in de bus die in het restau-
rant staat. De winnares ontvangt ech-
ter geen ontbijt cp bed maar een Wel-
koopcheque ter waarde van vijftig eu-
ro.

MOEDERDAGTIPS
Wie voor moederdag nog op zoek is
naar een leuk cadeau kan hiervoor uit-
stekend terecht bij de twee bovenge
noemde zaken. "Het is volop voor-
jaar", zegt Wim Weenk van Welkoop
Vorden. "Artikelen voor in de tuin
doen het dan ook altijd goed. Bijvoor-
beeld nieuwe tuinmeubelen of een
leuke picknicktafel. Daarnaast hebben
wij een groot assortiment perkgoed
waaronder hanging baskets en andere
gevulde potten. Ook artikelen met
daarin mozaïek verwerkt, zijn de laat-
ste tijd erg populair. Zo hebben wij een
bistroset voor in de tuin maar ook mo-
zaïek wandbakhouders en pothou-
ders voor aan de muur."

Ook Wendie Vrieler van Bistro De Ro-
tonde weet hoe we onze moeders kun-
nen verwennen. "Neem ze gewoon lek-
ker mee uit eten. Wij hebben een uit-
gebreide kaart en het aspergeseizoen
is weer begonnen." Ze voegt daar ge
lijk aan toe dat een heerlijke sorbet op
het terras natuurlijk eveneens tot de
mogelijkheden behoort. "Ook op die
manier kun je je moeder verrassen. Bij
ons kun je alle kanten op", zegt ze.

BAKDEMONSTRATIE
Verder vindt er zaterdag bij Welkoop
Vorden in het kader van moederdag
een gratis bakdemonstratie plaats.
Thuisbakken is weer helemaal in, zo-
wel met de broodbakmachine als in
de gewone oven. Met de Soeziebakme
len maakt u zelf heerlijke broden,
taarten en gebak.

De bakdemonstratie zal worden ver-
zorgd door Pierre Pijpers, Nederlands
Kampioen broodbakken en bekend
van diverse televisieprogramma's.

Mededeling van
De Raad van Kerken
De gezamenlijke kerken van Vor-
den organiseren een OPENLUCHT-
DEENST op EERSTE PINKSTERDAG
15 mei op het terrein naast het ge-
meentehuis bij de Lodewijkslinde.

Medewerking wordt verleend door het
RJt gemengd koor Cantemus Domino
(laten wij voor de Heer zingen), als-
mede het koperensemble van Sursum
Corda.
In een tijd waarin er een zekere lef
voor nodig is om openlijk voor de
christelijke boodschap uit te komen,
willen de kerken Gods' Geest afroe
pen over hun gezamenlijke evangeli-
sche en oecumenische opdracht tot
solidariteit en eenheid onder alle
christenen. Het speciale thema van

deze pinksterdienst is "De Geest no-
digt uit tot leven met lof en lef ". De
jeugd zal haar eigen bijdrage aan deze
pinksterdienst verlenen.
Er wordt op een grote opkomst
gerekend. Mocht het weer te slecht
zijn, dan wordt de dienst gehouden in
de Hervormde dorpskerk. Er zal ge
zorgd worden voor voldoende zit-
plaatsen, maar indien men ook even-
tueel zijn eigen klapstoel meebrengt,
is men in elk geval verzekerd van een
zitplaats! Voor kinderoppas wordt ge
zorgd.

Aanvang van de dienst om 10.00 uur
NB. De dienst wordt in zijn geheel
uitgezonden via de Streekradio Ach-
terhoek FM.

Kairosavond
met Gerrit Jansen
Op dinsdag 10 mei a.s. is alweer de
laatste Kairosavond "Er is meer.—"
van dit seizoen. Op deze avond bij
Hotel ~t Zwaantje" in zaal "t Zwa-
newiek", Zieuwentseweg l in I Jch-
tenvoorde komt Gerrit Jansen.

Gerrit Jansen is numeroloog en aan de
hand van de geboortedatum verricht
hij waarnemingen. Hij doet dit altijd
met veel humor en woordspelingen,
zodat de avonden zeer ontspannen en
vrolijk zijn. Begin van de avond en in
de pauze kunt u kennismaken met de
vrijwilligers. Van Rob Vos hebben we
de afgelopen keer afscheid genomen;

we hebben een nieuwe vrijwilligster
gevonden en dat is Miriam Menzing
en zij werkt met Reiki. Verder kunt u
ontdekken, wat de volgende vrijwilli-
gers doen: Alianne Koning, Kristalthe
rapie en Magnetiseren; Mirande Over-
maat, Reiki; Sjany de Graaf, APS en Ge
stalttherapie; Nadia Busch, Aura Rea-
ding en Healing; Agnes Vos en Riet
Scheers met boeken van The Read-
Shop en tweedehands boeken. Voor
meer informatie kunt u bellen met
Nardie Krabbenborg, tel. 0544-375708
of kijk op www.kairospraktijk.nl.

Zie advertentie elders in deze krant.

Aspergeseizoen in volle gang
Sinds kort draait bij Aspergebe
drijf Asselman in Barchem de
oogst van asperges op volle toeren.
Hoewel het seizoen wat later op
gang is gekomen dan in andere ja-
ren, is 'de koningin der groenten',
ook wel 'het witte goud' genoemd,
bijzonder goed van smaak.

Ook de opbrengst laat niets te wensen
over. Dick Asselman: "We zijn wat la-
ter op gang gekomen, maar de kwali-
teit vergoedt veel. Onze asperges zijn
dit jaar buitengewoon goed en we
kunnen gelukkig goed voldoen aan de
grote vraag." Gevraagd naar de berei-
ding van asperges, zegt Asselman dat
ze op vele manieren erg smakelijk te

bereiden zijn. Zelf vindt hij ze lekker
wanneer ze worden opgediend met ge
smolten boter, gekookte ham en hard-
gekookte eieren. Maar evenzeer geniet
hij van gekookte asperges met een lek-
kere Hollandse saus. Iedereen die iets
wil weten over dit mooie natuurpro-
duct, kan bij Asselman antwoord krij-
gen op zijn of haar vragen. Overigens
kunnen de klanten bij Asselman te
recht voor alle andere ingrediënten
voor een aspergemaaltijd, zoals ei-
eren, wijn en ham. Het bedrijf aan de
Vrochterdijk 2 in Barchem is dagelijks
geopend van 9.00 tot 18.00 uur ('s zon-
dags tot 16.00 uur). Telefonisch is het
te bereiken onder nummer (0573) 44
1419.



De 'oorlogsboom' door Martin Gabriël, Vorden

In mei 2004 heb ik in Uw blad "Con-
tacteen verhaal laten opnemen
over de "'oorlogsboom" te Vorden,
de mooie grote Maple Leafboom
die staat in de tuin van de fam. Bos-
boom Zutphenseweg 40 te Vorden.
Deze boom, toen als een heel klein
plantje, was omstreeks 1946 door
de toenmalige bewoonster van het
pand, mevr. R. Poesse, dochter van
de vleesfabriekdirecteur te Vorden,
tijdens haar bezoek in Canada bij
de familie Cooke door die familie
meegegeven.

Aan haar was het verzoek gedaan om
dit boompje, de Maple Leaf, welk blad
voorkomt in de vlag van Canada, mee
te nemen naar Nederland en aldaar te
poten op de begraafplaats bij de gra-
ven van de gevallen Canadezen en als
het kan met name bij het graf van de
gevallen vliegenier van de RAF, ser-
geant L.F. Cooke.
Na Canada, Amerika en Engeland
kwam R. Poesse met het boompje in
Nederland aan. Om aan het verzoek
van de familie Cooke uitvoering te ge-
ven schreef zij toen een verzoek aan de
gemeente Vorden om het boompje te
mogen plaatsen op of bij het graf van
L.F. Cooke.
Na raadpleging door de gemeente Vor-
den bij de Nationale Oorlogsgraven-
dienst, die toen de graven van de Geal-
lieerden beheerde, werd het plaatsen
van dat boompje niet toegestaan.
R. Poesse heeft het boompje toen ach-
terin haar eigen tuin gepoot. Thans is
het een fantastische grote Maple Leaf
boom met een stamdoorsnee van wel
50 a 60 cm.

Bij de Dodenherdenking van 4 mei
2004 heeft mevr. R. Poesse nog weer
enige vers afgesneden takken van die
mooie thans dus grote boom gelegd
op de graven van de gevallen Bevrij-
ders van ons land in Vorden.

Het geplaatste artikel in "Contact" van
vorig jaar leverde mij, schrijver van
het artikel, veel zeer positieve reacties
op die ik U niet wil onthouden.

Van de familie Hermans, Zutphense
weg 42 te Vorden kreeg ik een schrij-
ven waarin o.a. aan mij werd medege-
deeld dat hun zoon Matthijs in de
herfst van 1991 een eikel van de Maple
Leaf boom aantrof in hun tuin en de-
ze pootte in een klein potje. Bij de fam.
Hermans kwam via de vereniging
America Field Service in 1991 en daar-
na een Canadees logeren. Een paar
jaar later hebben ze de inmiddels
groot geworden Maple Leafboom fees-
telijk geplant in hun tuin aan de Zut-
phenseweg en vernoemd naar de Ca-
nadees. Zij sluiten de brief aan mij af
met de zin: Zo zie je dat de "Oorlogs-
boom" van jou een waardige nazaat
heeft gekregen.

Ook kreeg ik van diverse Vordense jon-
geren tijdens mijn wandelingen door
Vorden opmerkingen in de trant van:
"Mooi stuk" en "Ik heb de boom be-
zocht, wat een pracht exemplaar " en
andere positieve opmerkingen.
Van een oud inwoonster van Vorden
kreeg ik een verhaal te horen over een
gevallen Duitse soldaat op de Zut-
phenseweg, die aldaar reed op een mo-
tor en die toen tijdelijk begraven is in
de tuin van Jhr van Haaften, laten we
zeggen nu de tuin van perceel Zut-
phenseweg 38.

Omdat aan mij door mevr. R. Poesse
was medegedeeld dat ze bij de fam.
Cooke in Canada geweest was heb ik
op die naam alhier een nader onder-
zoek ingesteld. In het archief van de
gemeente Vorden trof ik de navolgen-
de mededeling aan: Algemene Be-
graafplaats, dagtekening van begra-
ven 5-6-1942, man, militair, nationali-
teit onbekend, naam-voornaam-rang-
troepenonderdeel-geboorteplaats en
datum onbekend. Op het stoffelijk
overschot werd geen identiteitsplaatje
en veldpostnummer aangetroffen. De
man kreeg een enkel graf en op het
graf werd een houten kruis geplaatst.
Als opmerking stond erbij, dat de ge
sneuvelde militair op donderdag, 4 ju-
ni 1942, nadat de brand van het vlieg-
tuig geblust was, geborgen was en dus
op 5 juni 1942 te Vorden begraven was.
Onder de rubriek opmerkingen was
vervolgens met pen bijgeschreven :
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"Ingevolge schrijven d.d. 27 december
1945, nr. 2152 GD van het Nederlandse
Rode Kruis te 's Gravenhage ligt in ge
noemd graf begraven van de Royal Ca-
nadian Airforce de Sgt. L.T. Cooke. Ook
werden in genoemd schrijven de ande
re inzittenden van dat gecrashte vlieg-
tuig geïdentificeerd. Toen rees bij mij
de-vraag van: "Waar is dat vliegtuig ge
crasht?" Het antwoord vond ik al spoe
dig in het boek "ErOp of ErOnder" -
Hoe de Achterhoek en Lijmers de
Duitsche Bezetting doorstonden en er-
van werden bevrijd-, met daarin o.a.
het verhaal van J. Rengelink genaamd
"Vorden doorstaat den oorlog goed
door" op bladzijde 289 e.v. Daarin
staat dat er een Engels vliegtuig was
gevallen op de laatste zaterdagnacht
van mei 1942 bij Van Asselt in Linde.
Het vliegtuig lag totaal uiteengeslagen
op de akkers en 4 luchtbelden hadden
hun leven gelaten, óók voor onze vrij-
heid.
Ze werden op 31 mei 1942 door vrijwil-
ligers uit de burgerij ten grave gedra-
gen en rusten thans op het kerkhof te
Vorden. Het betrof het eerste geallieer-
de toestel op Vordens grondgebied dat
was neergestort.

Terug naar de Maple Leaf boom. Van
de gemeente Vorden kreeg ik ook naar
aanleiding van het geplaatste artikel
in 2004 een reactie en wel een heel po-
sitieve. Men verzocht mijn medewer-
king in deze. Men wilde namelijk nu
HEEL graag een loot van de Maple Leaf
boom plaatsen op de begraafplaats te
Vorden bij het Oorlogsgraven monu-
ment. Dankzij de bereidwillige mede
werking van de ambtenaar Niessink
troffen wij bij de moederboom enige
goed bruikbare loten aan in het najaar
van 2004. Deze hebben wij op deskun-
dige wijze uitgestoken en laten op-
groeien in de winter. Thans hebben
wij dus een goed exemplaar van de
moederboom die oorspronkelijk dus
uit Canada afkomstig is.

Na de ceremonie van de Dodenher-
denking op 4 mei 2005, zestig jaar na
dato, gaat mevrouw R.Poesse "haar"
Maple Leaf boom onthullen voor de
geval Geallieerden op de begraafplaats
in Vorden. Het zal een eenvoudig en
sombere ceremonie zijn. Goed en fijn
dat na zoveel jaren toch de "boom"
zijn plekje krijgt waar hij gepland was,
namelijk op en bij de graven van de
Geallieerden op de begraafplaats in
Vorden om hen te eren en te danken
voor onze VRIJHEID.



Vorden klaar
voor Marathon op 21 mei

Namen v.l.n.r. knielend: jan Abbink en Martien Pater en staand: jan Visschers, Arjan Mombarg, Harry Lenselink, Willem Hamer,
lizzy Bakker en jaap Hesselink

De sfeer is minder hectisch dan vorig jaar toen het Skeelercomité het
Nederlands Kampioenschap naar Vorden wist te halen. Dit betekent
niet dat het comité het dit jaar rustig aan kan doen. Het organiseren
van een landelijke skeelerwedstrijd blijft een flinke klus. De voor-
bereidingen liggen goed op schema en het comité, dat vorige jaar veel
complimenten ontving bij de organisatie van het NK, is van plan er
weer een geslaagd evenement van te maken.

Voorzitter Martien Pater van het
skeelercomité ziet het evenement
met vertrouwen tegemoet.

De sponsorwerving is boven verwach-
ting goed verlopen. Een teken dat het
bedrijfsleven een dergelijk evenement
op zijn juiste waarde weet te schatten.
Mede door de sponsorbij dragen is de
toegang dit jaar gratis.

Ook de nieuwe gemeente Bronckhorst
en de provincie verlenen alle mede
werking bij het evenement, waar on-
der normale weersomstandigheden
zo'n 3000 bezoekers worden verwacht.
De complete skeelertop van Neder-

land, aangevuld met rijders uit o.a.
Frankrijk, België en Duitsland zal aan
de start verschijnen. Voormalig euro-
pees kampioen Allround schaatsen,
Mark Tuitert, maakt ook deel uit van
het A-peloton.

Naast Arjan Smit is zijn ploegenoot en
'thuisrijder' Arjan Mombarg een van
de favorieten.

Sjoerd Huisman, vorig jaar nog 3e bij
het NK en dit seizoen lid van de Nefit
ploeg is op revanche belust. Sven
Groot uit Zutphen start ook bij de A-
rijders. Zijn jongere broer Niels en Ie
jaars B-rijder Jan Willem Bobbink uit

Steenderen maken deel uit van het B-
peloton.

Ook bij de C-rijders en de Veteranen
zijn er verschillende deelnemers uit
de regio. Bij de dames wordt veel ver-
wacht van de Belgische rijdsters, die
afgelopen seizoen veel podiumplaat-
sen wisten te behalen.

Het parcours is ca. 1350 meter lang.
Start en Finish zijn op de Netwerkweg,
waar ook een grote tent voor de
sponsoren/genodigden zal worden
opgebouwd en een tribune voor het
publiek.

Het evenement begint om 15.00 uur
met Kids on Wheels, een gratis skeel-
erles voor jeugd tot ca. 12 jaar, waar-
voor men zich kan opgeven bij free
wheel in Vorden (zie www.free
wheel.com)

Om 16.00 uur is de Ie wedstrijd van
de C-rijders. De wedstrijd voor de A-rij-
ders begint om 19.30 uur.

Peuterpret

Vrijdag 28 april was voor de basis-
school-leerlingen en de kinderen
van Peuterpret een bijzonder fees-
telijke dag.

Leden van Oranje comité Vierakker-
Wichmond kwamen namelijk in de
klassen om "jubileum-bekers" aan alle
kinderen uit te reiken ter gelegenheid
van het 25 jarig regerings-jubileum
van onze koningin. Bovendien stond
op de andere zijde van de beker een
kaart van Nederland met de plaatsen
Vorden en Vierakker- Wichmond. Dit

ter herinnering aan 60 jaar bevrijding.
Alle kinderen uit de gemeente Vorden
die de peuter- of basisschool leeftijd
hebben , hebben recht op zo'n beker.
Mocht uw kind geen beker hebben
ontvangen dan kunt u deze alsnog op-
halen bij Erna Roeterdink, Heerlerweg
l in Vierakker.
Bent u de basisschool-leeftijd al ont-
groeid, maar wilt u toch graag zo'n ju-
bileumbeker hebben, dan kunt u deze
kopen voor € 4,- bij Bakkerij en Happe-
rij de Mölle aan de Burgemeester Gal-
leestraat 38 te Vorden.

Hondenspreekuur
De Sophia-Vereniging tot bescher-
ming van dieren verzorgt nu ook
voor Vorden en omstreken een
hondenspreekuur.

U kunt hier advies krijgen over alle
zaken die verband houden met het
aanschaffen van een hond.

MEN KAN TERECHT VOOR VRAGEN.
ZOALS:
Is een hond geschikt voor een gezin?,
Wat brengt het bezit van een hond
mee?, Welk soort hond komt in aan-
merking?, Puppie of volwassen hond?,
Waar haal je de hond van je keuze?,
Beste leeftijd om een pup aan te schaf-
fen, Hoe leert een pup? en andere
zaken.

Na de vakantie een hond? Laat u dan
nu voorlichten bij Anke van Zeeburg,
tel. 55 30 58.
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Wedvlucht
RV. Vorden
Uitslagen wedvlucht vanaf Strepy/
Thieu over een afstand van 235 kilo-
meter: H. A. Eykelkamp l, 5,7,9,14,15,
18, 19; Comb. A en A Winkels 2, 20;
Jitske Winkels 3, 11; M.M. Toemessen
4, 8,10,16; C. Bruinsma 6; J. Meyer 12,
13; H.J. Stokkink 17.

The BOX Urban Vibes en Darkraver naar Groenlo

Dubbelprogramina in City
Lido
Komend Hemelvaartsweekend kent
City Lido een gevarieerd program-
ma. Op woensdag 4 mei a.s. vanaf
2130 uur opent City Lido met The
Box Urban Vibes waarin The BOX
een top Urban dj, een superhotte
Urban act en de sexiest dancers die
er zijn, op de planken brengt. Eind
januari was deze succesvolle tour
ook al te zien in City Lido.

Zaterdag 7 mei staat de mateloos po-
pulaire DJ Darkraver achter de draaita-
fels van City Lido tijdens EXCITYNG
Hard. Beginjaren '90 kwam Darkraver
in aanraking met house in het Park-
zicht Rotterdam en ging zelf ook
hardcore/oldschool draaien. Hij werd
een bekende persoonlijkheid binnen
de Nederlandse hardcore scène. Zijn
bijzondere pakken en kapsels zullen

daar ook zeker toe hebben bijgedra-
gen.

Met het minder populair worden van
de hardcorestromingen was ook The
Darkraver even wat minder in het
nieuws. Maar nu, met de enorme po-
pulariteit van de nieuwe hardere stij-
len is Darkraver ook weer helemaal te
rug, misschien wel populairder dan
ooit. Momenteel staat Darkraver zelfs
hoog in de partyhitlijsten met DJ Nor-
man met de hit 'Komt Tie Dan He'.

Resident in het City theater is DJ Zem-
tec. Verder laat in de Club de Reau Da-
niël de beste Urban en Latin horen,
het feestcafé Barrio Basso is domein
voor Mark en herkenbare en dansbare
80s en 90s ervaar je in The Soulkit-
chen met DJ Oliver.

Jeugdzorg ondanks nieuwe
wet nog steeds onder druk
Op l januari jongstleden is de
nieuwe Wet op de Jeugdzorg van
kracht geworden. Op grond van de
ze wet hebben ouders en kinderen
voortaan recht op jeugdzorg. Of
dat nodig is, bepaalt het bureau
Jeugdzorg.

De wet was mede bedoeld om in de
sector de druk van de ketel te halen.
Dat effect is helaas niet bereikt. De
vraag is nog steeds groter dan het aan-
bod en de subsidievolumes gaan niet
omhoog. Als gevolg daarvan moeten
instellingen voor jeugdzorg steeds" va-
ker een beroep doen op fondsen als
het Nationaal Fonds Kinderhulp.
Gezien de ervaringen tot op heden
vreest men bij Kinderhulp dat het
aantal aanvragen om financiële steun
ondanks de nieuwe wet alleen maar
zal toenemen.

Met de nieuwe Bureau's Jeugdzorg
(BJz) die door de nieuwe wet in het Ie
ven zijn geroepen, is er voortaan per
provincie (en stadsregio) één loket
waar ouders met hun kinderen kun-
nen aankloppen om hulp. De bedoe
ling hiervan is dat nodeloos doorver-
wijzen naar allerlei opeenvolgende in-
stanties wordt voorkomen.

Het BJz verwijst - indien nodig - kind
en ouders rechtstreeks naar de meest
geschikte instelling voor begeleiding
en behandeling.

In Nederland krijgen jaarlijks on-
geveer 250.000 kinderen (l op de 20) te
maken met jeugdzorg, meestal als

gevolg van problemen in de thuis-
situatie. Soms is de hulpvraag vrij-
willig, soms heeft de kinderrechter
ingegrepen en wordt een kind onder
voogdij geplaatst. De jeugdzorg helpt
kind en gezin met intensieve thuis-
begeleiding. Een deel van de kinderen
kan niet thuis blijven wonen, maar
wordt in een leefgroep of pleeggezin
geplaatst.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet
zich al 45 jaar in voor al die kinderen
die met jeugdzorg te maken krijgen.
Door de beperkte budgetten van in-
stellingen voor jeugdzorg ontbreekt
het vaak aan geld voor de extra's, zoals
een weekje kamperen in de zomer,
een fiets, een lidmaatschap van een
sportclub, een presentje met Sinter-
klaas of zelfs elementaire behoeften
als kleding.

Zo ontving in 2004 bv. Bureau Jeugd-
zorg in Arnhem diverse bijdragen voor
onder meer vakantie en sport voor
diverse pupillen. Tevens ontving GSJ
Lindenhout in Arnhem een bijdrage
voor de speelvoorziening voor de lo-
catie De Springplank.

Om toch zoveel mogelijk aanvragen te
kunnen blijven honoreren, is het voor
Kinderhulp absoluut noodzakelijk dat
er tijdens de jaarlijkse landelijke
collecteweek veel geld wordt opge
haald. Ook dit jaar, van 8 t/m 14 mei,
gaan er weer zo'n 25.000 vrijwilligers
met de collectebus op pad. Samen
moeten zij zorgen voor een groot deel
van de inkomsten van Kinderhulp.

Vleermuizen op
landgoed Hackfort
Vereniging Natuurmonumenten
organiseert op woensdagavond 11
en 18 mei op landgoed Hackfort
een vleermuisexcursie. Met behulp
van een batdetector zullen - mits
het weer meewerkt - verschillende
soorten vleermuizen op te sporen
zijn. De circa anderhalfuur duren-
de excursie begint om 2130 uur bij
de watermolen voor het kasteel,
aan de Baakseweg 8 te Vorden. Le-
den van Natuurmonumenten beta-
len € 4,- per persoon, niet-leden € 7,-
en kinderen t/m 12 jaar € 2,-. In ver-
band met het beperkte aantal
plaatsen is reservering bij de Le-
denservice van Natuurmonumen-
ten, tel. (035) 655 99 11 of bij bezoe-
kerscentrum Veluwezoom, tel. (026)
497 91 00 verplicht.

VLEERMUIZEN IN DE GRAAFSCHAP
De Graafschap is een uitermate
geschikt leefgebied voor vleermuizen.
Er komen veel verschillende soorten

voor, zoals de rosse vleermuis, dwerg-
vleermuis en de laatvlieger. Ook zijn
er soorten die uitsluitend voorkomen
in natuurgebieden vanwege hun af-
hankelijkheid van oude bomen. Bij
het beheer van het landgoed houdt
Natuurmonumenten hier dan ook re
kening mee. De excursieleider kan er
boeiend over vertellen.

'BAT DETECTOR'
Vleermuizen zijn echte nachtdieren.
In het donker oriënteren ze zich door
het produceren en weer opvangen van
heel hoge geluidsgolven. Deze zijn
vaak niet te horen voor het menselijk
oor. Een bat-detector zet deze golven
om naar voor de mens wel hoorbare
geluiden. Iedere soort vleermuis
maakt een eigen, typerend 'geluid'.
Op die manier zijn de verschillende
soorten vleermuizen te herkennen.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl



Info Welzijn Ouderen en WegWijZer
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
en 's middags op afspraak. Telefoon (0575) 553405
WegWijZer Vorden geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur
en op afspraak. Telefoon (0575) 553159 mei 2005

OPENINGSUREN
Het kantoor van WegWijZer is wegens vakan-
tie gesloten van l mei t/m 6 mei. Op maandag
9 mei en donderdag 19 mei volgen de mede
werkers van Welzijn Ouderen en WegWijZer
een cursus. WegWijZer is op die dagen niet
bereikbaar. Het kantoor van Welzijn Ouderen
is ook gesloten, maar wel telefonisch bereik-
baar, tel. (0575) 55 34 05.

HALTUVALT
Onder dit motto zal vanaf dit najaar aandacht
worden besteed aan de problemen die ou-
deren kunnen krijgen na een valincident. Uit
onderzoek is gebleken dat een groot aantal
ouderen medische hulp nodig heeft na een
val. Soms zelfs zo ernstig dat ziekenhuis-
opname noodzakelijk is met weer allerlei nare
gevolgen. De meeste van deze valincidenten
gebeuren in huis en zouden gemakkelijk voor-
komen kunnen worden. Het project "Halt u
valt" wil mensen bewust maken van de risico's
en mogelijkheden aandragen om de situatie te
verbeteren. "Halt u valt" is een initiatief van
GGD en Consument en Veiligheid, waarop wij
in Vorden net als in veel andere plaatsen graag
willen inspelen. Door een gift van het coöpera-
tiefonds van de Rabobank zijn wij in staat om
uitgebreid aandacht aan dit project te geven.
In de komende maanden hoort u er meer over.
Wilt u meer informatie, neemt u dan contact
op met Welzijn Ouderen Vorden tel. (0575)
55 34 05.

UW HUIS IN DE VAKANTIE
Nu de vakanties weer aanbreken, wordt het
ook tijd om na te denken welke maatregelen u
moet nemen om uw huis veilig achter te laten.
Een goede buur of vriend die de post uit de bus
wil halen en de planten water wil geven is van
onschatbare betekenis. Maar ook als er regel-
matig iemand in uw huis komt kijken, is het
belangrijk geen signalen van afwezigheid af te
geven. Dus niet overdag overgordijnen en/of
rolluiken sluiten, ook gras dat erg lang wordt,
is een teken dat de bewoners afwezig zijn.
Ramen en deuren moeten uiteraard goed ge
sloten zijn, dat geldt ook als u een dag weggaat

en natuurlijk legt u een ladder niet binnen
handbereik.
Veel mensen hebben de gewoonte om de sleu-
tel van de auto op een haakje in de garage te
hangen of op een rekje op een goed zichtbare
plaats in huis. Dieven zijn u hier dankbaar
voor. U maakt het ze zo wel erg gemakkelijk.
Zelfs als de autosleutel in uw jaszak zit, weten
dieven hem daar te vinden. Er zijn al heel wat
auto's gestolen waarvan de sleutel via inbraak
was buit gemaakt.
Hang geen briefje op de deur dat u afwezig
bent en vertel ook niet via het antwoord-
apparaat dat u met vakantie bent. Spreek een
neutrale boodschap in waarin u zegt dat u de
telefoon niet kunt beantwoorden, maar dat er
een boodschap kan worden ingesproken.
Voorzie verschillende lampen in huis van een
tijdklok en laat die op verschillende tijdstip-
pen aan en uit gaan.
Als u alle maatregelen hebt genomen om uw
huis veilig achter te laten, kunt u met een
gerust hart vertrekken. Een fijne vakantie
gewenst.

RIO IS OZ GEWORDEN
Met ingang van l januari 2005 is de naam RIO
gewijzigd in CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg). Het doel van het QZ is om binnen twee
jaar in heel Nederland op één en dezelfde
wijze te werken. U kunt het QZ vinden in het
telefoonboek van uw eigen woonplaats, soms
nog onder de naam RIO of op www.ciz.nl
Vorden valt onder het kantoor in Warnsveld,
tel. (0575) 58 11 22.
Een belangrijke verandering voor de cliënten
is dat er in principe geen huisbezoeken meer
worden afgelegd als u een aanvraag doet voor
huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging of
opname in een verzorgings- of verpleeghuis.
Zoveel mogelijk aanvragen gaan telefonisch of
schriftelijk. Als de situatie meteen duidelijk is
kan de aanvraag telefonisch worden afgehan-
deld. Zijn er meer gegevens nodig dan krijgt de
zorgvrager een aanvraagformuh'er toegestuurd.
Dit formulier is ook te downloaden op de ge
noemde website of op te halen bij WegWijZer.
Als het nodig is komt de indicatiesteller op
huisbezoek.

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van het
formulier, dan kunt u contact opnemen met
Welzijn Ouderen Vorden, tel. (0575) 55 34 05
of met WegWijZer, tel. (0575) 55 31 59.

HOE WERKT DE NOCLAIM
REGELING ZIEKENFONDS?
Vanaf l januari 2005 geldt voor alle zieken-
fondsverzekerden vanaf 18 jaar de no-claim
regeling. De regeling geldt alleen voor de zie
kenfondsverzekering, dus niet voor eventuele
aanvullende verzekeringen (voor bijvoorbeeld
fysiotherapie of tandarts).
Hoe werkt de regeling? Maandelijks betaalt u
aan uw zorgverzekeraar een vast bedrag aan
premie: de nominale premie. Vervolgens be
draagt de maximale no-claimteruggaaf € 255,-.
Dat werkt als volgt: Als u geen zorgkosten
heeft gemaakt, dan ontvangt u na afloop van
het kalenderjaar € 255,- van uw zorgverzeke
raar terug. Als u méér dan € 255,- aan zorgkos-
ten heeft gemaakt, dan ontvangt u na afloop
van dat jaar geen bedrag terug. Als u kosten
heeft gemaakt voor zorg tussen € O,- en € 255,-
, dan ontvangt u het niet-bestede gedeelte van
uw zorgverzekeraar terug. Voorbeeld: u heeft
voor € 140,- aan zorgkosten gemaakt; u krijgt
dan € 255,- minus € 140,- = € 115,- terug.
De no-claim regeling geldt per persoon. Daar-
om kunnen zowel de hoofdverzekerde als de
meeverzekerde partner een teruggaaf ontvangen.
De zorgverzekeraars sturen voor l april 2006
aan elke individuele (meeverzekerde een
overzicht van de gemaakte kosten in 2005 en
de hoogte van de eventuele no-claim terug-
gaaf. Een teruggaaf wordt overigens door de
Belastingdienst niet aangemerkt als inkom-
sten en u hoeft er dus geen belasting over te
betalen. De volgende zorgkosten tellen niet
mee voor het bepalen van uw no-claimterug-
gaaf: zorg voor kinderen onder de 18 jaar,
huisartszorg, kraamzorg, verloskundige zorg,
gratis bevolkingsonderzoek (bijv. op borstkanker
en baarmoederhalskanker) en de griepprik
voor risicogroepen.
De vrijstelling van huisartszorg geldt alleen
voor behandelingen door de huisarts zelf, dus
niet voor zorg die hij voorschrijft, zoals genees-
middelen en laboratoriumonderzoek.

WELKE KOSTEN TELLEN WEL MEE?
Alle overige kosten die voor rekening komen
van uw ziekenfondsverzekering, verlagen het
bedrag dat u eventueel terugkrijgt, zoals:
specialistische zorg in het ziekenhuis, hulp-
middelen, geneesmiddelen, laboratorium-
onderzoek en zittend ziekenvervoer.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

FETKIDS ZET JEUGD IN
BEWEGING
Fitkids heet het nieuwe samenwerkings-
project van de kinderartsen van Het Spittaal
en Arcus Fysiotherapie in Zutphen. Het pro-
ject is bedoeld voor kinderen die door een
chronische ziekte of een andere lichamelijke
beperking moeilijk samen met leeftijdgeno-
ten kunnen sporten. Het is wel de bedoeling
dat na Fitkids de overstap naar een reguliere
sportclub zo mogelijk gemaakt wordt.

Fitkids is een initiatief van de stichting Artsen
voor Kinderen. Fitkids wil op een plezierige
manier kinderen sport aanbieden buiten de
muren van het ziekenhuis. Het initiatief
breidt zich momenteel als een inktvlek uit
over het land.

Fitkids in Zutphen heeft inmiddels een aantal
proefweken in de fitnessruimte van de fysio-
therapiepraktijk achter de rug. Het trainings-
programma is vooral gericht op het plezier dat
kinderen beleven aan het sporten. Er wordt ge
werkt in groepjes van zes tot tien kinderen in
twee leeftijdsgroepen: van zes tot twaalf en
van twaalf tot achttien jaar.

Kinderen kunnen na medische indicatie van
de kinderarts worden aangemeld door de ou-
ders of verzorgers. De aandoeningen kunnen
heel divers zijn: van astma, diabetes, hart-
afwijkingen, cystic fibrosis tot syndroom van
Down. Ook kinderen met overgewicht of
een meervoudige handicap zijn welkom. Bij
verwijzing voor (kinder)fysiotherapie wordt
de training vergoed door de ziektekosten-
verzekeraar.

Voetbal

Sociï nieuws
Sociï hoefde zelf niet in actie te ko-
men maar de wedstrijd Barneveld
/Baak was voor de rood/witte jongens
zo belangrijk dat er een flink aantal
gingen kijken.
Ze kwamen niet voor niets Baak deed
flink hun best en had het beste van
het spel en bepaalden kort voor tijd de
eindstand op 0-4 een zeer gunstige uit-
slag voor Sociï die nu alles in eigen
hand heeft.
Zondag 8 mei moet men na de grote
konkurent S.H.E. waar uiteraard meni-
ge supporter mee zal gaan om de hè
ren te steunen.

Uitslagen week 17
Kilder E2-Sociï El 8-1, Sociï Dl-DVC "26
D4 2-1, Sociï Cl-R et Velocitas C2 1-0,
Sociï 2-Be Quick Z 5 2-8, Vorden Al—
Sociï Al 4-0, Be Quick Z 5-Sociï 2 44,
Sociï 3-Be Quick Z6 2-2, Sociï 4-Be
Quick Z 7 24, Loenenmarkt 7-Sociï 5 5-
3

Programma 7/8 mei
Steenderen Fl-Sociï Fl, Sociï Dl -
WHCZ D4, Sociï Cl-Voorst Cl, Sociï Al-
Lochem A2, S.H.E. -Sociï, Sociï 2-Wit-
kampers 3, Sociï 3-Zuthpen 3, Sociï 4-
Rheden 4, WHCZ 11 -Sociï 5.

Wiel c r 5 p o r t

RTV
RICHARD SLEUMER SNELSTE
RTV-ER
Op woensdag 20 april werd door de
RTV-Vierakker Wichmond de Snelle
man Troffee verreden. Dit is een tijdrit
over drie ronden op de Varsselring te
Hengelo. Onder ideale weersomstan-
digheden stonden zestien renners aan
de start, waaronder leden van buurt-
verenigingen zoals ETP Zutphen en de
VRTC uit Vorden. Het was dit jaar we
derom de jeugd die de dienst uitmaak-
te. Reed vorig jaar Thijs van Ameron-
gen naar de snelste tijd, dit jaar was
het de beurt aan Richard Sleumer die
met de overwinning aan de haal ging.
Hij reed de drie ronden in een tijd van
21.36.9. Tweede werd Martijn Verstee
ge(21.40.9) voor Bart Besemer(21.55.8),
die derde werd. Verdere uitslagen zijn:
4e Peter Makkink, 5e Reynold Harm-
sen, 6e Laurens Besselink, 7e Erik
Bouwmeester, 8e Peter Brouwer, 9e Jel-
le de Vries, 10e Frans de Wit, lle Hans
Reintjes, 12e Erik Peters, 13e Eric de
Nijs, 14e Bennie Luttinkholt, 15e Je
roen Borgonjen. Michiel van Geij ten-
beek moest helaas met pech opgeven.
Na deze wedstrijd werd er en tijdrit ge
reden voor renners van de 50 en 60
plus categorie.

ONDANKS VAL 9E PLEK
MAKKINK
RTVer Peter Makkink is het wedstrijd-
seizoen goed begonnen. Op koningin-
nendag reed hij een wedstrijd in 't
Harde. Halverwege de koers ontstond
er een kopgroep van 10 man met daar-
in Peter Makkink. Bij het ingaan van
de laatste ronde probeerde hij weg te
rijden uit de kopgroep. Echter verkeek
hij zich op een bocht en kwam ten val.
Hierdoor werd hij teruggegrepen door
de kopgroep. Hij kwam uiteindelijk
als 9e over de streek.
Een dag later, l mei, stonden verschil-
lende RTV-ers aan het vertrek voor een
koers in het gelderse Stokkum. Hier
was het wederom Peter Makkink die
in de prijzen viel. Dit keer was het een
19e plek. De wedstrijd werd gewonnen
door Joost Ligtenberg.
Op zaterdag 21 mei wordt voor de 30e
maal de Rabo-ronde van Wichmond
verreden. Het parcours is anders dan
de voorgaande jaren. Een ronde heeft
nu een lengte van 2650 meter en loopt
voor een deel buiten de kern van
Wichmond. Deze parcourswijziging is
vorig jaar ingevoerd is zeer goed beval-
len bij de renners.
Dit jaar worden er wedstrijden verre-
den voor de Masters 40+ met de plaat-
selijke favorieten Rudi Peters en Jan
Pieterse. Aanvang is 16.15 uur. Daarna
komen de Elite en Beloften aan het
vertrek Zij starten om 18.00 uur voor
een wedstrijd over 80 kilometer. Hier

staan ook verschillende RTV-ers aan
het vertrek, zoals Martijn Versteege,
Bart Besemer en natuurlijk de grote
favoriet Thijs van Amerohgen. Zij zul-
len de strijd aangaan met veel regiona-
le en nationale toprenners.
Voorafgaande aan deze wedstrijden
wordt er een dikkebanden race ge
houden voor de jeugd uit regio van 8
t/m 12 jaar. De start van deze dikke
banden race is om 15.30 uur.
Renners die aan de dikkebanden race
willen deelnemen kunnen zich opge
ven bij de Rabobank Graafschap west
of Rudi Peters, tel 0575 - 441678 of 06
- 27147103.

B r i d »• e

Vordense Bridgeclub
Uitslagen maandag 25 april:
Groep A:
1 Mw. v.d. Burk/Mw. Hendriks 61,1%
2 Mw. Gerichhausen/den Elzen 59,4%
3 Mw. Walter Kilian/v. Gastel 58,0%

Groep B:
1 Mw. Jansen/Mw. Reindsen 59,2%
2 Dhr./Mw. Oldenhave 58,8%
3 Mw. v. Alphen/Mw. Warnaar 57,1%

Woensdag 27 april:
Groep A:
l Mw. D. Hoftijzer/K. Vruggink 63,54%

2 Dhr. J. Holtslag/H. Wagenv. 59,03%
3 Dhr. J. Duinkerken/J. Post 57,29%

Groep B:
1 Mw. C. Smit/Dhr. H. Gr. Bramel 69,38%
2 Mw. P. v.d. Vlugt/A. Den Elzen 63,13%
3 Mw. R. Ambtman/Dhr. L. Sprey 56,09%

Kil a r't c n

Kaartclub 55+
Het seizoen 2004 - 2005 is weer ten-
einde.

Op maandag 18 april heeft de laatste
competitiemiddag plaatsgevonden.
Op maandag 25 april werden de resul-
taten bekend gemaakt.

Jokeren: Ie prijs: dhr. J. van Houte,
2e prijs: dhr. J. Bosch
Klaverjassen: Ie prijs: Mevr. H. Plijter,
2e prijs: Dhr. L. Visschers, 3e prijs: Dhr.
W. van Eldik, 4e prijs: Dhr. J. Golstein,
5e prijs: Mevr. N. Aernds

Na de prijsuitreiking werd er nog ge
zellig gekaart onder het genot van een
drankje en een hapje. Het nieuwe sei-
zoen begint op maandag 26 septem-
ber om 14.00 uur in de Wehme te Vor-
den. Wij hopen op die datum nieuwe
kaarters te kunnen verwelkomen.

Opgave bij Th. Eijkelkamp tel. 55 28 18
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Dubbele punten op de spaarkaart van 2 t/m 14 mei

Lentekriebels in en om het huis? Kom inspiratie opdoen
bij Harmsen Vakschilders en Deco Home Harmsen
Met de lente in de lucht hebben
veel mensen zin in verandering in
en rond huis. Een frisse kleur op de
muur, nieuwe gordijnen en de
vloer die ze al zo lang willen. Of
eindelijk de buitenboel schilderen
in die ene mooie kleur. Herkent u
dat gevoel? Harmsen Vakschilders
en Deco Home Harmsen in Henge-
lo (Gld) helpen u met het vervullen
van al uw interieur- en exterieur-
wensen.

Buitenschilderwerk blijft vakwerk.
Daar is iedereen het over eens. Een
mooi geschilderd huis is een plaatje
om te zien. En dat blijft ook zo in de ja-
ren die volgen. Want strak schilder-
werk betekent ook bescherming van
het hout. De visitekaartjes van Harm-
sen Vakschilders staan overal ver-
spreid in de regio. Van klassieke land-
huizen tot moderne nieuwbouwwo-
ningen. Bennie Harmsen: "We verzor-
gen ook het onderhoud van veel wo-
ningen. We kiezen voor flexibel onder-
houdsschilderwerk. Want soms is het
raadzaam om het onderhoud in een
keer uit te voeren, in andere gevallen
is gespreid onderhoud beter. Desge-
wenst maken we een compleet onder-
houdsplan. Maar uiteraard staan de
wensen van de klant voorop. Bij ons
kunnen ze rekenen op advies geba-
seerd op ruim 25 jaar ervaring. Onze
schilders beheersen de modernste
technieken en kunnen zo elke klus
klaren. Ook als het gaat om glaswerk.
Uiteraard werken wij met de AF-erken-
ning, die kwalitatief hoogwaardig
schilderwerk garandeert. Ook bin-
nen!"

Wist u dat het schilderwerk in en
aan uw woonhuis valt onder het la-
ge 6% BTW-tarief in plaats van het
hoge 19% tarief? De enige voor-
waarde is dat uw woning ouder is
dan 15 jaar. Dit voordelige tarief
geldt ook voor behangwerk

DECO HOME
Enkele jaren geleden startte Harmsen
Vakschilders een samenwerking met
het schildersbedrijf van Gerbert Ab-
bink in Zelhem. Nu Abbink in april
heeft besloten van een welverdiend
pensioen te gaan genieten, staan
Harmsen Vakschilders en Deco Home

Harmsen vanzelfsprekend klaar voor
zijn klanten uit Zelhem en omgeving.
De kleurenkaarten en klantgegevens
zijn overgebracht naar het moderne
pand van Harmsen Vakschilders aan
de Zelhemseweg 21 in Hengelo, waar
ook de showroom van Deco Home
Harmsen is gevestigd. Blikvanger al-
daar is de etalage, waar bijzondere in-
terieurideeën zijn verzameld. Els
Harmsen is trots op de uitgebreide col-
lectie van de showroom. Samen met
een leuk en enthousiast team van me
dewerkers helpt ze klanten keuzes ma-
ken voor een nieuw interieur. "De tijd
dat een inrichting 20 jaar precies het-
zelfde bleef, is voorgoed voorbij. Veel
mensen houden tegenwoordig van
verandering: regelmatig een andere
kleur op de muur, bijzondere accessoi-
res om accenten te leggen, spelen met
licht dankzij moderne raamdecoratie.
Wij hebben zó'n uitgebreide collectie
behang, verf, gordijnen en vloerbekle-
ding dat er voor elke smaak keuze in
overvloed is."

ROMANTIEK IS TERUG
Uiteraard vindt u in de showroom van
Deco Home Harmsen de laatste trends
als het gaat om woninginrichting.
"Romantiek is weer helemaal terug in
de woonkamer", vertelt Els Harmsen.
"Veel mensen willen nu bijvoorbeeld
behang met een subtiele bloemprint.
Voor de liefhebbers van die stijl heb-
ben we hier prachtige boeken liggen
met behang- en stofstalen van onder
anderen Designers Guild, Sanderson,
Chivasso en Casamance, bekend van
Yorin Design. Ook is de tijkstreep weer
helemaal terug in het Hollandse inte-
rieur. Met mooie frisse kleuren als li-
megroen, roze en lavendelblauw. Po-
ëzie ontbreekt natuurlijk ook niet in
onze collectie. Een gedicht op de
muur of voor het raam is het toppunt
van romantiek. Nieuw bij Deco Home
Harmsen is de mogelijkheid om zelf
behang te creëren. Als klanten een
mooie foto hebben, kunnen wij ervoor
zorgen dat ze hier een hele wand mee
kunnen bekleden. Dan heb je echt iets
bijzonders! Behalve romantiek hebben
we natuurlijk nog veel meer stijlen in
huis. Tegenhangers van de romantiek
zijn bijvoorbeeld de Industriële trend
en de Seventies-look. Met geometri-
sche vormen op behang en gordijnen,

felle kleuren als oranje, groen en
blauw en speciale metaalverven. Ook
is kleur op de muur weer helemaal te-
rug. Mensen durven weer te kiezen
voor een felrood of warmoranje. Een
kamer ziet er echt ineens heel anders
uit met zo'n sprekende muur." Uiter-
aard verkoopt Deco Home Harmsen al-
le bekende verfmerken, voor binnen
én buiten; van Sigma en Sikkens tot
Herfst en Helder. Kleuren kunnen
daarnaast worden gemengd in de
kwaliteit die u wenst.

NIJNTJE EN RAFFI
Voor kinderen heeft Deco Home
Harmsen heel veel vrolijke, gekke en
kleurige slaapkamerideeën. Behang
van Nijntje bijvoorbeeld of van de vro-
lijke vriendjes van Raffï. Natuurlijk
met bijpassende gordijnen. En vergeet
de schoolbordverf niet zodat uw kind
ook creatief kan zijn op zijn eigen ka-
mer! Op de vloer in de kinderkamer is
Marmoleum ideaal. Het is antialler-
gisch en makkelijk schoon te houden.
Maar ook als u liever een andere harde
vloer als laminaat wilt, kunt u bij De-
co Home Harmsen terecht. En wilt u
graag warme voeten als u uit bed
stapt, dan hebt u de keuze uit verschil-
lende soorten natuurlijke vloerbedek-
king. Vanzelfsprekend legt één van de
medewerkers, indien wenselijk, de
nieuwe vloerbedekking bij u in huis.

ACTIEWEKEN
Wilt u uw huis of bedrijf deze lente
fraai laten schilderen, dan komen we
graag bij u langs om u te adviseren.
Hebt u ook zin gekregen in een nieuw
interieur, kom dan snel inspiratie op-
doen bij Deco Home Harmsen. Ter
kennismaking krijgt u als nieuwe
klant van 2 t/m 14 mei dubbele pun-
ten op de spaarkaart. Een volle spaar-
kaart levert u een korting op van €
12,50! Bent u vaste klant en hebt u on-
ze onlangs sfeervol uitgebreide show-
room nog niet bewonderd, kom dan
ook even langs tijdens de actieweken.
Want natuurlijk geldt de korting ook
voor u! Zie voor meer informatie over
de actie ook onze advertentie elders in
dit blad.

Meer informatie vindt u ook op
wwwJiajnmenvakscnilders.nl of
bel (0575) 464000.

Hermien Aartsen (87):
'Toen Otto Frank bij ons in de kleermakerij kwam,
hoopte hij dat dochter Anne nog zou leven"!

"Het was een paar maanden na de
oorlog. Op gegeven moment
kwam er een vertegenwoordiger
bij ons thuis aan de Stations-
straat. Je weet misschien nog wel

dat mijn man Sjoerd daar vroeger
een kleermakerij had. De kleer-
maker Sjoerd was in heel Neder-
land bekend vanwege de prachti-
ge pakken die hij maakte. Kos-

tuums op maat, gemaakt van een
speciale Engelse stof. "Ik heb nog
iemand bij me, mag die ook bin-
nenkomen, hij zit nog in de auto",
zo vroeg de vertegenwoordiger.
Prima hoor, zo zei ik. De man
kwam binnen, bleek de baas van
die bewuste vertegenwoordiger te
zijn. Keurig in het pak, maar wat
zag hij er oud en slecht uit.

Hij stelde zich voor, ik heet Otto
Frank, van beroep zijdehandelaar in
Amsterdam. Onderwijl hij genoot
van een kop warme chocolademelk
met veel suiker en koek (" dat vond
hij lekker") vertelde hij dat zijn
vrouw in Dachau om het leven was
gekomen. "Ik hoop dat mijn dochters
nog in leven zijn", zo voegde hij
eraan toe. Eén van zijn dochters was
Anne (van het dagboek!)

Een paar maanden later werd bekend
dat de beide dochters van Otto Frank
al een poos eerder, eveneens in een
Duits kamp aan dysentrie waren
overleden. Toen het boek over Anne
Frank verscheen heb ik het meteen
gekocht". Mevrouw Hermien Aart-

sen- Bijenhof, inmiddels 87 jaar, ver-
telt het verhaal over Otto Frank alsof
hij nog op de dag van gisteren de
kleermakerij aan de Stationsweg was
binnen gestapt.

Hermien Aartsen is één van de Ne
derlanders die zich de oorlog en de
bevrijding nog goed voor de geest
kan halen. Zij vertelt over haar man
Sjoerd met wie ze toch zoveel fijne ja-
ren heeft gehad, over haar vier kinde-
ren, haar tien kleinkinderen en vijf
achter- kleinkinderen. Voor al deze
nazaten schreef zij in 2003 een boek-
je over haar leven getiteld "Herinne-
ringen van Hermien Aartsen".

Ze vertelt hoe verdrietig ze was en
soms nog is over het verlies van een
zoontje en een dochtertje. "Och weet
je, als ik verdrietig ben ga ik schilde-
ren, hier aan de werktafel bij het
raam. Aan de muur hangen enkele
door haar gemaakte schilderijen,
met name winterlandschappen. "Ik
hou van de winter, Sjoerd en ik gin-
gen in de wintermaanden dikwijls
skiën", zo legt ze uit.

VERLIEFD TOT OVER DE OREN
Op dit schilderij staat de boerderij
"De Haar". De boerderij dateert uit
1803, daar ben ik geboren. ( Tussen
haakjes, in de jaren zestig werd de
boerderij ten behoeve van de woon-
wijk "De Boonk", afgebroken ) Sjoerd
en Hermien waren tot over de oren
verliefd op elkaar. "Dat is ons hele Ie
ven zo gebleven. Toen hij mij leerde
kennen, werkte ik aan de Ruurlose
weg bij dokter Servaas. Ik was toen
veertien jaar, dus nog erg jong.

Toen Sjoerd mijn leeftijd hoorde (hij
was negen jaar ouder) zei hij, dan
wacht ik nog wel een paar jaar. Toen
ik 17 was kregen we verkering. Op 18
augustus 1939 zijn wij getrouwd, een
stralende dag. Zien we er niet erg ge
lukkig uit, zo zegt Hermien terwijl ze
mij de trouwfoto laat zien! Niets te
veel gezegd een prachtig paar!

"Een paar dagen later kwam politie
agent Kamphuis bij ons aan de deur,
met een oproep voor Sjoerd. Hij
moest in militaire dienst. Het voelde
als een steek door ons beider harten.
In militaire dienst, wanneer zou hij
terugkomen? Allemaal vragen. Agent
Kamphuis vertelde nog dat hij de op-
roepkaart al een paar dagen geleden
had ontvangen, maar dat hij gewacht
had met afgeven tot na onze trouw-
dag. Tien dagen later vertrok Sjoerd
al. Bij het afscheid gaf hij mij het vol-
gende gedicht:

"Bemoediging"
"Een mensch lijdt dikwijls 't meest,
Door 't lijden dat hij vreest.
Doch dat nooit op zal dagen,
Zo heeft hij méér te dragen,

Dan God te dragen geeft.
Het leed dat is, drukt niet zo zwaar,
Als vrees voor allerlei gevaar.
En komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd weer
En geeft hij kracht naar kruis".

Sjoerd vertrok in eerste instantie
naar Breda, vandaar uit naar ver-
schillende plekken in Nederland. In-
tussen was de oorlog uitgebroken.
Sjoerd zou in Amsterdam zijn, kle-
ding maken voor de militairen. Ik
hoorde niets van hem, ik wist zelfs
niet eens of hij nog leefde. Ik besloot
om hem te gaan zoeken. Heb ik ook
gedaan.

Samen met een schoonzus, ome Jo-
han Bijenhof en ome Willem Bijen-
hof. We zijn met de auto vanuit Vor-
den vertrokken, dwars door de Duit-
se linies, op weg naar het RAI ge-
bouw in Amsterdam. Plotseling ont-
moette ik Sjoerd daar, wij vielen el-
kaar in de armen, zeer emotioneel.
Ook de beide ooms konden hun ogen
niet droog houden.

Sjoerd kwam in de loop van 1940
weer naar Vorden en pakte hij hier de
draad weer op: kleermaker. In die
oorlogsjaren veel bombardementen
meegemaakt", zo vertelt Hermien
Aartsen. En alsof het de gewoonste
zaak van de wereld was, huize Aart-
sen bleek in de oorlogsjaren een
"walhalla" voor onderduikers. " Er
hebben bij ons inderdaad tientallen
Nederlanders ondergedoken gezeten.
Die sliepen en aten hier. Wij hadden
altijd genoeg te eten, mijn ouders
hadden immers een boerderij. Mijn
man was altijd bezig andere mensen
te helpen. Onder de onderduikers
ook dominee Slomp, beter bekend als
de verzetstrijder "Frits de Zwerver".

Wij zijn nooit bang geweest dat "ze"
de onderduikers zouden ontdekken.
Ik herinner mij nog dat wij hier een
franse officier een poos onderdak
hebben verleend.

Die hadden ze in Dachau alle nagels
van de vingers getrokken, verschrik-
kelijk! Toen we bevrijd waren hebben
we ook een paar weken Canadezen in
huis gehad. Die hebben toen wel een
week gevochten om over de IJssel te
komen. Gebakken aardappelen en
verse melk, dat was hun lievelings-
kostje. Van één van hen kreeg ik een
schoenborstel cadeau, die gebruik ik
nog altijd.

LIEVE MOEDER IN NEDERLAND
Ook hadden wij een Canadese verzor-
ger in huis. Ik weet niet precies meer
hoe hij heette, een heel aardige man.
Toen hij weg ging gaf hij mij dit boek-
je met versjes "Hyms for Canadian
Forces"." Ik heb het van mijn moeder
gekregen en jij bent hier in Neder-
land mijn moeder geweest en daar-
om geef ik het jou", zo zei de Cana-
dees. Lief hè, zo blikt Hermien Aart-
sen terug.

"Zo rond de bevrijding ben ik één
keer erg boos op Sjoerd geweest. Wij
kregen een seintje dat er bij een boer
in het Galgengoor op zolder 30 Duit-
se militairen zaten die zich wilden
overgeven. Sjoerd en Gerrit Broek-
gaarden er direct op af. Naar bene-
den komen, zeiden ze tegen de Duit-
sers. En ze kwamen naar beneden,
met het geweer in de hand die ze
meteen afgaven. Wat was ik kwaad,
de Duitsers hadden Sjoerd en Gerrit
wel dood kunnen schieten", zo zegt
Hermien.

Toen de oorlog voorbij was ging alles
weer zijn gangetje. Sjoerd Aartsen
werd als kleermaker, vanwege zijn
speciale stoffen, zoals reeds gememo-
reerd nationaal bekend. Hermien: "
Ik heb hier een kast vol met bekers en
medailles die Sjoerd allemaal tijdens
wedstrijden heeft gewonnen. Op die
foto daar krijgt Sjoerd een beker over-
handigd die hij zojuist heeft gewon-
nen. En wat zo leuk is, het kostuum
dat Sjoerd daar aan heeft, is al wel 35
jaar oud. Het wordt nu gedragen
door Niels Vogtlander, één van mijn
kleinzonen. Sjoerd maakte kostuums
voor professoren, doktoren en aller-
lei deftige namen.

Toen tijdens de begrafenissen van
prinses Juliana en Prins Bernhard de
namen van de aanwezigen werden
voorgelezen, heb ik heel wat keren te
gen mij zelf gezegd, die en die ken ik.
Die hebben in het verleden ooit al
eens bij Sjoerd een pak laten maken.
Ja, ik mis Sjoerd nog elke dag, maar
als ik dood ga zie ik hem gelukkig
weer", zo zegt Hermien berustend.

"Toch vind het fijn dat ik er s'mor-
gens nog ben en kan genieten van
mijn ontbijt: zwarte koffie en rogge
brood en boter. Heerlijk, zo zegt de
krasse 87 jarige die benieuwd is of er
op 5 mei nog Canadezen in Vorden
komen die ooit in huize Aartsen te
gast zijn geweest.
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Erevoorzitter UW
Koninklijke onderscheiding voor
mevrouw Van Dijke-De Goede

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Van Dijke - De Goede

Tijdens de receptie van het zestig jarig bestaan van de Unie Van Vrij-
willigers afdeling Hengelo, is mevrouw E.S.M. van Dijke-de Goede
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Waarnemend bur-
gemeester Henk van der Wende speldde haar de versierselen op en
overhandigde haar de daarbij behorende oorkonde. Mevrouw Van
Dijke werd tevens benoemd tot erevoorzitter van de plaatselijke UW.

Burgemeester Van der Wende hield
het spannend tijdens de druk bezoch-
te en geanimeerde receptie in Ons
Huis. Hij feliciteerde de UW met het
jubileum en ging in op het ontstaan

jaren was u vernieuwend bezig. U
hebt heel veel gedaan en vooral ge
richt op ouderen. Heel veel initiatie-
ven hebt u genomen binnen de UW
afdeling Hengelo', ging de eerste bur-

Mevrouw Kramer, die de burgemees-
ter hielp bij het opspelden van de on-
derscheiding, bracht de felicitaties
over namens de vrijwilligers. 'De on-
derscheiding is dik verdiend'.

De secretaresse van de UW mevrouw
Verhoeff, had voor de koninklijke jubi-
laris nog een verrassing. 'U hebt in die
zestig jaar ontzettend veel gedaan
voor de UW. Het bestuur heeft dan
ook gemeend, u tot erevoorzitter te be-
noemen'. Naast de daarbij behorende
oorkonde kreeg de jubilaris een pot
met margrieten. Mevrouw Verhoeff:
'Prinses Margriet is beschermvrouwe
van de landelijke UW. Daarom dach-
ten we, laten we u deze pot met bloe-
men aanbieden'.

Mevrouw Van Dijke zei in haar dank-
woord, het een fantastische morgen te
vinden. 'Ik hoop, dat we ons nog heel
lang met elkaar mogen inzetten voor
de UW. Samenwerking is het belang-
rijkste in de maatschappij. Samenwer-
king kan en moet!'.

In zaal Langeler werd het jubileum
van de jarige UW voortgezet met een
gezellige middag voor 55 plussers. Na
het openingswoord door mevrouw
Van Dijke werden de UW-sters voor-
gesteld en verrast met een bloemetje
als dank voor hun inzet. Na de koffie
met gebak was het de beurt aan UWs
ouderenkoor Jong van Hart onder lei-
ding van mevrouw Gosselink. Het
koor bracht de felicitaties muzikaal
over.

Hierna voegden de UW-sters zich bij
het koor om hun bijdrage te leveren in
een gezamenlijke medley met uitbeel-
ding van de diverse activiteiten van de
UW.

Het optreden van de Dree vrouwluu
uut den Achterhoek was een groot
succes, m de pauze werd getrakteerd
op een hapje en een drankje. In de
vorm van een samenspraak van de da-
mes Verhoeff en Wentink, werd me
vrouw Van Dijke een aandenken aan-
geboden. Dit als dank voor bijna een
heel leven in het teken van vrijwil-
ligerswerk en UW.

De feestelijke dag werd 's avonds af-
gesloten met een gezellig samenzijn

van de vereniging en de doelstelling
die door de jaren heen is aangepast.

Nadat de burgemeester zijn ambtske-
ten had omgedaan, liet hij weten niet
het bestuur een cadeau te willen ge-
ven maar een bestuurslid. De onder-
scheiding voor mevrouw Van Dijke
was meer dan verdiend. 'U bent be-
gonnen als secretaresse maar al snel
was u voorzitter. Vijftig jaar lang was u
dat', zei Van der Wende 'en in al die

ger verder die een reeks activiteiten
opsomde. Ook heeft mevrouw Van
Dijke zich verdienstelijk gemaakt in
andere maatschappelijke organisaties
en instellingen in Hengelo.

Mevrouw Van Dijke was 'best een beet-
je trots' op de onderscheiding. 'Wat u
opnoemt, deed ik gewoon met plezier.
Door mijn goede achterban kon ik dit
allemaal doen. De hoop dat het met de
UW in de toekomst goed gaat'.

van UW-sters en echtgenoten, waarbij
mevrouw Van Dijke de voorzitters-
hamer over droeg aan haar opvolgster
mevrouw Wentink. Mevrouw Van Dij-
ke blijft wel actief als UW-ster.

Aan de bewoners van De Bleijke werd
voorafgaand aan het jubileum (vrijdag
22 april) een bloemetje aangeboden.
De UW kan terug zien op een zeer
geslaagde viering van haar zestig jaar
bestaan.

Koninklijke onderscheiding
voor Jan Gebbing

"J.B.C.H. Gebbing mag zich vanaf nu "Lid van Oranje Nassau, in zilver" noemen, maar zeg
maar gewoon Jan."

Afgelopen vrijdag 29 april 2005
heeft de heer J.B.C.H. Gebbing uit
Steenderen een Koninklijke onder-
scheiding ontvangen uit handen
van waarnemend burgemeester
Henk van der Wende op het ge-
meentehuis van Hengelo gld.

Het was voor Jan Gebbing een hele ver-
rassing om aangekomen in het ge-
meentehuis te ontdekken dat hij in
het zonnetje gezet werd. Uit handen
van waarnemend burgemeester Henk
van der Wende kreeg hij de medaille
met bijbehorende oorkonde en mag
hij zich "Lid van Oranje Nassau, in zil-
ver" noemen. Gezien de enorme staat
van dienst van Jan Gebbing is het lint-
je welverdiend:
Hij is al dertig jaar voorzitter van het
Oranjecomité in Steenderen.

Van Christelijk Gemengd Koor Steen-
rewalt is hij ruim 25 jaar bestuurslid,
secretaris.
Van het blad De Achtste Steen is hij 23
jaar bestuurslid waarvan 20 jaar als
voorzitter. Van de Winkeliersvereni-
ging in Steenderen was hij penning-
meester van 1978 tot en met 1994.
Van het kerkkoor van de R.K. Kerk is
hij 35 jaar lid en is hij driejaar voorzit-
ter geweest.
Hij heeft deelgenomen aan het kerk-
bestuur van de R.K. Kerk van 1989 tot
en met 1997. Van Caritas is hij voorzit-
ter vanaf 2002. En als laatste is hij ver-
tegenwoordiger van de R.K. Parochie
Steenderen, sectie west vanaf 1997 en
dat is hij nu nog. Jan Gebbing is een
bescheiden man. "Ik heb alles met ple-
zier gedaan, anders moet je er niet
aan beginnen," zei hij.

Onderscheiding voor
W.J.R. van Lynden
W.J.R. van Lynden
(61) uit Laag-Keppel
werd ridder in de
Orde van Oranje-
Nassau voor een
reeks van activitei-
ten. Zo is hij sinds
1991 bestuurslid
van de Nederlandse
Stichting Blinden
en Slechtzienden in
Utrecht en sinds
1996 voorzitter van
het bestuur van de
Stichting Keppelse
Molens.

J.B.C.H. Gebbing (56)
uit Steenderen kreeg
zijn onderscheiding
omdat hij onder
meer sinds 1975 voor-
zitter is van de Stich-
ting Oranjecomité
Steenderen, en sinds
1980 bestuurslid van
het Chr. Gemengd
Koor Steenrewalt.
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De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,
tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 30.000 m2.

Goedkoper kunt u
nergens kopen, zelfs
niet over de grens.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
info@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

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

zat.: 9.00 - 16.00 uur.
m

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
Tel: 06-53362300 of 0575-462892

E-mail heesterhof@hotmail.com

website www.deheesterhof.nl

Deze week geopend
van 8.00 - 17.00 uur

Behalve Donderdag 5 mei

ook voor aanleg en onderhoud het juiste adres

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

l Te koop:
j mooie Aprilia
j scooter SR 2000
z.g.o.h. kleur geel/zwart

j €950.-.
i Tel. 0575 -46 36 00
l na 18.00 uur.

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 - Laurier - Taxus

(Beuk vanaf €0,45)

Verkoop van tuinplanten elke

vrijdag en zaterdag of na telefonische afspraak

www.boomkwekerijvisschers.nl

GOOSSENS
Veel aanbiedingen o.a.

Ligbed & kussen Fleecejassen

KORTING iffi% KORTING

Kom eens kijken en verwen moeder!!!!
Natuurlijk nog veel meer aanbiedingen! geldig t/m 7 mei

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • Fax: (0575) 46 22 05

www.goossensatomica.nl

Iets doen voor de Zonnebloem?
Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip!

giT0145 (Breda)
www.ietsdoenvoorde2Dnnebloem.nl

Spuiterij
Vos Vorden

' voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg n'

JG Vorden

,;. 76600

!Te koop:
ig.o.h. mooie
Suedwind caravan

jincl.voortent€2000.-.

l Tel. 0575-46 36 00

! na 18.00 uur.

Helmink Vorden!
Zondag 8 mei open van 12.00 -17.00 uur

We nodigen u graag uit om te komen kijken, voelen en zitten in

onze toonzalen met de laatste trends in wooncomfort. Onze nieuwe

collecties meubelen en slaapkamers bieden weer volop comfortabel

leefgenot. U kunt zich ontspannen in onze relaxstudio met een

royaal assortiment relaxfauteuils van o.a. Easysit, Cosyform en Zero

Stress. Deze zijn leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten en aan te

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

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

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

maten en met persoonlijk comfort mogelijk.

In leder vanaf 895.-

HELMIMK
w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

A A K

895.̂
H U I

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 bewegfhg als collectant voor

het Reumafonds, meldt u zich

dan aan bij Geertje van den Berg,

T 020 • 589 64 71.

\Reumafonds
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Oude tijden herleven bij paardenmarkt Inschuifoperatie
nieuwe spoorbrug Eefde
Verwijderen oude spoorbrug

De aanvoer van paarden en ponyis was niet te vergelijken met vroeger,
maar de sfeer is er wel gebleven. Het was ouderwets gezellig zaterdag 23
april op de paarden-pony-en warenmarkt die door de Marktvereniging
in samenwerking met de Hengelose Ondernemers Vereniging (HOV)
werd georganiseerd.

De handelaren en fokkers waren al
vroeg naar het paardendorp gekomen.
Ruim dertig pony's stonden aan het
touw. Een enkel paard stond eenzaam
tussen de kleine viervoeters. Jeroen
Klein Gotink uit Velswijk staat lekker
te genieten in het zonnetje. De zonne
stralen filteren door de bomen op de
pony's in de Spalstraat. Klein Gotink
(19) is met een handelaar mee geko-
men. 'Ik was hier om zeven uur al met
zeven pony's', zegt hij. "Vijf Welsh en
twee Shetlanders. Ik ga wel vaker
mee', zegt de Velswijker die een lief-
hebber is van paarden. 'Ik vind dat er
weinig aanvoer is. Dat kan wel meer
worden, maar dan moet je de grote
paardenhandelaren benaderen', vindt
de Velswijker. 'In Doetinchem hebben
ze dat ook gedaan en daar is het ook
gelukt', weet Jeroen.

Een handelaar uit Hengelo staat met
een kleine pony aan de lijn tussen het
volk Hij was met zijn eenjarige mini
Shetlander om half negen aanwezig.
De Hengelose fokker is blij dat de
markt er is. 'Het is er altijd gezellig en
het is ook goed voor de sociale contac-
ten. Je ziet weer oude bekenden en je
kunt weer een beetje bijpraten'.

Om tien uur begon de dekhengsten-
show van diverse paardenrassen. Er
waren allerlei rassen, van groot tot
klein te zien. Een baan in de Spalstraat
was afgezet met dranghekken. Zo'n 35
dekhengsten werden voorgedragen. •

Het publiek werd deskundig geïn-
formeerd door commentator en voor-
zitter van de Marktvereniging, Anton
van Ingen.

Shetland Ponystal 'Het Kleinood' van
Derk Hissink uit Laren, deed met twee
hengsten mee aan de show. 'Met deze
twee ga ik ook de regio rond voor het
dekken', vertelt Hissink terwijl hij de
pony's uit de trailer laadt

Zijn stal bestaat uit 33 (dek)hengsten.
Even later worden de twee Shetlan-
ders (Nick en Simberley) evenals de
hengsten van andere fokkers aan het
publiek getoond. De hengstenshow
was een mooi schouwspel.

De warenmarkt werd opgevrolijkt
door het dweilorkest van Crescendo.
De Country en Western Line Dance
dub, de Green Valley Country Dancers
uit Didam traden regelmatig op.

Het doel van de Didamse groep is om
hun hobby zo breed mogelijk uit te
dragen in een rustige, gezellige en on-
gedwongen sfeer en waarbij het 'line
dansen' als uitgangspunt dient.

Wat dat betreft paste dat goed in de
(ouderwetse) sfeer die de voorj aars-
markt bood in de Spalstraat.

C.B.S. VARSSEL bestaat 75 jaar

De C.B.S. Varssd in 1935

De Christelijke Basis School in de
buurtschap Varssel bij Hengelo
viert op 27 en 28 mei aanstaande
haar 75-jarig bestaan. Op 14 decem-
ber 2004 was het 75 jaar geleden
dat in 1929 de christelijke school
werd opgericht.

De bedoeling was om de bestaande
openbare school om te zetten in een
ëschool met den bijbelï, maar dit luk-
te niet helemaal. Er werd gedurende
50 jaar naast elkaar gewerkt in hetzelf-
de gebouw onder goede verstandhou-
ding van weerskanten.

De christelijke school startte met 46
kinderen, die in één lokaal les kregen
van meester H. Bierling en juffrouw
GA. de Boer. Het aantal kinderen
groeide snel, zodat er al gauw een ex-
tra lokaal bijgebouwd kon worden. Op
14 oktober 1982 werd het huidige
schoolgebouw in gebruik genomen.
De oude school, daterend uit 1897,
werd afgebroken. Het nieuwe gebouw
was gebouwd naast de kleuterschool
'Pinkeltje'. In 1964 werd gestart met
een kleuterclubje, dat in 1968 leidde
tot de opening van een neutraal-

bijzondere kleuterschool. Nadat in
1985 de lagere school en de kleuter-
school tot basisschool werden samen-
gevoegd, werd ook de kleuterschool in
de vereniging voor christelijk onder-
wijs opgenomen. In 1992 werd de
school uitgebreid met een ruim kleu-
terlokaal.

Op dit moment worden de mogelijk-
heden onderzocht om bij de school
te starten met een peuterspeelzaal,
zodat ook de jongsten uit Varssel in
hun eigen buurt met elkaar kunnen
spelen. De overgang van peuterspeel-
zaal naar basisschool kan dan soe
peler verlopen.

HET JUBILEUM WORDT UITBUNDIG
GEVIERD
Vrijdag 27 mei is een feestdag voor de
schoolgaande kinderen. Er worden
veel verschillende activiteiten voor
hen georganiseerd, zodat het vast een
dag wordt die nog lang in de herinne
ring zal blijven.

Zaterdag 28 mei is er een grote reünie
voor alle oud-leerlingen en hun ouders,
oud-leerkrachten, bestuursleden, ouders
van de huidige leerlingen en voor
iedereen die de school in Varssel een
warm hart toedraagt.

De reünie is in de school aan de Zelle
dijk en duurt van 14.00 -17.00 uur.

Opgeven kan nog! Contactpersoon:
Erik Bruil, tel. (0575) 46 72 87, email:
erik@bruil.org

Van zondag l tot en met vrijdag 6
mei vindt in Eefde de 'inschuifope-
ratie' plaats van de nieuwe spoor-
brug over het Twentekanaal. In op-
dracht van ProRail wordt de 90 me-
ter lange en 2.800 ton zware brug
met behulp van vijzels (=hydrauli-
sche pompen) op haar definitieve
plek geschoven. Voordat het zover
is moet eerst de oude spoorbrug
worden verwijderd. Voor de gehele
operatie is in overleg met Rijkswa-
terstaat de scheepvaart op het
Twentekanaal gestremd. Ook is er
die periode geen treinverkeer tus-
sen Zutphen-Deventer en Zutphen-
Hengelo.

UITNODIGING:
Wij nodigen u uit om de meest be
zienswaardige werkzaamheden in ge
noemde periode van dichtbij te bekij-
ken en/ofte filmen. Vanuit veiligheids-
overwegingen en om de betrokken
aannemers zo min mogelijk te belem-
meren bij de uitvoering van hun werk,
hebben wij een aantal "zichtlocaties"
ingericht, te weten:
• Uithijsen oude spoorbrug: zondag l

mei van ca. 07.00 tot ca. 20.00 uur.
Zichtlocatie: Mettrayweg oost nabij
de verkeersbrug

• Inschuiven nieuwe spoorbrug:
maandag 2 mei van ca. 04.00 tot ca.
11.00 uur. Zichtlocatie: Mettrayweg
west, fietspad op de dijk naast witte
woning

Indien u er prijs op stelt om nadere
tekst en uitleg te krijgen bij de werk-
zaamheden zijn wij daar in principe
toe bereid voor zover het werk het toe
laat.

TOTALE WERKZAAMHEDEN:
Het werk start op zondag l mei a.s. om
02:10 uur en duurt tot en met vrijdag
6 mei a.s. 13:20 uur. De aannemers
werken tijdens deze periode zowel
overdag als 's nachts. De totale werk-
zaamheden bestaan onder andere uit
het:
• verwijderen van de oude spoorbrug

over het Twentekanaal;
• in de spoorbaan schuiven van de

nieuwe stalen boogbrug;
• vervangen van de brug over de Meij-

erinkstraat;
• aanpassen van de ligging van de

brug over de Eefsche beek;
• vernieuwen en verhogen van de spo-

ren, wissels en de bovenleiding;
• aanpassen van de overweg in de

Meijerinkstraat.

Voor het uitvoeren van bovenstaande
werkzaamheden zullen voorafgaand
aan en tijdens bovenstaande periode
grote hoeveelheden materiaal en ma-

terieel per vrachtwagen worden aan-
gevoerd.

WEGAFSLUITING
MEIJERINKSTRAAT, METTRAYWEG
EN ONTSLUITING HUNGERINKPAD
In overleg met de gemeente Lochem
en verschillende hulpdiensten zal
voorafgaand aan en tijdens de werk-
zaamheden (een deel van) de Meij-
erinkstraat worden afgesloten voor al-
le verkeer. Hieronder volgen de data
van de verschillende afsluitingen.

• Maandag 25 april, 07:00 uur tot en
met donderdag 28 april 07:00 uur.
Tijdens deze periode zal de onder-
doorgang Meijerinkstraat afgeslo-
ten zijn voor ALLE verkeer. Fietsers
en voetgangers kunnen dan gebruik
maken van de ontsluiting via de
Mettrayweg.

• Donderdag 28 april, 07:00 uur tot en
met vrijdag 6 mei, 17:00 uur. Tijdens
deze periode zal de Meijerinkstraat
tussen de N348 (Rustoordlaan) en de
Mettrayweg worden afgesloten voor
ALLE verkeer. Deze afsluiting is een
uitbreiding op de reeds bestaande
afsluiting van de Mettrayweg ter
hoogte van de brug over het Twente
kanaal. Tijdens deze periode is ook
de Mettrayweg afgesloten voor ALLE
verkeer. Voor aan wenenden zijn de
Meijerinkstraat en de Mettrayweg
wel toegankelijk. De bewoners van
het Hungerinkpad worden tijdens
deze periode via het Hungerinkpad
en de wijk "Het Spijk" ontsloten.
Vanaf de N348 (Rustoordlaan en Zut-
phenseweg) wordt met behulp van
borden de omleidingsroute naar de
Meijerinkstraat en de Mettrayweg
aangegeven.

Parkeerverbod Quatrebrasweg,
Meijerinkstraat en Mettrayweg
Om de aannemers zoveel mogelijk de
ruimte te geven om de werkzaamhe
den op tijd af te ronden en de overlast
voor de aanwonenden zo veel moge
lijk te beperken geldt voor de Quatre
brasweg, de Meijerinkstraat en de Met-
trayweg een parkeerverbod in de peri-
ode van 28 april t/m 6 mei. ProRail ver-
zoekt aanwonenden dan ook om au-
to's - waar mogelijk - zoveel mogelijk
op eigen terrein te parkeren.

GEVOLGEN TREINREIZIGERS
Gedurende de werkzaamheden rijden
er op de trajecten Zutphen - Deventer,
Zutphen - Winterswijk en Zutphen -
Lochum geen treinen conform de
dienstregelingen.

Reizigers worden geadviseerd voor
meer informatie en voor het plannen
van hun reis internet te raadplegen
(www.ns.nl ofwww.syntus.nl)

Al gekeken op

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

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 10 10, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

e uut
Gerrie is mieterig op zik zelf. Al we-
ar naor d'n dokter, last van blao-
sontstekking. En waarachtig, no hef
Jenny ezegd dat dat kump van vui-
le ergernisse. Wanneer iej oew zit
op te dreien en oew blauw ergert en
die ergernis neet kwiet kunt dan
kriej blaosontstekking. Dan bun iej
gewoon zeikerig. En laot Gerrie dat
no zelf., nog geleuven ok. Ze hef dat
vrogger al is argens eleazen. Geest
en lichaam luustert sterk. En ja het
is gewoon zo, dat ze zik vake zit op
te winden, zik zelf zit op te vretten
en dan kan ze eur ei neet kwiet. Va-
ke kleine onnzole dinge en Gert hef
dat heel neet in de gaten, den
markt dat neet ens.

Zo as no pas nog, ze zit te leazen in
Contact en zuut dat er vuile te doo-
ne is an feesterije. En ze weet het is
niks veur mien en ze verveeld zik
mangs te pletter. In Hengel hadden
ze een goed toneelstuk en dat stuk
was in 't dorpscentrum in Vorden
te zeen. Maor wat meen iej dat ze
Gert met kon kriegen. En in Reurle
hadden ze d'r ok zo ene van de
buurtschap Bruil. Dat was een
prachtig stuk, deur Wilm Wilter-
dink uut 't duuts vertaald . Ze hebt
al 60 jaor zonne toneel groep in
Reurle. Zij Gerrie zol graag zo iets
willen. Ok 'Hummelo en Oranje'

hef elk jaor, vaste prik ,een eigen to-
neelstuk en net as in Vorden, lukt
dat een jaor neet, dan vraog iej ne
kear ne andere club uut ons
Bronckhorst. En ze zol ok best biej
de Boerndansers willen. Die ziet
nog is wat van de wald. Ze trekt ja
mangs heel europa deur. Maor wat
meenie, ze krig Gert neet in de be-
ne. Hee vindt het allemaol onzin en
neet neudig. Oaverdreven gedoe.
Dat dansen van de fleta en 'wie ga-
ot met mekare naor Hoksebarge
too' dat was iets van zien grootvaa.
En as vrouwe allenig er op uut ga-
on? Dat kan ja neet. Misschien dat
het jonge volk wel wat eerder d'r al-
lenig op af geet maor in Gerrie eur
geval kan dat neet. Dan moi ne
goeie vriendinne hebben die de
zelfde zin hef en allenig is, of ok
met net zonnen dooien drietebuul
opgescheept zit, den neet van stal
wil. Zelfs met gaon fietsen wil Gert
neet. De plattelandsvrouwleu uut
Hummel en Keppel die hebt net as
andre jaorn ne pracht fietstocht op
touw ezet.

Met hemelvaartsdag. Twee kear het
water oaver met 't pond.

En umme de kosten hooft ze t' neet
te laoten. Ze vraogt maor 5 euro de
man. Ja, want het is Gert al gaow te

duur, zonne olden kniepert. Hij wil
altied veur een dubbeltjen op de
earste rang. Dat heffe van zien moo-
der. Die kwam ja vrogger van 't
Kniepershuusken. Ne biejnaam die
ze earlijk hadde verdiend.

Zo hai vrogger mear namen die wat
te zeggen hadden oaver de leu in de
buurte. Gerrie hadde dacht dat mis-
schien deur 't veurbeeld van kam-
peerder Hendrik, eurn Gert ok ne
nieje fietse zol kopen. Foute boel
,hij hadde genog an zienen olden
Empo van dertig jaor old. Den was
nog lange neet versletne. Ok gin ex-
tra versnellingen neudig. Hij ging
toch neet naor de bergen. Zo doon-
de is t'r gin nieje fietse komne. En
kreeg zij Gerrie er ok ginne. Graag
ging ze in Zelhem kieken, ne older-
wetse bakfietsen race. Iets van vrog-
ger. Machtig mooi en ne hoop sen-
satie. No neet, dat Gert daor zelf an
met geet doon. Hee zol ziene olde
butte brekken. Heden nea, dat is
allenig veur starke jonge muiters.
Machtig zwaor trappen en iej mot,
as koppel, het good met mekaar
eens wean. Iej trapt oew zowat te
basten. Alles met mekaar is t'r ne
hoop lol te beleaven veur wie d'r
zin in hef.

De Baron van Bronckhorst

Origineel
moederdag-
cadeau
Het Senioren Trefpunt heeft voor
u een heel origineel moederdag-
cadeau, namelijk het wandelarran-
gement:

HET BAKKERSPAD
Dit is een wandelroute van ongeveer
zes kilometer lang en neemt u mee
naar een prachtige omgeving net bui-
ten het dorp Hengelo.

Na deze wandelroute kunt u een kop
koffie met iets lekkers nuttigen in de
koffiecorner van Bakkerij Hengelo.

Vervolgens kunt u een bezoekje bren-
gen aan het Senioren Trefpunt (boven
Bakkerij Hengelo).

Dit gehele arrangement is verkrijgbaar
bij Bakkerij Hengelo, VW-kantoor
Hengelo en bij het Senioren Trefpunt
gelegen aan de Spalstraat 21 a.

U gunt moeder toch ook een origineel,
sportief moederdagcadeau!

WOZ Balie op www.Bronckhorst.nl
een extra service voor inwoners
Op de website www.bronckhorst.nl
is de WOZ Balie Bronckhorst de
lucht ingegaan. Een belangrijke
aanvulling op de al beschikbare
(papieren) informatie in de spe-
ciale belastinggids 2005.

Deze week krijgen alle inwoners van
de gemeente Bronckhorst hun aanslag
gemeentelijke heffingen in de bus. In
de envelop is de belastinggids 2005
ingesloten. In deze gids staat alle in-
formatie over de gemeentelijke belas-
tingen en een mogelijkheid voor het
aanvragen van een taxatieverslag.
Nieuw is ook dat inwoners die in het
bezit zijn van een internetaansluiting
vanaf vandaag ook het taxatieverslag
kunnen downloaden van de gemeen-
telijke website www.bronckhorst.nl

Onder infobalie is een kopje WOZ
balie Bronckhorst geplaatst. Hierop
kunnen inwoners inloggen met de
combinatie van hun aanslagnummer
en belastingbedrag, de uitleg hierover
staat op de website. Onder deze WOZ
balie staat verder alle relevante infor-
matie over de Wet waardering onroe-

rende zaken. Maar ook wat de waarde
van de betreffende woning is en welke
vergelijkingsobjecten gebruikt zijn
om de waarde van deze woning in te
schatten. Bovendien staat hierop een
standaardformulier waarmee eventu-
eel bezwaar gemaakt kan worden als
men het niet eens is met de hoogte
van de waarde van de woning. Dit for-
mulier kan uitgeprint, ingevuld en
naar de gemeente opgestuurd wor-
den. Digitaal bezwaar maken is (nog)
niet mogelijk.

Voor degenen die geen internetaan-
sluiting hebben is er in de belasting-
gids een antwoordcoupon die inge-
vuld kan worden om een taxatiever-
slag te ontvangen. Het taxatieverslag is
aangevuld met kleurenfoto's. Ook de
referentiewoningen treft u hierop aan.

De medewerkers van de afdeling
Financiën en belastingen denken de
inwoners met deze extra service op
een goede en snelle wijze van dienst te
kunnen zijn. Natuurlijk staat het team
ook telefonisch klaar. De telefoon-
nummers staan in de belastinggids.

Autogordel wint van airbag
met 40 -17!
Airbags betekenen een minder
grote verbetering van de verkeers-
veiligheid dan wel eens wordt
gedacht. De gordel dragen is effec-
tiever en goedkoper.

GERINGE MEERWAARDE
BOVEN AUTOGORDEL
Steeds meer moderne auto's zijn uit-
gerust met airbags, kunststof zakken
die in het geval van een ernstige bot-
sing in een oogwenk worden opgebla-
zen.

Toch is de meerwaarde van een airbag
boven goed gedragen autogordels ge
ring. Als je een gordel draagt maak je
40% minder kans op ernstig letsel. Air-
bags in hun eentje leiden tot slechts
17% minder kans. Als iedereen de gor-
del zou dragen is dat net zo effectief
als airbags in alle auto's. En een stuk
goedkoper.

WAT TE DOEN
Gebruik dus in elk geval uw autogor-
del. Hebt u bovendien een airbag dan
kan dat natuurlijk geen kwaad: u hebt

dan nog eens 8% minder kans op letsel
dan dat u alleen de gordel droeg.

AIRBAG GEVAARLIJK
VOOR KINDEREN
Op 'Airbags kunnen geen kwaad' be-
staat één uitzondering: voor kinderen
kunnen airbags levensgevaarlijk zijn,
vooral voor jonge kinderen die in een
achterwaarts geplaatst kinderzitje op
de voorsteel zitten. In auto's met air-
bags moeten kinderzitjes dus beslist
op de achterbank worden geplaatst, óf
de rechterairbag moet worden uitge-
schakeld.

GOOCHEM
In deze periode loopt landelijk de
voorlichtingscampagne 'Gordels om,
Gigagoed. Daar kun je mee thuisko-
men' om het gebruik van autogordels
te stimuleren, vooral op de achter-
bank. Mascotte is Goochem het Gor-
deldier. De politie controleert ook ex-
tra op het gebruik van autogordels.
Nadere informatie vind men op
www.daarkunjemeethuiskomen.nlen
www.gordeldier.nl

Zonnebloem-wandeldriedaagse
voor rolstoelers en scootmobiels
ROLL-OVER BRONCKHORST
Voorzover bekend heeft nooit eerder
een Zonnebloemafdeling wandeltoch-
ten georganiseerd voor mensen met
rolstoel of scootmobiel. De Zonne
bloem regio IJsselstreek gaat het doen.
Een driedaagse maar liefst, op donder-
dag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 mei.
Er zijn drie startplaatsen en zes routes.
Op 19 mei om 18.30 is de start bij de
Sporthal in Steenderen, op 20 mei om
18.30 bij het gemeentekantoor in Hen-
gelo en op 21 mei om 13.00 bij Kasteel
Vorden. Vandaar dat de wandeldrie-
daagse genoemd is naar de op l janua-
ri gevormde gemeente: 'Roll-over
Bronckhorst'. Op alle drie dagen zijn
twee prachtige routes uitgezet: een
kleine 7 kilometer voor rolstoelers en
13 kilometer voor scootmobiels. Mooi
weer is besteld, kortom alle ingrediln-
ten voor een prachtig evenement. Ie-
dereen die mee wil komen wandelen
is van harte welkom. Dat kan op alle
drie dagen. Maar wie één dag wil ko-
men wandelen is eveneens van harte
welkom. Als het evenement slaagt zijn
de initiatiefnemers van plan er een
jaarlijks terugkerend evenement van
te maken.

DE BURGEMEESTER KOMT
Het gemeentebestuur van Bronck-
horst draagt de Zonnebloem een
warm hart toe en is blij met dit nieu-
we initiatief. En ziet bovendien de
driedaagse als een mooie promotie
van de nieuwe gemeente. Om die re-
den zal de burgemeester van de ge-
meente Bronchorst, de heer van der
Wende bij de start aanwezig zijn. In

plaats van een startschot te geven of
een lint door te knippen, zal hij een
van de deelnemers de eerste honderd
meter duwen.

MUZIEK, MEDAILLES EN TOILETTEN
Zonnebloemvoorzitter Jan Visser is de
grote animator van het geheel. Samen
met zijn medebestuursleden heeft hij
werkelijk aan alles gedacht. Bij de da-
gelijkse pauzeplek op de route is er
muziek en zorgen Zonnebloemvrijwil-
ligers voor koffie en versnaperingen.
Voor de hoge nood zijn er aangepaste
mobiele toiletten. Er zijn verkeersre-
gelaars die speciaal een korte cursus
gevolgd hebben om oversteken op
kruispunten veilig te laten verlopen.
Degenen die niet in het bezit zijn van
een rolstoel kunnen er een reserveren.
Zelfs voor duwers kan worden ge-
zorgd. Motorrijders verkennen de rou-
te en voor calamiteiten is er een be-
zemwagen. Kortom: aan alles is ge-
dacht. En natuurlijk: wie drie dagen
meeloopt en 9 stempels op de kaart
heeft, wordt met muziek binnenge-
haald en krijgt een mooie medaille als
herinnering aan deze driedaagse.

WIL JE WANDELEN? GA DAN MEE!
Van te voren inschrijven kan. Zie de
advertentie elders op deze pagina. In-
schrijven is in elk geval nodig wan-
neer een rolstoel of een duwer wordt
gereserveerd. Inschrijven op de start-
plaatsen kan ook. Dankzij de bij-
dragen van een aantal sponsoren is
het inschrijfgeld maar laag: € 2,50
voor één dag en € 5 voor drie dagen.
Dus: Wil je wandelen? Ga dan mee!

Absolute primeur bij
Profile Bleumink in Vorden!
Profile Bleumink de fietsspecialist
in Vorden richt zich sinds kort op
mobiliteit voor senioren met bewe-
gingsproblemen. Met een werke-
lijk schitterend assortiment scoot-
mobielen biedt zij haar senioren
klanten nu bewegingsvrijheid en
hiermee een oplossing om weer
van het leven te gaan genieten.

Vele senioren komen nauwelijks meer
buiten omdat zij vaak slecht ter been
zijn en daardoor angstig zijn om te
struikelen ofte vallen over de vele ob-
stakels in de openbare ruimte. De
Freerider scootmobielen bieden een
fantastische oplossing voor mensen
die niet of nauwelijks meer buiten ko-
men en hierdoor sneller vereenzamen
in hun woonomgeving. Zij kunnen
makkelijker hun sociale contacten on-

derhouden of lekker van het zonnetje
genieten tijdens een bezoek aan het
park. Zelfstandig boodschappen doen
en rustig een kop koffie drinken in het
winkelcentrum zijn weer de gewoon-
ste zaak van de wereld. Angst voor
stoepranden en drempels is verleden
tijd en veiligheid is gegarandeerd op
deze stabiele en zeer makkelijk te be-
dienen scootmobielen.
Profile Bleumink biedt u sportief
ogende 3- of 4-wiel scootmobielen aan
waar u geen rijbewijs voor nodig
heeft. Het uitgebreide assortiment
strekt zich uit van een zeer lichte op-
klapbare 3-wiel scootmobiel voor ach-
ter in een kleine auto tot een robuuste
en sportieve 4-wiel scooter met een
actieradius van ca. 60 km voor lange
afstanden. Voor meer informatie of
een gratis proefrit: Profil Bleumink.
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Luimes Makelaardij nu Luimes & Lebbink Makelaars

Met de komst van makelaar Bert Lebbink naar makelaarskantoor Luimes ging een wens van beide partijen in
vervulling. Dhr. Herman Luimes wilde het in verband met zijn leeftijd en zijn gezondheid rustiger aan gaan
doen en zocht een opvolger', iemand die met de medevennoten het kantoor kon versterken en Bert Lebbink
was, als makelaar binnen de Rabobankorganisatie, toe aan een nieuwe uitdaging en had min of meer zijn oog
al op makelaarskantoor Luimes gericht.

Dhr. Lebbink: "Als (inmiddels oud)
Hengeloer reed ik regelmatig
langs de fa. Luimes en dan dacht
ik aan een mogelijkheid om een
dergelijk kantoor zelf te runnen,
want de manier waarop dhr.
Herman Luimes het kantoor heeft
opgebouwd, dwingt respect af en
ik merk het ook nu ik mij bekend
maak in zijn klantenkring. Er is
vertrouwen in makelaarskantoor
Luimes en ik zal er dan ook alles
aan doen om dat vertrouwen niet
te beschamen".
Makelaarskantoor Luimes bestaat
reeds 30 jaar. Het is begonnen bij
Herman Luimes aan huis in
Hengelo (G) waar zich nog steeds
een kantoor bevindt. Sinds een
aantal jaren is de hoofdvestiging
in Zelhem op de hoek Markt -
Hengeloseweg en van daaruit
worden te-genwoordig de meeste
zaken geregeld.
Dhr. Lebbink: "Het kantoor
beweegt zich in alle segmenten
van de markt met een specia-
lisatie op het gebied van landelijk
vastgoed en projecten. Voor de
cliënten verandert er niets door
mijn komst, want de makelaars
Erna Lankhof-Veenink, Chantal
Wiegerinck-Langermans evenals
Herman Luimes zelf, blijven als
makelaars aan het kantoor ver-
bonden en ik vul het met mijn
ervaring aan. Verder zal ook de
binnendienst, bestaande uit
Susan Wolsink en Truus van de
Weer als vanouds de activiteiten

ondersteunen".
Door de komst van Bert Lebbink
en de geko-zen structuur is de
naam van het kantoor gew4jzigd
in Luimes & Lebbink Makelaars
en dat is een grotere verandering
dan je bij de eerste gedachte
doorhebt.
Dhr. Lebbink: "Ja, want de gehele
huisstijl moest worden aangepast.
De naam op de gevel, maar ook op
de 'te koop' en 'verkocht' borden
moest veranderen. We hebben
verder gebruik gemaakt van het
moment, want door de samen-
voeging van de vijf gemeenten in
de nieuwe gemeente Bronckhorst
hebben we de kreet 'de makelaars
van Bronckhorst' aan ons beeld-
merk toegevoegd en dat past ook
goed bij het bedrijf, want we
richten ons grotendeels op de
gemeente Bronckhorst. We willen
graag dicht bij onze cliënten
staan en hebben zeker niet de
behoefte megagroot te worden".
Megagroot hoeft het kantoor niet
te worden, maar mensen die via
Luimes & Lebbink Makelaars hun
huis te koop aanbieden, kunnen
daarbij wel gebruik maken van
een megagrote organisatie, waar-
van het kantoor lid is, want als
NVM-makelaars kunnen ze de
cliënten de voordelen en
garanties van de NVM-organisatie
aanbieden en ook de website
www.funda.nl, waardoor de won-
ing gezien wordt door (bijna)
iedereen die een woning zoekt.

De Domenear
't Was zondagmiddag, en wi-j zatten met 't hele gezin um
de taofel te etten. Vader had 't goeie pak an, en moeder 't
zondagse kleed. Ze wazzen naor de kerke ewest, zoas eiken
zondag. Vader zat in de kerkeraod en dat dei e heel graag.
Op zondag wier allene 't vee evoerd en anders niks. 't Was
tenslotte een röstdag, maor wat gebeuren mos, mos ge-
beuren.
Naodat vader effen 'in de pette had ekekken' ginge wi-j an
"tkewwen. Wi-j hadden de earpels op en nowkwam de pap
op taofel. Now mot i-j ow niet veurstellen, dat wi-j met een
mooi bord veur ons zatten. Nee, dat ging bi-j ons in die tied
nog heel anders. Moeder zetten de panne midden op
taofel. In de ene hand hadde wi-j de leppel. As moeder dan
zat, tasten wi-j toe. Wi-j stakken de leppel in de pap, hie-
len de hand der onder en brachten 't zo naor de mond. Zo
ging dat, maor as i-j genog wollen kriegen dan mos i-j niet
te volle praoten, maor flink deur etten, want anders was
vader ow veur. Den man kon etten as een hessenkaerl.
Toen wi-j zwiegzaam de eerste leppels naor binnen hadden
ewerkt, wier der op dee deure eklopt. Moeder ston op, dei
de deure los en daor ston de domenear in zien zwarte pak
opdestoepe. "Goeie middag, domenear", zei moeder, "dat is
een hele ere da* i-j ons op zondag komt bezuuken. Kom der
in." "Graag". Hi'j stappen aover de drempel de kokken
in."Eet smakelijk samen", zei e, en tegen vader: "Kan ik u
even spreken?"
"Jao, dat kan wel. Wij zit net an de pap dus ik zol zeggen,
gaot der maor effen bi-jzitten." Hie wees naor een löage
stoel bi-j de vuur-plaatse. "Goed", zei domenear en ging der
zitten, "ik wacht wel even tot jullie het eten op hebben."
"Heb i-j al egetten domenear?" vroeg vader. "Nee, nog niet.
Ik eet straks thuis in de pas-torie". "Niks der van. ", zei vader
belaefd maor beslist, "le'j schikt maor röstig an. Waor pap
is veur dri-j, daor is ok pap veur viere".
De man in 't zwart sputteren nog wel wat tegen, want hi'j
had al lange eziene hoe pap etten der bi-j ons naor toeging.
Maor mien vader liet zich niet ummepraoten, zetten der
een stoel bi-j en moeder grep een schone leppel uut de la.
Domenear dörven gin nee te zeggen, en schaof heel
veurzichtig bi-j an taofel, krek tegenaover mien. Hie
vouwen de hande (hi'j had gin pette), was effen stille en wi-
j ok naotuurlijk en met zien allen stokke wi-j de leppel in
de pap. Domenear tasten ok toe.
Hie at zien beste, tutdat e inens ophiel met sloeken en met
de mond vol pap roerloos bleef zitten. Ik kek 'm an en zei
"Is der wat domenear? I-j kiekt zo raar. Heb i-j soms een
kloete in de pap?" De man knikken zuunigjes. Ik zei: "Oh,
smiet maor weer in de panne, want den heb ik net ok al in
de mond ehad."
Onder de taofel kreeg van vader een schop. Ik had dat ken-
nelijk niet meugen zeggen. Domenear hef later mooit meer
bi-j ons eget-ten. Zol 't 'm niet esmaakt hebben? En wi'j
bunt der ok niet achter e'kommen wat e now met vader
had willen besprekken

Beernt van Trui van de Knutte

Bakfïetsenrace Zelhem
Op zaterdag 7 mei zullen de bakfietsen vanaf 19.00 uur weer door de straten van Zelhem scheuren. In de jaren
tachtig was het in de regio een evenement van formaat. Toen waren er o.a. races in Hengelo, Vorden, Steenderen
en Zelhem. In 2002 hebben de Stichting Zelhem & Oranje, Buurt- en Toneelvereniging 'de Meene' en Stichting
Achterhoekse Bakfiets Organisatie de draad weer opgepakt en de bakfietsenrace weer teruggezet op de kalender
van vermaak voor deelnemers en publiek. Niet alleen de bakfietsen, maar ook de fietshelmpjes model 1980, verk-
lappen dat veel deelnemers niet voor de eerste keer deelnemen.

In Zelhem en omstreken
is de bakfietsenrace een
ware traditie.
Voordat de echte race
begint, mogen de deelne-
mers even het parcours
verkennen. Het parcours
loopt dwars door de tent,
die een ingang heeft van
twee meter breedte. Daar
is dus een doorgang voor l
bakfiets tegelijk. De
moeilijkheid bij het racen
op een bakfiets, zit in het
sturen. Voor je het weet,
ligt de bakfiets op zijn
kant of in de dranghekken
en met een fiets van 80 kg.
en één versnelling is het
trappen best zwaar.
Elk team bestaat uit max.
4 rijders die elkaar tijdens
de race aflossen. Bijna
iedere ronde. Ieder team
heeft zo z'n eigen tactiek,
maar veelal wordt elke
ronde van rijder gewis-
seld. Dit is niet verplicht
,maar wel aantrekkelijk
voor het publiek én voor
de rijder. Bij het wisselen
mag de bakfiets niet de
vrije loop worden gelaten.
Het gaat er om de bakfiets
niet of zo min mogelijk te
laten afremmen. De vol-
gende rijder rent dus zo
hard mogelijk naast de
fiets om deze vast te kun-
nen pakken en er op te
springen, zodra de ander
er af springt. Voor de
afstapper is het oppassen
geblazen, dat hij niet
terecht komt in of onder

de bak of fiets van de achtervol-
gers.
Meteen na de start kan zich
het probleem voordoen dat
twee of meer bakfietsen naast
elkaar de tent in willen met als
gevolg een kluwen van fietsen
en rijders.
Dit levert vaak lachende
gezichten op bij publiek.
Fanatiek proberen de rijders zo

snel mogelijk hun rit te vervol-
gen. Gelukkig blijft de EHBO
koffer meestal dicht.

Iedere manche duurt vijf
minuten en twee ronden. De
beste teams gaan door naar de
finale, die 7,5 minuten en twee
ronden duurt.
Het eerste startschot wordt
gelost door Jo-hanna Bergevoet,

raadslid van de gemeente
Bronckhorst. De entree
bedraagt voor vol-wassenen €
1,50 en kinderen tot 12 jaar
heb-ben gratis toegang.

Wilt u zelf meedoen? Neem
dan contact op met mevr. Ria
Starink, J. van Ruysdaelstraat
22 te Zelhem, tel. 0314-625554
of via e-mail op starink@tref.nl.
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LANDERMAN
B£OJVn<WEKERIJ HOVEN l ERSB EP RIJF

Bijzondere bomen in vele maten
ook vakkundig geplant of verzorgt

Aanleg en onderhoud van tuin en groenvoorziening

Aanleg en onderhoud van bos en natuurontwikkeling

Incl. vakkundig ontwerp voor nieuwe en bestaande tuinen
van stadstuin tot engels-landschapstuin

i— *"\ Particuliere verkoop
l vrijdagmiddagen

zaterdag

Heurneweg 12, halle, tel. (0573) 461254, fax: (0573) 461537

N O O T E N B O O M B V
E L E K T R O T E C H N I S C H BEDRIJF

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

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

Bestrijd maar vooral voorkom
TEKEN EN VLOOIEN!

Nu met deze bon 10% korting op deze artikelen
www.dierenspeciaalzaak.com
www.vijverpomp.nl
www.hondenbrillen.nl
www.canto.nl

s t i c h t , n j www.hondenkleding.nl
Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE

WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

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

Dodenherdenking Zelhem
De data 4 en 5 mei staan voor "herdenken en vieren". Ondanks het feit
dat delen van het Koninkrijk der Nederlanden eerder of later werden
bevrijd, is de vijfde mei - on-dertekening capitulatie Duitsland - de na-
tionale dag geworden waarop jaarlijks de bevrijding van Nederland
in 1945 van de Duitse én Japans bezetter wordt herdacht en gevierd.

Direct na het einde van de tweede
wereld-oorlog werden op initiatief van
burgers op diverse plaatsen in het
land herdenkingen georganiseerd aan
de vooravond van de historische
datum 5 mei. Zo kreeg ook 4 mei een
nationale betekenis.
De afgelopen 55 jaar is de herdenking
ver-breed als gevolg van de betrokken-
heid van Nederland bij oorlogen,
gewapende conflicten en vredesoper-
aties na de tweede wereldoorlog waar-
bij doden te betreuren waren.
De functie van herdenken is ook gewi-
jzigd. Van de Nederlandse bevolking is
25% in of voor 1945 geboren.
Herdenken uit eigen ervaring of
herinnering van de tweede we-reld
oorlog zal steeds verder afnemen.

Toch blijkt uit onderzoek, dat ook bij
naoorlogse generaties een grote
betrokkenheid bij, en een breed
draagvlak voor, herdenken en vieren
te bestaan.
In Zelhem, dat ook z'n 'portie'
meekreeg van het nazi-regime, tracht-
en wij daarom met jong en oud
gestalte te geven aan de herdenking.
Het programma van de Nationale
Herden-king te Zelhem is als volgt:
De herdenkingsdienst in de
Lambertikerk met een passend pro-
gramma, aanvang 19.25 uur.
Aansluitend kranslegging bij het mon-
ument om 20.00 uur.
De 'Stille tocht' over het kerkhof langs
de graven van de vliegeniers en
andere oor-logsslachtoffers.

Rommelmarkt
Scoutinggroep

Hertog van Gelre
Op zaterdag 21 mei a.s. houdt de Scouting-groep
Hertog van Gelre uit Zelhem haar jaarlijkse rom-
melmarkt op het stationsplein in Zelhem. Van
10.00 uur tot 15.00 uur kunt u er terecht voor
artikelen die door anderen beschikbaar zijn
gesteld. Hertog van Gelre is voor de rommelmarkt
nog op zoek naar spulletjes. Hebt u nog bruikbare
spulletjes (geen witgoed) dan worden die bij u
opgehaald als u even belt met dhr. A. Mulder tel.
0314-342543 of 06^4237701. E-mailen kan ook.
Het emailadres van de scoutinggroep is hertog-
vangelre@scoutnet.nl.
U kunt de spullen op zaterdagmiddag ook bezor-
gen bij de Boerderij aan de Meeneweg 4 in Zelhem
brengen. Tussen 13.00 uur en 16.30 uur is de scout-
inggroep daar aanwezig.

Euterpe actief
Zondag 24 april hield muziekvereniging Euterpe
uit Halle haar eerste 'koffleconcert', een geslaagd
experiment dat de moeite van het herhalen waard
is. Het publiek kon genieten van de slagwerk-groep
o.l.v. Peter Teunissen met o.a. Trein ritme, Concert
on Stage en Thundering Drums, maar ook van het
leerlingenorkest met Real Pop, Easy pop Suite en
Superband Rock en de fanfare o.l.v. Gerard
Berentsen droeg natuurlijk ook haar steentje bij
met o.a. Prinses Amalia Mars, Codacum en A
Sunrise Impression. Gezamenlijk (door 60
muzikanten) werd dit 'koffieconcert' indruk-
wekkend afgesloten met Brass Coctail.

Rommelmarkt
Op zaterdag 7 mei wordt de rommelmarkt
gehouden. Deze markt van de mu-ziekvereniging
wordt dit jaar voor het eerst op de nieuwe locatie,
bij de fam. Dünnebach aan de Halle-Nijmanweg 40
te Halle, gehouden. Dit is achter de school in de
Halle-Nijman. Er is voldoende parkeergelegenheid
en de entree bedraagt € l,-. De verkoop start om
10.00 uur en eindigt om 14.00 uur. Van alles is te
koop en ook een aantal oude muziekinstru-
menten zullen niet ontbreken en natuurlijk staat
de koffie klaar met een vers gebakken wafel.

Haantjesactie
Zaterdag 14 mei kloppen de leden van muziekv-
ereniging Euterpe weer bij u aan met de alom
bekende haantjes. Voor uw bestelling kunt u de
leden al eerder aan uw deur verwachten. De haan-
tjes (die diepvriesklaar zijn), smaken muzikaal en
met de opbrengst kan de muziekvereniging veel
goede dingen doen.

Leerlingenavond
Woensdag 25 mei wordt in de kleine kerk aan de
Dorpsstraat een leerling-avond gehouden. Vanaf
19.00 uur laten alle leer-lingen van Euterpe, blok-
fluiters, slagwer-kers, koperblazers en de saxo-
foonsectie van zich horen. Ouders, broers, zussen,
grootouders en belangstellenden zijn van harte
welkom om naar de toekomst en trots van Euterpe
te komen luisteren en kijken.

Zomerconcert
Zaterdag 18 juni wordt het zomerconcert
gehouden vanaf 19.30 uur in Zaal Nijhof. Zowel de
musicerende leden als de mensen er omheen
zetten hun beste beentje voor om u een fijne
avond te bezorgen.

8 mei van 9.OO - 17.0O uur

KOOPZONDAG
Perkplanten en zomerbloeïers

Groente- en tuïnkruïden
Groooote hangpotten € 1O,=

Tuïnhout - waterplanten

Lid van het

Tuincentrum

(oemendaal
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

Industriepark 17 Zelhem
0314-621959 / 06-23232400 /

-kwekerij.

DE WITTE BRINK
Kellenborgseweg 2 7021 KP Zelhem Tel. 0314-641647

2 MEI T/M 7 MEI

Volop perkgoed
Van eigen kweker!j:

Dikke Geraniums (staande)
normaal € 1,50 nu 5 voor € 3/™

Speciaal voor moederdag

Diverse bloemboeketten

Moederdagtip!
Grote gemengde

hangpotten (HongingBasket)

normaal € 8,95 nu

2 voor € l 2,50

DE VOORDELEN VAN

HUNTINK KUNSTSTOF

KOZIJNEN ZIJN ONTELBAAR.

Kunststof kozijnen gaan levenslang mee en zijn onderhoudsarm.

Dankzij de eigen productie van HUNTINK ZELHEM passen ze

bovendien perfect bij uw woning of kantoorpand, zowel qua

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

de mogelijkheden zijn eindeloos. Zonder hoogdravende prijzen. Kom

dus eens een voorproefje nemen.

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

+ inbraakwerend + budgetvriendelijk + geen aanbetaling

+ 10 jaar garantie + 100% eigen produktie + uitstraling

+ klantvriendelijk -f service + ontwerp op maat

rT~{ Gldonweg 20 ZELHEM • Tel.(0314)622308

HUNTINK ZELHEM
k u n s t o f

www.huntinkkozijnen.nl



Zwembad 'In de Dennen'

In februari heeft het bestuur van
zwembad "In de dennen" kennisge-
maakt met de wethouder voor wel-
zijnszaken, P. Glasbergen, en zijn
medewerker, H. Lensink. Dat ver-
liep op zo'n prettige wijze, dat het
bestuur de wethouder en zijn me-
dewerker heeft uitgenodigd voor
een bezoek aan het bad. Zij kregen
beiden op 27 april een rondleiding,
waarbij zij de nieuwste aanwinst,
het peuterbad, konden bewonde-
ren.

Voor het fraaie zwembad had de wet-
houder veel waardering, in het bijzon-
der ook voor het fleurige peuterbad.
Martin Westerik gaf uitleg over het

machinepark en Ernst-Jan Somsen
over een belangrijke activiteit, de
zwemlessen. De wethouder was zeer
belangstellend en bleek het dossier
over het zwembad grondig te hebben
bestudeerd.
Vervolgens is gesproken over een aan-
tal beleidszaken. Het lag natuurlijk
voor de hand om het project Poort tot
het Groote Veld ter sprake te brengen.
Het bestuur herinnerde de wethouder
aan het onderzoek dat het zwembad-
bestuur over de gewenste gebouwelij -
ke voorzieningen had ingesteld en aan
zijn nota met scenario 's voor een be-
heersplan van oktober 2001. Er
zijn namelijk veel vormen van beheer.
Het gemeentebestuur van Vorden

heeft daar nimmer op gereageerd,
maar de wethouder beloofde nog dit
jaar terug te komen op het voorgestel-
de beheersplan. Deze toezegging heeft
het bestuur goed in zijn oren ge
knoopt.
Op korte termijn ziet "In de dennen"
mogelijkheden tot samenwerking (o.a
gezamenlijke inkoop, onderhoud) met
de andere vier, waarvan drie gemeen-
telijke, zwembaden in Bronckhorst.
Dat wordt nu al ter hand genomen.
Het in zeer goede sfeer verlopen ge
sprek werd afgesloten met het uitspre
ken van een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van de gemeente en het
zwembadbestuur voor de zwemgele
genheid in en van Vorden.

Politieberichten

INBRAAK IN WONING
Onbekenden hebben zondagavond
(24/4) ingebroken in een woning aan
de Mispelkampdijk. De inbrekers kwa-
men de woning binnen door een raam
te forceren. Zij namen niets mee. De
inbrekers maakten er wel een enorme
puinhoop van doordat zij diverse goe
deren op de grond gooiden. De politie
stelt een onderzoek in naar de inbraak.

AANRIJDING MET LETSEL
Op de kruising Handelsweg met de
Ambachtsweg vond vrijdagmiddag 29
april een aanrijding plaats waarbij een
45 jarige man en een 71 jarige man
beiden uit Warnsveld gewond raakten.
De 71 jarige man reed over de Am-
bachtsweg toen hij voorrang kreeg
van de 45 jarige man die met zijn au-
to op de Handelsweg reed. De 71-jarige
man had last van zijn rug en nek en de
45 jarige man had last van zijn borst.
Beiden zijn voor onderzoek overge

bracht naar het ziekenhuis. Beide
voertuigen raakten zwaar beschadigd
en moesten worden afgesleept

Voetbal

Ratti Dames
Ratti l - Treffers l
Het uitduel tegen de Treffers werd ver-
loren met 10-1 dus het was de taak om

Het welbekende voormalige VW
kantoortje op het marktplein is
verdwenen. Het is verkocht aan
Henk Bargeman aan de Strodijk,
waar het gebouwtje dienst zal gaan
doen als verkoopruimte voor bloe
men.

Vrienden van Henk staken de koppen
bij elkaar, "pakten" vervolgens het 6x6
meter gebouwtje op een dieplader om
het "kant en klaar" bij Henk Barge
man werd afgeleverd, die natuurlijk
bijzonder in zijn nopjes was over deze
vriendendienst.

de schade zo beperkt mogelijk te hou-
den. Dat het een geheel andere wed-
strijd zou worden werd al snel duide
lijk. De Treffers stonden bij aanvang
met 10 man op het veld en zeker ge
zien het warme weer stond het dus
vast dat het een zwaar duel zou wor-
den. Ratti gaf de Treffers weinig ruim-
te en ze kwamen daardoor moeilijk in
het spel. Ratti daarentegen kwam lek-
ker in de wedstrijd door het benutten
van de man meer positie. Er werden
kansen gecreëerd, maar de Treffers
hielden het achterin goed dicht. De
Treffers profiteerde van een miscom-
municatie achterin bij de dames van
Ratti. 0-1. Ratti liet zich hierdoor niet
van de wijs brengen en bleef met veel
inzet voetballen. Tien minuten later
was het een idem dito scenario, maar
nu aan de andere zijde bij de Treffers.
Genie Brummelman bestrafte ook de
ze fout en een gelijkspel was het ge
volg. 1-1.

Na de rust kwamen de Treffers zelfs
nog met 9 man te spelen door een
blessure. Voor Ratti viel er zeker meer
te halen dan een punt dus er werd vol-
op geknokt voor de winst. Ratti creëer-
de de tweede helft kansen genoeg, hè
laas ontbrak de finishing touch. De 90
minuten waren voor Ratti niet vol-
doende om nogmaals tot score te ko-
men. Echt gevaarlijk werden de Tref-
fers de tweede helft ook niet meer en
zij waren tevreden met een gelijkspel.
Jammer voor Ratti want hier had ze
ker meer ingezeten, maar toch een

nette prestatie en weer een punt erbij!
Aanstaande zondag thuis tegen mid-
denmoter Victoria Boys.

Programma sv ratt i
Thuis: Zaterdag 7 mei: Ratti Cl-ABS
C2D, Ratti Dl-DCS D2, Ratti El-Brum-
men E4M / Zondag 8 mei: Ratti 1-EDS
l, Ratti DAl-Victoria Boys DA2

Uit: Zaterdag 7 mei: Concordia-W F4-
Ratti Fl, ABS Bl-Ratti BID / Zondag 8
mei: Rietmolen 5-Ratti 2, Witkampers
6-Ratti 3.

Vorden
Programma zaterdag 7 mei
Vorden Al - Holten Al; Oeken BI - Vor-
den BI; Kon. UD Cl - Vorden Cl; Vor-
den C2 - SHE C1D; Lochem SP D2 - Vor-
den D1D; OBWD3 -Vorden D2; Vorden
D3 - GSV '38 D2; WHCZ E2 -Vorden El;
Baakse Boys El -Vorden E2; Brummen
E3 -Vorden E3; Vorden E4 - Pax E4; Vor-
den E5 - DW E9; Vorden Fl - Keijen-
burgse Boys Fl; Vorden F2 - WHCZ F3;
VIOD F5 - Vorden F3; VIOD F7 - Vorden
F4; Vorden F5 - Be Quick Z. F3; Vorden
F6 - DZC '68 F7; Concordia-Wehl F5 -
Vorden F7.

Programma zondag 8 mei
Vorden l - Gendringen 1; Vorden 2 -
Longa 3; Keijenburgse Boys 3 -Vorden 3;
Vorden 5 - Be Quick Z. 6; Brummen 6 -
Vorden 6.



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

Op zondag 8 mei is er

in Vorden

koopzondag

van 12.00 - 17.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel

1 SHOEZZ YOUNG STYLE
2 MOOS EN KO KINDERKLEDING EN KADOOTJES
3 FASHION CORNER
4 KETTELERU BLOEMBINDERIJ
5 ETOS BARENDSEN

6 KADOSHOP SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION
9 YVONNE MODESPECIAALZAAK VOOR DE JEUGD

10 VISSER MODE
11 GIESEN SCHOENMODE
12 DE VORDENSE TUIN
13 DUTCH PC ELECTRONICS
14 DISCUS KLUVERS
15 BRUNA
16 MITRA SLIJTERIJ SANDER PARDIJS
17 FIXET BARENDSEN

18 POLMAN INTERIEURS
19 DROGISTERIJ TEN KATE
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

21 WEULENKRANENBARG
22 MEEKS MEUBELEN
23 PROFILE BLEUMINK

Ook de Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

ASYA RESTAURANT

CAFÉ REST. DE HERBERG

CAFETARIA LA PLAZA

BISTRO DE ROTONDE

HOTEL BAKKER

IJSBUFFET KERKEPAD

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

RESTAURANT OLDE LETTINK



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

TH F:

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

. w
\r*c.

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

Brummen
DutchPC Electronics
Ambachtstraat 4b
Tel: 0575-476621

Zelhem
DutchPC Store
Markt 1
Tel: 0314-620144

i "j *•* 1

Sparta Ion Demo Dag!!
Kom op 8 mei naar Profile Bleumink in Vorden en profiteer van de vele aanbiedingen.

Ook kunt U proeftijden op de fiets van het jaar, de Gazelle Orange Limited!
Ook hebben wij een aantal elektrische fietsen staan die U op deze dag kunt uitproberen.

O.a de Ion van Sparta en een Antec met 100% ondersteuning.
Tevens zijn er een aantal (demo) Sparta Ion's te koop voor een scherpe prijs!!

Alleen op /ond.ii; !< UK-I . Profile ^letscomputer
niet 5 lunciiCN .

Van f i:95 voor slechts f 500 "'
l Maximaal 3 per klant)

5O% Koft
oor wtee** wtodeiïerv

%onda$-in on%e< winkel)

De Sp;irta Ion M-( ie.»

PROFILZ

De Hels MUI het jaar ^(K).^ "(iii/el!e Orange l.imned"

l)<>fj>^iniiit 12 725l H R l'onlcn /^"".
~2tU /,/•:/uiphcn i)

IE5EH PumïK
SCHOENMODE

>^M^%t BMfttxpWn6,W0hK0314)681378
- -̂ Dsj9*̂ * DotpMfrart 4,VonJen(0575)553006

www.Gie8en.Shoe8.nl QGie8en@Shoe8.nl

55 /.W info@j)rofilebleumink.nl
~5 51 V526 www.proflltblfumink.ttl

vrijdag 6 mei t/m koopzondag 8 mei
flinke kortingen op

voorjaarscollectie 2005

CAKEWALK

rx PROTEST

pOincE=?

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

Koopzondag 8 mei
12.00 - 17.00

Op deze dag hebben wij
diverse aanbiedingen uit

onze grote collectie.

Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81



ZONDAG 8 ME112.00 - 17.00 UUR

Nu volop hoogzomer

kleding binnen

Dealer van o.a.:

D.E.P.T. - PePe jeans -

G-star- Pall Mail -

1Ofeet-TRP-enz.

the

CORNER

o be
Vorden • Zutphenseweg 8

Tel. (0575) 55 24 26

ardennersplit
grijs of geel

EN 8 MEI
NDE AANBIEDINGEN!

HILLHOUT ACTIE.

»fc**'
voor€ 99,=

tfttrt^1

<££$"""
Gl

BIJ AANKOOP VANAF € 500,=
GRATIS TUINWERKBANKJE,
KLOMPREKJE OF WANDKAST

wildverband van € 15,50

voor€ 14,95

Ruurloseweg 45a Vorden
Tel. (0575) 55 12 17
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 6 MEI T/M 8 MEI (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

MOEDERSVERWENDAGEN BIJ
ETOS BARENDSEN

Laat
ZATERDAG 7 MEI
errassen door onze visagiste.

verzorgt voor u een
GLAMOUR MAKE-UP

it uw make-up adviseren door
>nze schoonheidsspecialiste.

ZOMDA&8 MEI KOOPZONDAG
Speóiaal voor Moederdag een dag vol

verrassingen.

GRAAG TOT ZIENS BIJ ETOS
IM BARENDSEN

ttokBARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82

Koopzondag 8 mei

Dart korting
Gooi een pijl en bepaal zelf uw
korting op uw totale aankoop

Actie geldt alleen op de koopzondag
van 12.00 uur tot 17.00 uur

Denkt U aan de demonstraties in onze
vernieuwde hobbyhoek?

Zaterdag 21 mei Scrapbooking
Zaterdag 28 mei Pergamo door de Martha Ospina

Zaterdag 4 juni Aleene's acrylverf

Natuurlijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
HOBBV ART.

SUETERS
TELEFOON
(OS75) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

Mitra Slijterij Sander Pardijs

Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden

0575 554264

8 MEI MOEDERDAG

l voor jo moeder, l voor je
schoonmoeder en natuurlijk l
voor jezelf, daarom op deze —

koopzondag......

Alle wijn:
3 halen

2 betalen



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

ZONDAG 8 ME112.00 - 17.00 UUR

Alleen
koopzondag 8 mei

Alle damestops
25% KORTING

(m.u.v. afgeprijsde artikelen)

Raadhuisstraat 2
Vorden

* 'ft

Motormaaierspecialist
BARGNDSEN

ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN
TELEFOON (0575) 55 21 59

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

Ook voor service en onderhoud
bent u bij ons aan het juiste adres.

Wordt gehaald en gebracht

Let op: aantrekkelijke kortin-
gen tijdens de koopzondag

Wie durft!!!
Koopzondag 8 mei heeft Vorden weer een ge
zamenlijke koopzondag. De meeste winkels in
Vorden zetten de deuren open om het publiek
hun diensten en producten te presenteren.
De winkeliers hopen op mooi weer, zodat ie
dereen met goede zin het dorp intrekt om de
sfeer te proeven van bedrijvigheid en gezellig-
heid.

De Vordense Ondernemers Vereniging heeft er
voor gezorgd dat er voor iedereen weer iets te
beleven valt.

Een klimwand van 7 meter hoog zal er worden
opgesteld, waar iedereen beveiligd naar boven
kan klimmen. Vaders, moeders, kinderen, of
de echte bikkels onder ons: wie is het snelst bo-

ven. Wie durft!!

Voor iedereen die het leuk vindt om te kijken
naar deze spidermannen- en vrouwen groot
en klein, kan dit doen onder genot van een
zakje popcorn die bij de popcornwagen
gehaald kan worden. Dit alles tegen een zeer
geringe vergoeding. (€ l,- en € 0.50) Ook een
ijsje of een drankje van de diverse horeca
smaakt hier prima bij. De opbrengst zal weer
ten goede komen aan andere activiteiten in
het dorp. Zo'n vrolijke dag , daar mag muziek
niet ontbreken, natuurlijk is daar ook voor
gezorgd.

Het is tenslotte moederdag, dus na een rondje
winkelen is het een prima afsluiting om bij de
diverse restaurants moeder eens extra te trak-
teren. Zoek de gezelligheid op en laat deze dag
niet aan je voorbij gaan.

KOOPZONDAG 8 MEI
ZIJN WIJ OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

De Vbrdense Tuin
RAADHUISSTRAAT 11
VORDEN

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel
RAADHUISSTRAAT 20
VORDEN

Verboden te lezen voor moeders!
Psssssst alle kinderen tussen de O en 77
jaar. , kom eens wat dichterbij. Zondag 8
mei is het weer moederdag. Moeders worden
dan lekker verwend voor alle dingen die zij
doen, die voor haar zo vanzelfsprekend zijn.
Maar. , die moeder van jou is eigenlijk de al-
lerliefste moeder, omdat zij bv drie keer in de
week met je meegaat naar trainen, zij altijd op
je kinderen past, zij altijd voor je klaar staat,
jij blij bent dat deze vrouw jouw moeder is en
die mag best eens extra in het zonnetje gezet
worden. Dat kan, als je maar laat weten waar-
om nu juist jouw moeder daarvoor in aanmer-
king komt. Dus iedereen die vindt dat zijn of
haar moeder eens iets extra verdiend, schrijft

dat op een briefje met ook de reden waarom je
dat vindt en die breng je dan naar:

Yvonne Jeugdmode
Zutphenseweg la
7251 DG Vorden.
(Inleveren t/m 4 mei)

Zondag 8 mei krijgen dan drie moeders
een geheel verzorgd ontbijt aangeboden
voor het hele gezin namens de Vordense
Ondernemers Vereniging.

P.S.: kinderen, niet vergeten zelf af te wassen
die dag hè.
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