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Regiodansgroep genoot met volle teugen
van Europiade in Frankrijk

De regionale dansgroep, samengesteld uit leden van "Wiej Schotst Ve-
dan" uit Barchem, "De Knupduukskes" uit Vorden, "De Meulenvelders"
uit Doesburg, "De Speelluden uit Westervoort en "'t Olde Getrouw" uit
Varsseveld zijn afgelopen week moe, maar uitermate voldaan, terug-
gekeerd vanuit Frankrijk. Daar hebben ze in de Quimper in Bretagne
deelgenomen aan de zgn. "Europiade", een gigantisch dansfestijn,
waaraan door ongeveer 3500 dansers uit geheel Europa werd deelgeno-
men. Ina Eskes, secretaris van "De Knupduukskes" was met name onder
de indruk van de Oost-Europese landen. "Deze landen vallen op vanwe-
ge hun prachtige kledij, waarbij de dansers uit Letland wel de kroon
spanden.

Trouwens onze groep stond ook regel-
matig in het middelpunt van de be-
langstelling, waarbij de meeste aan-
dacht uitging naar de klompen, ter-
wijl de knipmutsen van onze dames
natuurlijk ook wel iets speciaals heb-
ben. Wij moesten afgelopen donder-
dag officieel optreden. Vanwege het
grote deelnemersveld mocht iedere
groep één dans doen. Wij dansten
voor de ruim 100.000 toeschouwers de

"Drikusman". Vrijdag hebben we in
tal van straten in Quimper demonstra-
ties gegeven. Toen hebben we onder
meer de "Hak en Teen", "Gao-weg-ie"
en de "Zomermorgen" gedanst", zo
zegt Ina Eskes.

Zaterdag hadden de deelnemende
groepen een vrije dag. Die werd, wat
het Achterhoekse gezelschap betreft
benut met het maken van een rondrit

door de omgeving waarbij diverse spe-
cifieke dingen uit de streek werden be-
zichtigd. Zaterdagavond togen alle
dansgroepen naar de plaatselijke
schouwburg om daar te genieten van
een speciale zangavond, waaraan een
groot aantal koren uit geheel Europa
deelnam. Op de slotdag, afgelopen
zondag was de gehele omgeving van
Quimper uitgelopen om maar niets te
missen van een super- grote optocht
van alle deelnemende dans- en zang-
groepen, aangevuld met groepen uit
Frankrijk zelf. Een stoet met een leng-
te van drie kilometer, de optocht op
zich duurde ongeveer 4 uur.

"Prachtig om te zien hoe de Fransen
met uitbundig applaus reageerden bij
het zien van al deze folklore". Wat ver-
der zo leuk was, er zijn tijdens deze
Europiade heel wat adressen uitgewis-
seld en zullen wij de komende jaren
ongetwijfeld nog wel "ergens" groe-
pen tegenkomen", aldus Ina Eskes.

P.V.Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben afge
lopen weekend deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Strepy / Thieu over
een afstand van circa 235 kilometer.
De uitslag was als volgt: HA Eykei-
kamp l, 3, 5, 18; M.M. Tiemessen 2, 4,
20; TJ. Berentsen 6, 7, 8; HJ. Stokkink
9; C. Bruinsma 10, 19; Comb. A en A
Winkels 11,12,13,14,15,16,17.

Achtkastelenfietstocht
Woensdagmiddag 3 augustus organi-
seert de VW een fietstocht langs de
Vordense kastelen. Het vertrek, onder
deskundige leiding, is om 13.30 uur
vanaf het VW kantoor aan de Kerk-
straat. Hier kan men zich vanaf 13.00
uur al inschrijven. De kosten bedragen
voor volwassenen 4,50 euro per per-
soon. Schoolkinderen (basisscholen)
betalen 3,75 euro. Alles inclusief een
kop koffie/thee of een frisdrankje tij-
dens de pauze onderweg.
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Openluchtdienst bij kasteel Vorden
Op zondagmorgen 7 augustus om
10.00 uur wordt er een openlucht-
dienst gehouden bij kasteel Vorden
op het fraai gelegen grasveld ach-
ter het kasteel bij de Lodewijkslin-
de. Op deze plek is er bij warm
weer voldoende schaduw en van de
(eventuele) wind is hier ook geen
hinder.

Voorganger is dhr. C. Weeda uit Deven-
ter. Hij is werkzaam bij het bekende
tijdschrift 'de Elisabethbode'. Er zul-
len mooie en bekende liederen gezon-
gen worden. De muzikale begeleiding
is in handen van dhr. Kees van Dussel-
dorp die het orgel/keyboard bespeelt

en trompettist is Lianne Heijenk.
Het thema van de dienst in: 'Is Jezus te
volgen?'.

Er is voor de allerkleinsten kinderop-
pas aanwezig. Stoelen zijn aanwezig
maar wie verzekerd wil zijn van een
zitplaats kan natuurlijk ook een klap-
stoel meenemen.

Na afloop is er koffie en frisdrank en
kan er nog gezellig nagepraat worden.
Mocht het regenen dan wordt de
dienst verplaatst naar de Vordense
Dorpskerk. Streekradio Achterhoek
FM zendt de dienst rechtstreeks uit op
FM 105.4 MHZ of Kabel FM 87.5 MHZ.

Laatste Staringavond
Donderdag 4 augustus wordt, wat
betreft dit seizoen, de laatste Sta-
ringavond gehouden. Deze begint
om 19.30 uur vanaf de Kapel in de
Wildenborch met een wandeling
door de tuinen van het kasteel.

Weer terug in de Kapel presenteren
"Marianne en Hendrik" een program-
ma met verhalen, sketches en liedjes

getiteld "Het leven en werk van de
dichter Staring", gevolgd door een dia-
lezing over de omgeving van het
buurtschap. De toegangsprijs be-
draagt 5 euro inclusief koffie en koek.
Kinderen t/m 12 jaar betalen 2 euro
50. Kaarten zijn in voorverkoop ver-
krijgbaar bij de VW aan de Kerkstraat
l b in Vorden, of zolang de voorraad
strekt bij de Kapel.

Grote kunstmarkt
In samenwerking met de VW Vor-
den organiseert de kunstenaar
Bert Mens, op zaterdag 13 augustus
voor de 14e keer een grote kunst-
markt op het marktplein in het
centrum van Vorden.

Uit het hele land zullen kunstenaars
deze dag naar Vorden komen om hun

werk te presenteren. Vele vormen van
Kunst zullen op deze kunstmarkt ver-
tegenwoordigd zijn zoals: aquarellen,
etsen, keramiek, gouaches, sieraden,
beelden, etc.
Graag zullen de kunstenaars belang-
stellenden over hun werk vertellen.
De kunstmarkt is voor iedereen vrij
toegankelijk.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 augustus 10.00 uur Openluchtdienst bij Kasteel
dhr. N. Weeda Deventer

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 augustus 10.00 uur zangdienstcommissie

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 augustus 10.00 uur dhr. N. Weeda, Deventer,
Opeenluchtdienst bij Kasteel. 19.00 uur ds. H. Westerink.

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 augustus 10.00 uur Eucharistieviering Heren-
koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 augustus 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang. Zondag 7 augustus 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. 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. Regionale Huisartsenpost 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 als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
6-7 augustus: PJ. Waart, Barchem, tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30- 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; 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. 14.30-16.30 uur; za, en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
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)633222.

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/ Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.

Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 5515 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur en 13.30-20.00 uur, vrijdag 13.30-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 9.30
uur t/m 17.30 uur. Zaterdag van 9.30 uur t/m 15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
- Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren 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 (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

• 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.

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor
snel weghalen, 's Morgens
bellen tussen 8.00 en 10.00
uur: tel. (0575) 55 32 83,
b.g.g. (06) 51 106955.

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

• Te huur: Caravan stalling
tel. (0575)46 1733.

• 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

• Te koop: Bosbessen en
-produkten, aardbeien.
Peppelman, Twenteroute 5b,
Heelweg. Tel. (0315) 24 16
16/06-25306595.

• Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

• LEER (BETER) BRIDGEN.
Beginnerscursus start 20
september opfriscursus 21
september gevorderdencur-
sus 22 september. Nicolette
Loven & Harry Garsen gedi-
plomeerde bridgedocenten.
Aanmelden: 0575-52 22 75.

• Trouwring veranderen?
Verkoop oude-nieuwe siera-
den. Bronzen beelden. Atelier
Henk Eggersman. Burg. Gal-
leestr. 8 Vorden tel. 55 07 25.

• Tuin van de Wiersse. Het
blijft nog t/m 15 sept. elke
donderdag, 10.30 uur, onder
leiding van een gids, mogelijk
de tuinen van de Wiersse te
bezoeken. Duur 1,5 uur, kos-
ten € 6,50. Start bij de
smeedijzeren poort aan de
Wiersserallee tussen Vorden
en Ruurlo.

Omdat het werkt!

® HERBALIFE.
voor:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Het is vakantie

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

Vlaai v/d week

Kersenvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag brooddag

3 wit tijger
€4,00

Weekendaanbiedingen

Grote Romeo's
10 stuks €3,35

lekkere koek met karamel

Walkorn brood
donker meergranenbrood

€1,95

• Gevr.: Rinke hulp in de
huishouding zelfst. kunnen
werken, andere hulp aanwe-
zig, 2 of meer ochtende p.w.
Tel. mevr. Gatacre 0575-55
66 55 na 18 uur op werkd.
(b.g.g. 0575-55 67 57).

• "Groen en geel?" Zo
kleurt het landschap onder
ons vanuit onze ballonmand.
Voor € 175.- p.p. jouw we-
reld voor een avond... Bel
ballonvaarder Paul Kok 06
51 58 41 45.

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

• Ik zoek nog wat werk in de
huishouding woensdag-
morgen om de 14 dagen of
donderdagmorgen bellen na
17.00 uur tel. 0575-55 29 86.

• Het hagelt, het hagelt...
Max Havelaar hagelslag en
hazelnootpasta nu € 1,60
bij Wereldwinkel Vorden.

• Ruurlo t/o Station kamers
met volledig pension, di-
rekt beschikbaar. Voor kort
of lange termijn. 0573 - 45 37
60.

De kleine adverteerder blijft belangrijk!

Daarom wordt een weekblad 'echt' gelezen.

Dagmenu's
3 aug. t/m 9 aug. 2OO5

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Bestellen mag maar hoeft niet
Dagmenu's kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

U mag uw dagmenu aankleden met extra gamituren ol een extra gang dan zijn dit onze
afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.

Prijs voor soep € 2.25 p.p.
Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 3 augustus
bospaddestoelensoep / hollandse biefstuk met kruiden-
boter, aardappelen en groente

Donderdag 4 augustus
Züricher geschnetseltes van kip met rösti en zomersalade /
fruitsalade met slagroom

Vrijdag 5 augustus
aspergesoep / weense visfilet (weense wijze bereid) met
aardappelsalade en groente

Zaterdag 6 augustus
spare ribs met zigeunersaus, frieten en groente / ijs met
slagroom

Maandag 8 augustus
mosterdsoep / spies Hawaï van kip en ananas, frieten en
rauwkostsalade

Dinsdag 9 augustus
wiener schnitzel met gebakken en groente / ijs met slag-
room

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
« Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze J
dochter

Lynn
Jami Catharina

Lynn is geboren op 23 juli 2005, om 18.35 uur,
weegt 3420 gram en is 52 cm lang.

Henry en Nynke Bultman-Gotink

Soldatenhuis 52
7261 VJ Ruurlo
tel. (0573) 45 42 02

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Het is goed zo"

Na een leven van werken, zorg en toewijding voor
haar gezin is, op 94-jarige leeftijd, overleden onze
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-
moeder en zuster

Hennie Eckhardt-Smit

sinds 21 oktober 1979 weduwe van
Theo Eckhardt

eerder gehuwd geweest met
Georg Férdinand Schmitz

Een speciaal woord van dank voor de medewerkers
van „De Wehme" voor hun liefdevolle verzorging.

Ferdy en Erica
Rob en Tanja
Joep en Jopie
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

D. van der Meyden-Smit
F. Spanhaak-Smit

Vorden, 26 juli 2005
„De Wehme"

Correspondentieadres:
Nieuwstad 12
7251 AH Vorden

De crematieplechtigheid heeft in familiekring
plaatsgevonden.

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-
heid ging, op donderdag 28 juli 2005 in het ver-
pleeghuis "Slingerbosch" te Zutphen, in alle rust
van ons heen onze dierbare moeder, schoonmoe-
der, oma en overgroot-oma

Hinderkien Harmsen-Esschendal

sinds 27 februari 1975 weduwe van
Hendrikus Harmsen

in de leeftijd van 89 jaar.
Jan en Bertha
Hennie en Jan
Henk en Annie
Ap
Luht
Joop en Willemien
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Hertog Karel van Gelreweg 14
7251 XL Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

fadatt/ct
Kas Ben dj en, Hotel Bakker

en alle deelnemers

Kruidkoek
diverse soorten

van 2,60 ^25
voor €étmm

De enige echte
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zonnebloem-
pittenbrood
met stukjes noten er door

NU

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta \
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

Onze Special Sole Mio
is nu nóg specialer'

On/o Sole Mio. knoflook /oiiioniiiiitjcM-n < >i •
<I.U belooft wat rui wo komen met de Sole Mio Spiev

'

Keurslagerkoopje

Pepersteaks 4 stuks €
•••••••̂ ^̂ ••̂ •••••1
Speciaal aanbevolen

Beenhamsalade 100 gram €
Weekaanbieding

Gekruid Gehakt 2x500 gram €
Special

Sole mio spies per stuk €
Weekaanbieding

4 kippenpoten +
varkenslappen soogram €

1.29
450
250

498

2l98

Vleeswarentrio

'-100 gram Achterham +
100 gram Hausmacher +

«100 gram SnijWOrSt
-s
fc samen voor de prijs van :
a

i F̂ l Vlogman, keurslager
g, B^^ J Zutphenseweg 16, Vorden
£ liUÏJ (0755) 55 13 21
i1 |SB (0575)552287

httpy/www.vlogman.keurs lager.nl
a

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

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

van di. 2 aug. t/m vr. 5 aug.

• Groentebouillon
• Beenham
met honing mosterdsaus

• Groenten
•Friet

Elke zondagavond
warm 8L koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde udrc-s voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

/oais •schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'i)c M;irs' t.o. Woonboulevard Ki jcrkamp)

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

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



R QÜD DIB'
u. <»

Publiek kan kasteel
Vorden bezichtigen

In een vraaggesprek met "Contact" eind maart van dit jaar, vertelde
Karin Rodink dat zij en haar man Ronald (sinds 22 februari jl. de nieu-
we eigenaars van kasteel "Vorden") plannen hebben om het kasteel
t.z.t. voor het publiek open te stellen. De afgelopen maanden is er door
het echtpaar keihard gewerkt om het voormalige gemeentehuis te
herinrichten.

Thans is het zover dat het kasteel van-
af deze week bezichtigd kan worden.
Zo worden er op vrijdag, zaterdag en
zondag (te beginnen op vrijdag 5 au-
gustus) drie rondleidingen gehouden
om respectievelijk 11.00 uur, 13.00 uur
en 15.00 uur.

De kosten bedragen 5 euro voor vol-
wassenen en 2 euro voor kinderen.
Voor nadere informatie en het kopen
van toegangskaarten kan men terecht
bij de plaatselijke VW aan de Kerk-
straat l b, tel. 55 32 22. In het kasteel
kan ook getrouwd worden. Indien het

kersverse bruidspaar dat wenst kan er
in het kasteel ook een receptie wor-
den gegeven en bestaat er t.z.t. voor
het paar tevens de mogelijkheid om in
de "bruidsuite" te overnachten. Ver-
der heeft het echtpaar Rodink plan-
nen om elk jaargetijde bepaalde klein-
schalige evenementen te organiseren.

Een van de bijgebouwen, het koets-
huis, wordt verhuurd aan een onder-
nemer. De "boerderij" is inmiddels
omgeturnd tot een brasserie, waar de
bezoekers in het weekend kunnen ge-
nieten van een hapje en een drankje.

'Karin Rodink in haar geheel vernieuwde eetkamer1 'Ronald Rodink op het bordes van het kasteel'

P R I N T E N
C O P I Ë R E N
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig druk-
werk, in kleine oplagen en met een korte doorloop-
tijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw rapporten,
verslagen, manuals, e.d.

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

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 , «i

MITRA 7251 BB Vorden *«C**

"V_^ 0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!

Mitra Party Service

BITBURGER PILS
krat a 24 x 30cl, adviesprijs

van 12,99 0 j^voor 8,99
op = op

Te huur Grolsch Partytap, Stoe-
len, Tafels & Statafels.

Na uw feestje kunt u de

gekochte en onaangebroken
flessen weer retourneren.

Informeer naar de mo-
gelijkheden.

v.o. f .

sch oo r s t e e n v e e g bed r i j f_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

M/R

.ENSINK

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden

Reparatie BOUW

dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds 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
Morman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

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

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

ledere week kijkt

men uit naar de

kerkdiensten en

doktersdienst in

weekblad Contact

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVtt

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

V E ^

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

X

£ Restauratie

Keukens

Interieur

IETS BIJVERDIENEN OP DE ZATERDAG?!

Ecotrans
Zoekt op korte termijn een:

Medewerker Wasstraat m/v

Voor het wassen van de vrachtwagens en het
cleanen van de bulktanks.

Wij zoeken voor deze functie:

* jongelui die van aanpakken weten

* wonende in de omgeving van Vorden.

Voor sollicitatie:

Ecotrans B.V.
t.a.v. de heer R. den Hollander
Ambachtsweg 18
7251 KW Vorden
of mailen Roel@ecotrans.nl

ledere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en
de groenteman te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

• lichte bouwvergunning
• reguliere bouwvergunning
• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

ndré KasteelABeatrixlaan 23
7261 XW Ruurlo
Tel. (0573)45 1276

Telefonisch bereikbaar:
ma. t/m vrij. na 19.00 u.
za. - zo. de gehele dag.

Laat onze adviseurs een scherpe "foto" maken

van uw hypotheek en u ontvangt gelijktijdig

met de offerte een digitale camera cadeau.

Bel voor meer informatie 0573 - 255401

en vraag naar één van

onze adviseurs
'*-W ffVlVW ^MMMMHB '̂ ~~

~/JK^*\ Ester Dolphijn of

angermans.l
Zou u van deze adviseur ook een onscherp advies kopen?

de ftA HYPOTHEEK desk
Overal een goede bekende

Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem
Tel. [0573] 255401. Fax [0573] 255381
www.deregt.nl

Lochem
LX- HYWTHhl KDI SK i



Weizij n Vorden

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 augustus 2005

Vervolg "Halt! U valt"
In Contact van juni en juli heeft u één en ander
gelezen over het project "Halt! U valt".
In het kader van dit project, dat gerealiseerd kan
worden door financiële steun van het coöperatie-
fonds van de Rabobank, wordt op woensdag 9 no-
vember a.s. een informatiemarkt georganiseerd
in het Dorpscentrum. Op deze informatiemarkt
zullen verschillende organisaties aanwezig zijn
die meer kunnen vertellen over oorzaken van
vallen en hoe u kunt voorkomen dat u valt. Er
worden demonstraties geven door "Meer Bewe-
gen voor Ouderen", maar er is ook informatie
over hulpmiddelen die kunnen helpen vallen te
voorkomen.
Ook is er de mogelijkheid een gehoor-, ogen-
en/of evenwichtstest te laten doen.
Kortom een uitgebreid programma dat eigenlijk
door geen enkele senior gemist mag worden,
want een gewaarschuwd mens telt voor twee en
zeker als het om vallen gaat op oudere leeftijd
geldt dat voorkomen^beter is dan genezen.
Noteert u alvast de datum 9 november. De vol-
gende maand informeren wij u over de tijd waar-
op één en ander zich gaat afspelen.

Computercursus voor
beginners en
Word/Windows
Voor de cursus Word/Windows hebben wij nog
plaatsen vrij.
De cursus voor beginners start op 15 september
met 2 groepen van 10 persoenen. Voor een derde
groep zijn nog plaatsen vrij.
Opgave voor l september bij Welzijn Ouderen,
telnr. 553405.

Verschillende soorten
zorg en hulp
Als u zelfstandig thuis blijft wonen, kunt u via de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
zes vormen van zorg, hulp en begeleiding krij-
gen. Deze vormen van zorg heten officieel 'zorg-
functies':
* Huishoudelijke verzorging (denk aan schoon-

maken, afwassen, wassen/strijken).
* Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse

handelingen zoals opstaan, douchen, aankle-
den, eten en drinken, naar het toilet gaan).

* Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van me
dicijnen, wondverzorging)

* Ondersteunende begeleiding (ondersteuning

bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals
dagopvang).

* Activerende begeleiding (leren omgaan met
uw handicap of problemen, beter persoonlijk
functioneren en veranderingen realiseren, bij-
voorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan wer-
ken).

* Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendop-
vang, vakantieopvang of logeeropvang voor
maximaal 104 dagen per jaar) of langdurig ver-
blijf (verzorgingshuis, verpleeghuis).

Met een indicatie van het CIZ (Centrum Indica-
tiestelling Zorg) kunt u deze verschillende vor-
men van zorg, hulp en begeleiding 'in natura'
ontvangen van een thuiszorgorganisatie of met
een PGB (Persoonsgebonden Budget) inkopen.
WegWijZer kan u helpen met het aanvragen van
zorgen/of hulp.

Vergoeding diëtist in
ziekenfonds
Sinds l januari van dit jaar worden jaarlijks via
het basispakket van het ziekenfonds nog maar
vier uur dieetadvisering vergoed. Daarnaast
hangt het van de verzekering af of u meer con-
sulten vergoed krijgt via de aanvullende verzeke
ring. Informeer dit bij uw ziektekostenverzeke-
raar.
Voor particulieren geldt ook vergoeding in het
basispakket, maar zijn de polisvoorwaarden erg
verschillend. Informeer bij uw ziektekostenver-
zekeraar.

Medicijngebruik
Veel ouderen gebruiken medicijnen, meestal
voorschreven door een arts. Naast de voorge-
schreven medicijnen zijn er ook tal van produc-
ten vrij verkrijgbaar. Vooral op het gebied van
pijnstillers is er een overvloedige keus. Vrij ver-
krijgbaar wil echter niet zeggen dat het om on-
schuldige middeltjes gaat die naar believen kun-
nen worden ingenomen. Ook deze middelen ver-
schillen onderling in de werking die ze hebben
en ook de bijwerkingen kunnen nogal uiteenlo-
pen. De bijsluiter lezen is dus van groot belang.
Bovendien kunnen ook deze medicijnen niet zo-
maar worden ingenomen in combinatie met an-
dere middelen. Wie al medicijnen slikt doet er
verstandig aan om bij de aanschaf van pijnstil-
lers advies te vragen bij de apotheek. Daar is be-
kend wat u al slikt en kan bekeken worden of een
ander middel de werking van uw voorgeschre-

ven medicijnen niet verstoort.
Natuurlijk hoeft u bij pijn, zeker als die langdu-
rig is, niet af te zien van het gebruik van pijnstil-
lers. Bedenk echter wel dat pijn een signaal is van
het lichaam om aan te geven dat er iets aan de
hand is. Ga dus bij een onbekende of heftige pijn
naar de huisarts, dan kan worden vastgesteld
wat de oorzaak is en hoe de pijn het beste bestre-
den kan worden.

Warmte en vocht
We hebben al weer heel wat warme dagen achter
de rug. Veel ouderen kunnen de warmte niet zo
goed verdragen. Soms neemt de eetlust af, ter-
wijl het juist belangrijk is om normaal te blijven
eten, eventueel een aangepast menu met lichte
en frisse kost, zoals sla en komkommer.
Bijzonder belangrijk is om voldoende te drinken
om het lichaam voldoende afkoeling te geven. Bij
ouderen is het dorstgevoel vaak iets minder,
maar zeker bij zeer warm weer is het belangrijk
om te drinken vóórdat men dorst heeft. Bij oude-
ren en kleine kinderen ligt uitdroging op de loer,
o.a. omdat de huid dun is en er ongemerkt veel
vocht verdampt.
Vruchtensappen, thee, maar ook gewoon water
zijn prima dorstlessers, koffie is minder ge-
schikt. Ouderen hebben twee liter vocht per dag
nodig, dat is ongeveer twaalf kopjes of glazen.
Groentes bevatten ook vocht, sommige heel veel,
zoals komkommers en ook een kopje soep telt
mee voor de totale hoeveelheid vocht.
Met een fris drankje in de schaduw zal het best
lukken om van de zomer te genieten.

Wet kinderopvang 2005
Per l januari 2005 is de Wet kinderopvang van
kracht. Deze wet regelt de kwaliteit en financie
ring van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kin-
deropvang een zaak is van ouders, werkgevers en
overheid. De belangrijkste punten uit de nieuwe
wet zijn:
- u sluit zelf een overeenkomst af met een kin-

dercentrum of gastouderbureau;
- werkgevers mogen belastingvrij maximaal een

derde deel van de kosten van kinderopvang
vergoeden;

- u kunt in aanmerking komen voor een tege-
moetkoming van de kosten van kinderopvang
van het Rijk, op voorwaarde dat het kindercen-
trum geregistreerd is.

Let op: heeft u in 2005 één of meer kinderen die
gebruik maken van kinderopvang, en wilt u dat

de overheid daaraan meebetaalt? Dan moet u in
ieder geval vóór 30 november van dit jaar actie
ondernemen!
Zie voor meer informatie http://www.ouderson-
line.nl of http://home.szw.nl
Of kom even langs bij WegWijZer.

Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen (WIA)
Per l januari 2006 wordt de WAO vervangen door
de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
(WIA). Dit geldt voor iedereen die op of na l ja-
nuari 2004 ziek is geworden. Deze wet bestaat uit
twee onderdelen. IVA voor volledig arbeidsonge-
schikten en WGA voor gedeeltelijk arbeidsonge
schikten. In de wet WIA staat werk voorop. Door
middel van financiële prikkels worden werkge-
vers en werknemers gestimuleerd er alles aan te
doen om gedeeltelijke arbeidsgeschikten aan het
werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd ver-
zorgt de WIA het inkomen voor mensen die echt
niet meer aan de slag kunnen komen.

Optiemodel in woonruim-
teverdelingsysteem
Het optiemodel is één van de drie modellen in
het vernieuwde woonruimteverdelingsysteem
waarmee de samenwerkende corporaties, waar-
onder ProWonen, sinds l juli werken. Maar hoe
werkt dit optiemodel nou eigenlijk?
Elke corporatie heeft een aantal groepen wonin-
gen speciaal aangewezen voor het optiemodel.
Welke groepen woningen dat zijn, vindt u in de
woonwinkel of op de site van ProWonen. U mag
ook bij WegWijZer langskomen. Optiemodellen
staan dus straks NIET meer op de huizenpagina
in de krant. In ieder geval zitten er meerdere se
niorenwoningen bij die mogelijk interessant zijn
voor ingeschreven woningzoekenden die zich in
het verleden "uit voorzorg" inschreven én inmid-
dels al wat punten opgebouwd hebben. Deze
punten bepalen tot l september a.s. de rangorde'
op de lijst van optiewoningen. Reageert u dus
voor die datum!
Wordt er na de overgangsperiode (na l septem-
ber 2005) een nieuwe optie aan de catalogus toe-
gevoegd, dan is het mogelijk om binnen drie we
ken na publicatie (op De Huispagina en Internet)
een optie te nemen. De volgorde op de wachtlijst
wordt na die drie weken bepaald door loting.
Neemt men na deze drie weken een optie, dan
wordt men onderaan de lijst geplaatst.

Woensdag W augustus

Berenddag
In het kader van de "Berenddag" kan
er woensdagmorgen 10 augustus om
9.30 uur vanaf het WV kantoor ge
start worden voor de kinderfietsroute
"In de sporen van Berend". Een route
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Op de
fiets en gewapend met een speciale
Berend- kinderrugzak wordt de
sprong naar de middeleeuwen ge
maakt en volgen zij de sporen van Be
rend. De route is via bordjes aangege
ven. Men kan zich voor deze dag aan-
melden bij het WV kantoor tel. 55 32
22 of e mail info@vwvorden.nl. Ook
kan men zich hier tevens als vrijwilli-
ger opgeven. Het middagprogramma
begint om 12.00 uur waarvoor ook een
flink aantal vrijwilligers nodig is. In
de kasteelweide wordt door de "Com-
pagnie van Kranenburg" een middel-
eeuws kampement opgebouwd.

De kinderen (leeftijd 6 tot 12 jaar) kun-
nen daar hun fantasie botvieren. De
jeugd kan aan tal van activiteiten mee
doen zoals, smeden, wolverven, spin-
nen, breien e.d.

Aan de hand van een stempelkaart
kunnen de kinderen ook meedoen
aan diverse middeleeuwse spelletjes.
Aan het eind van de dag (18.00 uur) zal
de "Schildknaap en Jonkvrouw" van
de dag bekend worden gemaakt.

Keuringdienst voor waren verbiedt melktap bij bakker Besselink in Vierakker

Vanaf heden verplaatst naar
erf boerderij 't Spieker!
De Keuringsdienst voor Waren
heeft Jan Borgman uit Vierakker te
kennen gegeven dat er met directe
ingang geen natuurzuivere verse
melk (melk "rechtstreeks" van de
koe) vanuit de melktap bij bakkerij
Wilfried Besselink in Vierakker
verkocht mag worden, omdat "rau-
we melk" niet zomaar over de weg
vervoerd mag worden. Bij Besse-
link stond sinds een maand een
melktap, waaruit de bezoekers
"dag en nacht" (24 uur) zelf melk
konden tappen.

Deze melktap bevindt zich in een ge
bouwtje met een koelkast (tempera-
tuur drie graden) waarin een melkbus
staat met 40 liter melk. Deze melk
wordt elk uur vijf minuten met een
mixer geroerd zodat roomvorming
wordt voorkomen. Middels een munt-
automaat kan de klant bijvoorbeeld
zelf een liter, een halve liter of een be
ker melk tappen.
In Wichmond/Vierakker is geen super-
markt, waardoor Jan Borgman en
echtgenote Erna besloten tot het aan-
schaffen van deze melktap. Jan Borg-
man: "Je kunt inderdaad wel zeggen
dat deze beslissing van de Keurings-

dienst voor Waren ons "rauw" op het
dak is gevallen. Verse melk mag niet
verkocht worden "buiten het erf af'.

In ons geval mag het dus niet over de
weg naar Wichmond vervoerd wor-
den. Erg jammer want we praten hier
slechts over een afstand van hooguit
een kilometer. In een koelwagen ver-
voeren is dus wel toegestaan. Het is
niet anders, we hebben de regels te
respecteren.

Voor de bewoners uit Wichmond is de
ze maatregel ook zeer teleurstellend.
Toen sommige bewoners het hoorden,
belden zij mij op en zeiden ze dat ze in
Wichmond wel een stukje grond voor
mij beschikbaar hadden, waar een
melktap geplaatst mocht worden.
Zeer sympathiek natuurlijk, maar het
verbod heeft alleen met het vervoer
van de melk te maken. We waren ove
rigens zeer content over de verkoop in
deze vier weken. Inmiddels staat de
melktap hier bij ons op het erf (boer-
derij 't Spieker aan de Heerlerweg l in
Vierakker). Wij hopen nu maar dat be
volking de kleine afstand voor lief
neemt. Wij gaan in ieder geval vrolijk
verder", aldus Jan Borgman.

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

baan de Wehme: info bij de receptie.
- Hobbyen en Meer Bewegen voor Ou-

deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin september.

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen. Voor info/opgave voor
deelname vanaf september bij Wel-
zijn Ouderen Vorden, tel. 55 34 05.

AUGUSTUS
2 Avondrondleiding Pinet in de Bel-

ten.
3 Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare Rode Kruis.
3 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
3 Theater Onder de Molen, Linde
4 VW Staringavond.
4 Klootschietgroep de Vordense Pan.
7 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
9 Avondrondleiding Pinet in de Bel-

ten.
9 ANBO fietsend in beweging (dag-

tocht); info tel. 55 20 38
10 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.

10 VW Berenddag.
10 Theater Onder de Molen, Linde
11 Orgelconcert Dorpskerk Vorden.
11 Klootschietgroep de Vordense Pan.
12 Babybiggenmealbal Kranenburg.
13 VW Kunstmarkt.
16 Avondrondleiding Pinet in de Bel-

ten.
17 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
17 Theater Onder de Molen, Linde
18 Klootschietgroep de Vordense Pan.
20 t/m 27 Oranjefeesten Wichmond-

Vierakker.
21 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
23 Avondrondleidingen Pinet in de

Belten.
24 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
24 t/m 28 Country Living Fair.
24 Theater Onder de Molen, Linde
25 Orgelconcert Dorpskerk Vorden.
25 Klootschietgroep de Vordense Pan.
27 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-

plussers in 'de Wehme'; info tel. 55
2003

30 Avondrondleidingen Pinet in de
Belten.

31 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.
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nr D A F k C T A t f rDtKADMAKt
Elke zaterdag
Koetshuisrock
6 augustus
NUFF SAID

13 augustus
SEAN PENN &
SAN ANDREAS

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Bij DARTEL TRAMPOLINES:
ruim 40 verschillende trampolines

uit voorraad leverbaar!
Welkom: di. & wo.: 10.00-17.30 uur

vr.: 10.00-20.00 uur
za.: 10.00-16.00 uur

Broekstraat 22, Doetinchem
(sept-apr op afspraak: 0314 39 16 87)

AflÉ
Brigg

Van Dak tot Vloer

Uw adres voor:

-. Waspoeders

- Wasverzachters

- Vaatwastabletten

- Unger professionele raamreinigings tools

- Hygiënisch borstelwerk

- Reinigings- en onderhoudsproducten

0575 - 57 05 021 06 - 53 86 09 52

www.agosbv.nl
agosbrigg@planet.nl

BHLUSTUDE ZAAL: DAHCE CLASSICS

ZAT, 20 AUG,
ENTREE 22,50 INCL CONSUMPTIES 21:30 - 02:00
WITKAMP DORPSSTRAAT 8 LAREN GELDERLAND
tel: 0900-948526 ( 0900-witkamp) WITKAMP.COM
voorverkoop adressen : Witkamp Laren, Haarsalon Figaro Lochem

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Wat heeft een slager,
bakker, groenteman uit

Zelhem er aan om in
Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn
collega's over.

Daarom komt
weekblad Contact

met verschillende edities,
wat betaalbaar is.

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08

BORCULO
-a (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

Dit noemen we
pas opruimen!

Opruiming

tot
60%
korting

uth/er
murray mode

zutphen

Troelstralaan 39-43, Zutphen, tel. (0575) 526 080
www.duthlerzutphen.nl, info@dathlerzutphen.nl

Ziekenhuis richting de Stoven / rotonde rechts / 2e straat links.

Maandagmorgen gesloten / vrijdag koopavond tot 20.30 uur

KENNISGEVING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
gemeente Bronckhorst
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun
beschikking van 12 juli 2005, nr. 2005-000991, aan
Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt te Vorden
vergunning verleend voor het ontgronden van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie W,
nr. 207, gelegen aan de Nijmansedijk 9 te Zelhem.

De vergunning is verleend ten behoeve van het
aanleggen van twee vennen en het ontgraven van
bovengrond.

Ten opzichte van de op deze zaak betrekking hebbende
ontwerpbeschikking zijn in de onderhavige beschikking
geen wijzigingen aangebracht.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen van
4 augustus t/m 14 september 2005 ter inzage bij:
- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke

openingsuren;
- de provincie Gelderland, in de bibliotheek van het Huis

der Provincie, Markt l l te Arnhem, op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de afdeling
Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen en
Handhaving, van de provincie Gelderland,
tel. (026) 359 95 79.

Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m
14 september 2005 beroep instellen bij de Raad van
State, Afdeling bestuursrechtspraak. Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de
beroepstermijn. Als gedurende die termijn een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan,
wordt het besluit niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak.
Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel
verzoek om een voorlopige voorziening gelieve u, ter
kennisneming, toe te zenden aan ons college, onder
vermelding van datum en nummer van deze
kennisgeving.

Arnhem, 12 juli 2005 -
nr. 2005-000991

provincie Gedeputeerde Stoten van Gelderland

T.H.C. Peters - wnd. Commissaris van de Koningin

C. Volf> - wnd. secretaris

VAKANTIE; NIEUWE ZONNEBANK? 9

www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie



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

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

Tante Grada is bliej met Gert zien
bezoek. Al hef ze neet vuile niejs te
vertellen. Genie is trouw in die din-
ge, ze zeg al ried: "Gert, wanneer wiej
zo straks old meugt worden dan wille
wiej ok dat ze ons blieft opzeuken. En
dus zit Gert te dreien op zienen stool
in het bejaardenhuus an de Bleijke in
Hengel. Genie is t'r biej, dat praot ge
makkelijker. Vrouwleu geet dat better
af. Gert met spiet 't raam uut kie-
kend: "Zulle wiej gaon kuiern tante
Grada? lej hebt ja zon mooi dink op
wieltjes. Een rondjen deur 't park?"
En dat geet an . Het duurt nog een
heel zetjen veurdat tante Grada alles
biej mekare scharreld hef wat met
mot. Maor dan geet 't naor de zwarte
zwane en de pielenten en as earste
het hertenkamp. Tante Grada hef ne
groten plestic zak veurop de drager
van eure schoefkaore. Wat ze allema-
ol hef bewaard? Met een zucht geet
Gert de deure uut en de frisse buuten-
lucht in. Ondertussen vertelt tante
Grada an Genie dat indertied Gert
zien mooder, eur zuster, zo alderbas-.
tend goed warken kon. Veural alle
wark op de boerderieje, met de var-
kens de beeste, het rogge binden en
in de aerpeltied, daor kon d'r gin ene

tegenan. Ja, het wark in huus was van
minder belang. Gert den zeg liever-
niks. Zien kindertied was vol met kar-
weitjes, lej waarn nog neet thuus uut
schole of mooder had oew biej de ve-
ter. Earpels schellen, de schoene poet-
sen, waterpompen veur de beeste, de
fnuuspot stokken veur de varkens, de
beeste anhalen achter uut de wei.
Veur de kleine blagen zorgen. Tied
van spullen? Met praoten an taofel?
Dat was d'r neet biej. Kindre hadden
te luustern en zik nuttig te maken.
Trammelant op schole? De meister en
de juffer hadde altied geliek. Onder-
tussen bunt ze biej de hertenwei en
tante Grada krig de plestic tasse van
de drager en geet an 't streuien. Gare
earpels, old brood .appels die neet
lekker bunt. Gert tegen Gerrie: "Kan
dat? Mag een ieder hier maor zo van
alle rommel in de weie tussen de her-
ten gooin? . Dat is toch het wark van
de verzorgers, vrijwilligers?."
Efkes wieter ziet Gert een bordjen
'Het voeren is o.a. mogelijk gemaakt
door de WELKOOP'. Dat is dan ten-
minste netjes van die jonges van de
greune winkel. Dan is 't ok neet arg
wat tante Grada no dut. Tante Grada:
"Ik gooi nooit niks weg. Dat is ja zon-

de van good etten. Vrogger vraten de
hond of de kippen of de varkens dat
graag. Maor die heb ik neet. Het is ja
bar en boos wat ze rechtevoort weg-
gooit. Ze mosten zo as ikke de slechte
tied van de jaorn dertig maor is met-
gemaakt hebben." Er volgt een lang
verhaal. Ondertussen zuut Gert ne
helen trop herten in meerdere soor-
ten. Ok mooi jonk spul. Dat hebt ze
hier in Hengel mooi veur mekare.
Dan op weg naor de enden en de
zwarte zwane. En d'r loopt nogal wat
mearkoeten tussen deur. Het is best
een mooi park zo vlak biej het grote
bejaorden dorp 'De Bleijke'. Mooie
paaie en iej komt gin mense tegen.
Gert hef nooit geweten dat het zo
groot was. Biej de ingang borden met
grote letters 'NIET VOEREN'. Allerlei
rommel lig in 't water. En ok nog wat
dreuge honde kuttels langs 't pad.
Dat liekt minder netjes. Tante Grada
is het al genog, ze wil terugge naor
d'r eigen nust. Ze hef efkes afleiding
gehad. Hovulle van die generatie van
tante Grada zit er in ons grote
Bronckhorst te wachten op belang-
stellenden op bezoek? Straks bunne
wiej zelf an de beurte.

De Baron van Bronckhorst

EXCITYNG Hard: Deepack

Zaterdag 6 augustus a.s. betre-
den de Dfs Frank-E en Mars-L de
DJ Boot h van City Lido te Groen-
lo. Beiden zijn beter bekend als
Deepack en startten begin ja-
ren 90 samen met produceren
na hun ontmoeting op de High-
school.

Door de jaren heen hebben ze ver-
schillende remixen gedaan voor
artiesten als Pulsedriver, Charly
Lownoise, Out of Grace, Clubbing-

man, The Moon en produceerden
ze een track voor het album van
DJS@Work. Hun stijlen variëren
van trance tot Hardhouse/style, en
het motto blijft: Party! Resident in
de Dance Hall is Zemtec.
In de Club de Reau laten Jeroen en
Big D. de beste Urban, Latin en
Groove horen, in het feestcufé Bar-
rio Basso knalt Mark er weer vro-
lijk op los en het 70s/80s/90s leest
ervaar je in The Soulkitchen met
DJ Michel.

Bereikbaarheid WegWijZer
tijdens zomervakantie
De vakantietijd breekt aan. Zo ook
voor WegWijZer. De consulente
mevr. I. Bos is 3 weken afwezig van-
af maandag 25 juli t/m 12 augustus.

Gedurende haar afwezigheid is', tijdens
de spreekuren (dagelijks van 9.00-11.00

uur), Welzijn Ouderen bereid uw vra-
gen te beantwoorden. Telefonisc h be-
reikbaar (0575) 55 34 05, zelfde locatie
(begane grond De Wehme). Maandag
15 augustus is de consulente I. Bos er
weer, om u de weg te wijzen op het ge-
bied van wonen, welzijn en zorg.

Geslaagde zomervoorstelling
in Theater onder de Molen
Er valt veel te genieten voor het pu-
bliek in de komende woensdag-
avondvoorstellingen in het Thea-
teronderdemolen in Linde (Vor-
den) op 3,10,17 en 24 augustus. We
kregen een voorproef van goede ao
teurs, verhalenvertellers en muzi-
kanten. De muzikanten van het
Theaterorkest "The Mills
Fathers"zorgden voor verrassend
mooie muziek tussen de bedrijven
door.

Van 'A Wonderful World' kikkerden de
mensen op en het beroemde lied
'We'll meet again' riep de tijd van Vera
Lynn terug. Een mooie regievondst
was de viool die eenzaam uit het don-
ker kwam en Thanks to the Memory
speelde, in overeenstemming met de
sfeer van met mooie programma,
waaraan professionele aandacht was
besteed. De muziek werd doorgegeven
van viool naar bas, piano en saxofoon.
Ook aan de cabaretliederen werd vol-
op aandacht besteed. Het publiek
zong uit volle borst de refreinen mee.

Het is goed hoorbaar dat Kees de Brui-
ne al een leven lang viool en piano
speelt, hetzelfde geldt voor de bassist
Jan Grotenhuis en de saxofonisten Jos
Driever en Peter van de Bremen. Het is
genieten bij de warm en professioneel
gespeelde muziek.

De grote conférencier Diny Hiddink
blonk uit met haar warme en hilari-
sche verhalen. Het publiek hing aan
haar lippen. Ze vertelde verhalen uit
de oude tijd alsof het gisteren gebeur-
de. Er zijn maar weinig conferenciers
in Nederland die zo intens en humo-

ristisch kunnen vertellen als Diny Hid-
dink. Ze wordt terecht de Anny
M.G.Schmidt van de Achterhoek ge
noemd, maar ze kan ook over de oude
tijd vertellen zoals Toon Hermans
deed. Haar repertoire lijkt onuitputte-
lijk. Voor de pauze was haar grootmoe
aan de beurt, na de pauze kregen we
te horen hoe in de jaren vijftig een
meisje verliefd en verloofd kon raken.
We zijn benieuwd naar haar nieuwe
verhalen, maar het is ook een genoe-
gen om sommige verhalen vaker te ho-
ren. Haar verhaal over de "kiek-en-loer-
planten", van waar achter zij bezoe
kers van de buren waarneemt, smaakt
naar meer.

De goochelaar Wim Hooghiemstra,
evenals Diny Hiddink al zo'n jaar of
tien verbonden aan het "Theateron-
derdemolen", riep bij het publiek de
ene verbazing na de andere op.

Reeds in de pauze werden kaarten be-
steld voor de volgende voorstelling in
de wetenschap dat Diny dan weer
nieuwe smeuiïge verhalen vertelt, de
muziek het oor streelt en de gooche-
laar zijn onmogelijke kunsten ver-
toont.
Regisseur Peter Hoefnagels verbindt
verhalen en muziek met memorabele
teksten en zijn verhalen passen goed
in de sfeer van dit unieke variétépro-
gramma, dat zeer de moeite waard is
om te bezoeken. Plaats: Lindeseweg 29
te Vorden, onder de Lindesche Molen.

Aanvang: 8 uur. Zaal open om half
acht. De koffie is klaar. Reserveren
aanbevolen, tel. (0575) 55 69 87, email:
info@theateronderdemolen.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Let op: gemeentegids
Bronckhorst 2006 in de maak
Wegenen gaat gids maken

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk boordevol informatie
over de gemeentelijke organisatie,
verenigingen, scholen, stichtingen,
bedrijven en instellingen in Bronck-
horst. Natuurlijk komt er in 2006
ook weer een up to date gids van uw
gemeente. De nieuwe gids is weder-
om voorzien van een handige bijlage
met de openbare telefoonnummers
van inwoners en bedrijven in
Bronckhorst.

De gemeentegids Bronckhorst 2006
wordt samen met specialist Wege-

ner Suurland gemaakt. In de gids is
ruimte voor advertenties van bedrij-
ven uit Bronckhorst en de omliggen-
de regio. Heeft u hier een bedrijf,
dan is de kans groot dat Wegener u,
mede namens de gemeente, binnen-
kort benadert over de advertentie-
mogelijkheden. U kunt hiervoor zelf
ook contact opnemen met Wegener
via tel. (040)26421 11.

De nieuwe full colour gemeentegids
wordt huis aan huis verspreid in de
hele gemeente Bronckhorst.
De planning is dat de gids begin
februari 2006 uitkomt. Als u wijzigin-
gen of aanvullingen hebt op de
(adres)gegevens die van uw instan-
tie/vereniging in de huidige gemeen-
tegidsen zijn opgenomen, stuur deze
dan zo spoedig mogelijk naar Wege-
ner Suurland BV, Postbus 9510,
5602 LM Eindhoven o.v.v. Gemeente-
gids Bronckhorst. In de huidige gids
zit hiervoor een speciaal formulier,
maar een brief(kaart) volstaat ook.
Het is niet alleen voor ons als
gemeente van belang onze inwoners
zo actueel mogelijke informatie te
leveren, ook voor uw vereniging/-
instantie is het belangrijk op juiste
wijze vermeld te staan, bijvoorbeeld
voor nieuwe leden die zich willen
aanmelden.

Gemeentewerf Hengelo gesloten voor
brengen afval
Sinds 1 augustus is het niet meer
mogelijk autobanden, groot glas en
oud ijzer te brengen naar de gemeen-
tewerkplaats van de voormalige ge-
meente Hengelo. Groot glas en oud
ijzer (tot max. 0.25 m3) kunt u nu
gratis brengen naar:
• Vorden: Het Hoge 65 (oude zuive-

ring), elke 2e zaterdag van de
maand van 13.30-16.30 uur

• Steenderen: Dr. A. Ariënsstraat
33b (gemeentewerf), elke 4e

Rioolreiniging
Kijenborg en Zelhem

Tot en met 19 augustus a.s. reinigt
en inspecteert de firma Van der
Velden delen van de riolering in
de gemeente Bronckhorst
De riolering wordt gereinigd en
geïnspecteerd in de volgende
kernen:
• Keijenborg week 32
• Zelhem week 33

Bij deze reiniging kan enige riool-
stank vrijkomen. Het is raadzaam
om wasbakken, schrobputjes en
dergelijke af te dekken met een
natte doek en de bril van de wc dicht
te doen.

zaterdag van de maand van
13.30-16.30 uur

• Doetinchem: brengpunt Dussel-
dorp, Logistiekweg 14, elke
2e en 4e zaterdag van de maand
van 9.00-12.00 uur

Autobanden kunt u alleen naar het
afvalbrengpunt van Dusseldorp
brengen.

Wat te doen bij verhuizing?

Verhuist u binnen de gemeente
dan moet u bij de afdeling
Publiekszaken aangifte doen.
De aangifte kan ook per post
aan de gemeente gestuurd wor-
den. Op het postkantoor kunt u
een speciaalverhuispakket
halen, waarin ook een formulier
zit dat bestemd is voor de ge-
meente. Wanneer u bij iemand
in gaat wonen, dient de hoofd-
bewoner van het nieuwe adres
een schriftelijke verklaring te
ondertekenen en een kopie van
een legitimatiebewijs te over-
leggen. De aangifte moet binnen
vijf dagen na de verhuizing
worden gedaan. U moet zich
legitimeren.

Klik op www.bronckhorst-afval.nl voor
al uw afvalinformatie

*»... •**•' '"TormaWa
^^r-.

"•""* 'r-":
»«

f »««*><•
rn|..r.«i

ü««i»u»«l

»I.«M

n Jura***

Sinds een maand is de website
www.bronckhorst-afval.nl in de
lucht. Op deze site vindt u alle
informatie over de inzameling en
verwerking van huishoudelijk afval
in de gemeente Bronckhorst. Van de
lediging van de groene en grijze
containers tot en met de inzameling
van oud papier door verenigingen.
Naast de jaarlijkse afvalkalender
kunt u nu dus ook langs de digitale
weg afvalinformatie vinden. Op de
site vindt u onder de kop 'hoe kom ik
van mijn afval af?' de eerstkomende
ledigingsdata van de groene en grij-
ze containers. Ook de afwijkingen in
verband met eventuele feestdagen
zijn daarin verwerkt. De rubriek
'nieuws' geeft actuele informatie die

voor inwoners van belang zijn. Het
'afval ABC' geeft in eerste instantie
algemene informatie over een geko-
zen afvalsoort; u kunt daarna weer
doorklikken naar meer plaatselijke
informatie. Ook een rubriek met
'meest gestelde vragen' ontbreekt
niet. Zo kunt u 24 uur per dag een
antwoord vinden op een vraag over
afval. Verder is er een e-mail func-
tie; binnengekomen e-mailsworden
zo spoedig mogelijk beantwoord.
Tot slot zit op de site een enquête-
formulier. Vul deze in en wij weten
hoe we de site volgens u nog meer
kunnen verbeteren. De site is een-
voudig te raadplegen en geeft men-
sen informatie die op hun situatie
van toepassing is.

Gemeentedag onderdeel Monumentenroute
Fiets- en autoroutes op 10 september

^M

De Gemeentedag op 10 september
valt niet toevallig samen met de
Open Monumentendag. De organi-
satoren uit beide geledingen hopen
op deze manier wederzijds mensen
te (be)trekken. Vorige week schre-
ven we al, dat binnen het gemeente-
lijk apparaat al vroeg enthousiaste
ideeën binnendruppelden. Dat
gebeurt minstens zo enthousiast
aan de kant van degenen die in
Bronckhorst met monumenten be-
zig zijn! En hun product is in deze
nogal beeldbepalend in onze ge-
meente. Het thema van de Monu-
mentendag dit jaar is religie.

Onder andere de kerken staan dus
centraal. En kerk en staat raken
elkaaralvan oudsher. Sinds Napo-
leon is de gemeente de baas over
menig kerktoren. In die tijd was het
vooral strategisch belang. Nu pre-
senteren die kerken zich meer in-
houdelijk. En daarover kunt u lezen
in een speciale routebeschrijving,
die u krijgt bij de startpunten van de
fiets- en de autoroute en dat zijn
onder andere het gemeentehuis en
het gemeentekantoor. En daar
staat op die 10e september natuur-
lijk een kopje koffie of thee voor
u klaar.



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Vorden. 11 augustus 2005, theatervoorstelling, Hackfortse molen
• Hummelo, 28 augustus 2005, klootschietwedstrijd, Greffelinkallee
• Hengelo Gld., 4 september 2005, klootschiettoernooi, Vaalverinkdijk
• Zelhem, 10 september 2005, bedrijfsjubileum/familiefeest, Everhardinkweg 3a
• Keijenborg, 11, 12 en 13 november2005, vogeltentoonstelling, de Horst

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit bin-
nen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. b en w van Bronckhorst.
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veilig-
heid, tel. (0575)750224/29.

Bouwvergunningen
• Halle, Veengoot 8, de bouw van een woning
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 11, geheel veranderen woonboerderij (wijziging indeling,

gevelinvullingen en constructieve herstelwerkzaamheden)
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 19, plaatsen van een tankstation overkapping
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 35, gedeeltelijk veranderen woonboerderij
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen chemicaliën opslagboxen en een tank voor de opslag

van zoutzuur
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 35, verbouwing entree Welkoopwinkel en uitbreiding met

magazijn
• Vorden, Het Hoge 43, verbouw woning/gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Larenseweg 1, uitbreiding bedrijfsruimte
• Vorden, Pastorieweg ongen., tijdelijk plaatsen van een huisartsen- en fysiotherapie-

praktijkruimte voorde duurvan max. Sjaar
• Vorden, Ruurloseweg 5, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Korenbloemstraat 22, gedeeltelijk veranderen kozijnen in voorgevel woning en

veranderen gevelbekleding (veranderen houten gevelbekleding in steen in de voorgevel)
• Zelhem, De Savornin Lohmanstraat 3, bouw garage/berging met carport (de bestaande schuur

wordt afgebroken)

Voorgenomen vrijstellingen
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 20, voor de vestiging van een doe-het-zelf zaak onder de naam

Service Bouwmarkt Multimate Harmsen in een deel van het bedrijfspand (bestemmingsplan
'Molenenk1979')

De stukken liggen van 4 augustus t/m 14 september 2005, tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel (0575) 75 03 70.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp- besluit,
schriftelijk of mondeling, naar voren brengen bij b en w.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Brinkerhof 70, voor de bouw van een bergruimte (tuinberging) en een carport, het

betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 7, sub d van het geldende bestem-
mingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

• Zelhem, Halseweg 9, voor de bouwvan een garage, het betreft een vrijstelling met toepassing
van artikel 21, lid 1 van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp 2002 (inclusief herzie-
ning)'. Overschrijding maximaal toegestane hoogte van 4 meter

De bouwplannen liggen van 4 t/m17 augustus 2005 (aanvragen van na 1 juli 2005; nieuwe recht
van toepassing volgens overgangsbepalingen 3.4 Algemene wet bestuursrecht; 2 weken ter visie
volgens het bepaalde in de hierboven genoemde bestemmingsplannen) 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.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (nieuwe recht van
toepassing) een gemotiveerde zienswijze tegen het verlenen van de vrijstellingen indienen bij
burgemeester en wethouders.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 23a, voor het realiseren van een zwembad, het betreft een vrijstelling

van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 1988-2'.
Het verwezenlijken van dit bouwplan vindt plaats op gronden met een agrarische bestemming

Het bouwplan ligt van 4 t/m 31 augustus 2005 (een aanvraag van vóór 1 juli 2005; oude recht van
toepassing volgens overgangsbepalingen 3.4 Algemene wet bestuursrecht) tijdens de opening-
stijden 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.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk (oude recht van toepassing)
een gemotiveerde zienswijze tegen het verlenen van de vrijstelling indienen bij b en w.

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 25 juli 2005
• Steenderen, Bronkhorsterweg 36, voor het gedeeltelijk veranderen van de indeling op de

begane grond en het verwijderen van de schoorsteen van de woonboerderij
• Zelhem, Slotemaker de Bruinestraat 30, de bouw van een bijkeuken
Verzonden op 27 juli 2005
• Vorden, Margrietlaan 20, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 22 juli 2005
• Zelhem, naast Hummeloseweg 17, bouw vrijstaande woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen
Verzonden op 22 juli 2005
• Hummelo, Zelhemseweg 37 voor het vellen van één watercypres. Herplantplicht.
• Voor-Drempt, Kerkstraat 65 voor het vellen van zes berken. Geen herplantplicht.
• Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 10 voor het vellen van één kronkelwilg. Herplantplicht.
• Vorden, Ruurloseweg 11 voor het vellen van twee lariksen. Herplantplicht.

Sloopvergunningen
Verzonden op 25 juli 2005
• Een aan Prowonen uit Zelhem, verleende sloopvergunning voor 2005 voor het slopen/-

verwijderen van asbesthoudende materialen die in de loop van 2005 aangetroffen worden bij
verbouwingen in panden die bij Prowonen in eigendom c.q. beheer zijn. De sloopvergunning is
niet geldig voor objecten die in het geheel gesloopt worden

Verzonden op 28 juli 2005
• Zelhem, Pluimersdijk 5, het gedeeltelijk slopen van een schuur/berging

Vijstelling artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 29 juli 2005
• Kranenburg (Vorden), Ruurloseweg 103, voor het - naast de woonbestemming - gebruiken van

het pand voor een culturele functie, in de vorm van verkooptentoonstellingen en demonstraties
met antiek en andere kunstvoorwerpen, alsmede het incidenteel houden van verkoopdemon-
straties van het ambachtelijk vervaardigen van locale producten

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen en de ontheffing kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de
bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openings-
tijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu, Ruimelijke en eco-
nomische ontwikkeling of Openbare werken. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Keijenborg, in verband met een buurtfeest is de Koepelweg van 6 t/m 7 augustus vanaf

12.00 uur afgesloten voor het verkeer
• Olburgen, door het Oranjefeest is de Olburgseweg vanaf de Pipeluurseweg tot de Capellegoed-

weg van 12 t/m 14 augustus afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid over de
Pipeluurseweg en de Capellegoedweg

• Zelhem, in verband met een straatbarbeque is de Goudsbloemstraat op 13 augustus van
16.00 tot 00.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Zelhem, door een buurtfeest is de Velswijkweg, gelegen tussen de Kruisbergseweg en de
Populierenweg, op 19, 20 en 21 augustus afgesloten voor het verkeer

• Halle, in verband met een pleinfeest is de Hofstraat op 19 augustus vanaf 12.00 uur tot
21 augustus 12.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Vorden, in verband met de start en finish van de jaarlijkse koetsentocht van koetsenvereniging
'In de Reep'n' geldt op 14 augustus vanaf 08.00 tot 20.00 uur een parkeerverbod voor beide
zijden van de Schuttestraat (gelegen tussen de Vordensebosweg en de Schimmeldijk),
Vordensebosweg, Ruurloseweg (gelegen tussen de rotonde en de Schuttestraat) en de
Horsterkamp

Voor alle tijdelijke verkeersmaatregelen gelden de aangegeven tijden of zoveel langer of korter
als wenselijk is.

Bestemmingsplannen
Goedgekeurd bestemmingsplan 'Olburgen Zandweide 2002'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 15 juli 2005 het bestemmingsplan 'Olburgen
Zandweide 2002' goedgekeurd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van het
bestaande woongebied aan de Zandweide in de kern Olburgen en de wijziging van de bestemming
van een reeds bebouwd perceel aan deze straat.

Van 4 augustus t/m 14 september 2005 liggen het besluit van Gedeputeerde Staten en het
bestemmingsplan voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stuk-
ken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Beroep tegen de goedkeuring van dit bestemmingsplan is gedurende de termijn van ter inzage-
legging slechts mogelijk door een belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest en wel bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 AE 's-Gravenhage. Aanvullend kan een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor
het besluit niet in werking treedt voordat op het verzoek is beslist. Bij gebreke van een verzoek
om voorlopige voorziening treedt het goedkeuringsbesluit in werking daags na afloop van de
beroepstermijn.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Wet milieubeheer
Ontwerp-besluit (art. 8.1/8.A Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf k augustus t/m 15 september
2005 tijdens de openingstijden het volgende ontwerp-besluit ter inzage:
• Hengelo Gld.. Ruurloseweg 70, voor: een wijzigingsvergunning voor een melkrundvee

houderij.

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 16 september 2005. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met deafdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 88.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Melding kinderopvang
Burgemeester en wethouders hebben op basis van artikel 46 van de Wet kinderopvang
opgenomen in het 'kinderopvangregister Gemeente Bronckhorst':
• Stichting Gastouderbureau Bronckhorst, Steenderenseweg 25, 7255 KC in Hengelo Gld.

Aanvangstijdstip exploitatie: oktober 2005. Bijzonderheden: het gastouderbureau biedt
innovatieve gastouderopvang.

Aanwijzings- en mandaatbesluiten
belastingheffing en wet woz
Burgemeester en wethouders en de heffings- en invorderingsambtenaar van Bronckhorst
maken bekend dat zij ieder voorzover het hun dan wel zijn bevoegdheid betreft op 26 juli jl.
hebben vastgesteld het besluit:
• aanwijzing heffingsambtenaar
• aanwijzing invorderingsambtenaar
• aanwijzing medewerkers belastingen
• aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar
• aanwijzing voor inlichtingenverplichtingen
• college inzake mandaat en machtiging aan gemeenteambtenaar
• gemeenteambtenaar inzake mandaat en machtiging (bevoegdheden heffingsambtenaar)
• gemeenteambtenaar inzake mandaat en machtiging (bevoegdheden invorderingsambtenaar)

De besluiten treden in werking op de dag na die van de bekendmaking. De besluiten liggen voor
een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Financiën en belastingen in het gemeentekantoor
en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt
u contact opnemen met een van de medewerkers van de genoemde afdeling.

Ideaal de lokale omroep
voor Bronckhorst
Op 14 juli jl. heeft het Commissari-
aat voor de Media aan de lokale
omroep Ideaal medegedeeld dat
men, conform het advies van de ge-
meente Bronckhorst, de lokale om-
roep is voor die gemeente. On-
danks dat de medewerkers van Ide-
aal radio, televisie en internet we-
ten dat ze er alles aan hebben ge-
daan om de lokale omroep te wor-
den voor deze prachtige gemeente
is de vreugde natuurlijk groot.
Ruim vijftig vrijwillige medewer-
kers zijn bijna dagelijks bezig met
het maken van radio, sinds begin
dit jaar televisie en al ruim vijfjaar
een succesvolle internetsite.

WAARDERING BLIJKT
UIT LUISTERONDERZOEK
Uit een eerder dit jaar gehouden luis-
teronderzoek door de HEAO in Arn-
hem is gebleken dat er in de gemeente
Bronckhorst ruim 31 % van de inwo-
ners regelmatig of meer naar Ideaal
luistert. Een score waar we trots op
zijn want Radio 3 en Radio Gelderland
scoren een vergelijkbare score terwijl
Radio 538 en Radio l daar net iets on-
der zitten. De website van Ideaal
www.ideaal.org mag maandelijks dui-
zenden bezoekers verwelkomen en
onze nieuwe tv zender wordt steeds
beter bekeken. Met name de vele fo-
to's en afbeeldingen van belangrijke
gebeurtenissen in de gemeente
Bronckhorst worden erg gewaardeerd
door de kijkers.

EEN FRISSE NIEUWE START
Op zaterdag 30 juli maakt Ideaal een
frisse nieuwe start als omroep voor
Bronckhorst. De afgelopen tijd is er ge-
sleuteld aan de programma's. Er zijn
nieuwe programma's ontwikkeld die
door nieuwe bekenden gemaakt gaan
worden. In het luisteronderzoek gaf
de luisteraar aan behoefte te hebben
aan meer informatie en nieuws. Een
reeks nieuwe informatieve en nieuws

programma's worden vanaf augustus
gelanceerd. We maken plaats voor een
zakelijk magazine, een cultureel pro-
gramma en meer nieuws.

HET NIEUWE GELUID
De luisteraar van Ideaal waardeert on-
ze Nederlandstalige muziek enorm,
en wil daarnaast graag meerjaren 80
en top 40 muziek horen. Omdat daar-
naast ook de gouwe ouwe het goed
doen, passen we onze programmering
daarop aan met een groot aantal the-
ma programma's, zodat een ieder op
zijn wenken bediend word.

DE TECHNIEK STAAT VOOR NIETS
De technische staf van Ideaal heeft het
afgelopen jaar geïnvesteerd in nieuwe
technieken en systemen waardoor
Ideaal de komende tijd nog frisser
gaat klinken. Bijna net zo fris als haar
nieuwe programmering.

EN IK DAN?
Een groter gebied betekend ook dat ie
dereen ons moet kunnen horen en
zien. Wij komen wel naar u toe, maar
kunt u ons ook bereiken? De verschil-
lende instanties werken keihard om
Ideaal in heel Bronckhorst hoorbaar
en zichtbaar te maken. Wij maken
ons intussen alvast voelbaar.

WAAR ZIJN WE DAN?
Radio Ideaal is te beluisteren op de fre-
quenties :
105.1 Mhz - Zelhem en Hummelo en
Keppel
105.8 Mhz - Hengelo, Hummelo &
Keppel en Vorden
106.5 Mhz - Steenderen en Hummelo
en Keppel
Op de kabel is Ideaal te ontvangen op
87.5 Mhz en 93.1 Mhz.

TV IDEAAL IS TE BEKIJKEN OP:
Hengelo: 726,25Mhz/kanaal 53-
Steenderen: 256,OOMhz/kanaal b2+
Zelhem: 715,75Mhz/kanaal 52

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus",

waar nu dagelijks geopend vanaf 12.00 uur,
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,
het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel.(0313)472576

Aan lJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

'T*

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

Praktijk voor

Care for Women

J. \a Croix
Verpleegkundig Overga ngöconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Toverstraat 7, Baak
Aangesloten bij Care for Women
Veelal vergoeding zorgverzekeraar
Praktijk in Baak / Zutphen / Ruurïo / Brummen

250.000 Mensen in Nederland hebben diabetes

zonder dat ze het zelf weten. Daarom zou

iedereen de Diabetes Risico Test moeten doen op

www.diabetesfonds.nl
of bel 0800 -5766 123

Diabetes Fonds

We gaan voor kwaliteit H!
Aanbiedingen van deze week

Volop PRUIMEN v.a. 500 gram 0.39
Uit eigen boomgaard

Elstar appelen 3 kilo 1.25
NIEUWE AARDAPPELEN

eigen oogst frieslander-premiere bildstar
dore lekkerlander
v.a. l O kilo 2.99

Op d

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garntsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575-45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
ie in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.



REGIOPAGINA - Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gemeente Bronckhorst

Trekkertrek in Toldijk geslaagd evenement!

Er was veel publiek aanwezig, maarArihur Nieuwenhuis uit Toldijk reed rustig zijn run

Ondanks het slechte weer verliepen de Trekkertrekwedstrijden in Tol-
dijk op 31 juli 2005 prima. Met een aangepast programma konden alle
aanwezige deelnemers in elk geval één keer slepen. Het evenement
vond plaats op het terrein bij Vleesboerderij Ganitsen aan de Wolf1

straat. Het geplande programma zag er goed uit. Elk van de 150 deel-
nemers kon twee keer slepen, één keer in de ochtend en één keer in de
middag. Er waren extra acts georganiseerd, zoals de 'Burning Madness',
een trekker met drie helicopterturbines (4500 pk). Maar ook mannen
van de touwtrekvereniging Bekveld uit Hengelo zouden het opnemen
tegen de sleepwagen.

Het weer was echter de grote spelbre-
ker. Woensdag voorafgaand aan het
evenement bracht de organisatie een
plastic afdeklaag aan over de twee
wedstrijdbanen. Niet overbodig, want
er viel zoveel regen dat de banen onge-
twijfeld onbruikbaar zouden zijn ge
weest. "Zo'n evenement als dit valt of
staat met het weer," aldus voorzitter
Jan-Willen Huetink.

De ochtend van de 31ste juli viel ook
weer veel regen, waardoor slechts drie
deelnemers aan de start konden ver-
schijnen. Bovendien was de baan ei-
genlijk te glad. De organisatie over-
woog om het evenement een jaar uit
te stellen! Er werd een DJ opgetrom-
meld om het in de tent gezellig te ma-
ken voor het vele publiek wat aanwe-
zig was. Bovendien stond de band

'HIK' klaar om zo nodig direct op te
treden. Ook de kinderen vermaakten
zich prima in de tent: serviesgooien.
Maar rond het middaguur werd het
toch nog droog en kon het publiek dat
trouw was blijven wachten genieten
van de Trekkertrek, waarbij de trek-
kers probeerden een sleepwagen zover
mogelijk voort te slepen over een 100
meter lange baan. Deze sleepwagens
dragen passende namen: "Simply the
Best" en The Ballance of Power".

De wedstrijd was ingedeeld in verschil-
lende klassen, variërend van een klas-
se voor tractoren tot 2.000 kg tot een
klasse van 5.500-6.500 kg.

Het was een evenement met hinder-
nissen, want de vrijwilligers bleven in
de weer met het afdekken van de baan
op momenten van een bui. De deelne-

mers namen het sportief op en waren
blij dat in elk geval één keer kon wor-
den gesleept.

Een viertal welbespraakte heren zorg-
den voor een prettig commentaar op
alle actie op de baan. Albert Janssen,
Gerrit Borgman, Arjan Mullink en Jo-
ris Oosterink losten elkaar af en het
publiek werd meegesleept in de span-
ning. "Hoor 'm kraken! Hoor 'm pie-
pen! Zie 'm krabben!" riep Albert Jans-
sen door de microfoon. "Heeft Gerrit
Garritsen wel een vergunning voor
ontginning?"

Diverse Toldijkse deelnemers konden
rekenen op extra aandacht van com-
mentatoren: Alfons Heitkoning, Har-
rie Nijkamp, Evert-Jan Beeftink en Ar-
thur Nieuwenhuis bijvoorbeeld. Ar-
thur Nieuwenhuis werd tijdens zijn
run geïnterviewd! Hij eindigde uitein-
delijk op de achttiende plaats met zijn
MF 155. 58pk, met 54,29 meter. Arjan

Wullink, die als een van de 90 vrijwil-
ligers zijn steentje had bijgedragen,
mocht rekenen op een interview na
zijn deelname. "Vorige keer was ik als
laatste geëindigd en had ik de poedel-
prijs," aldus Hummelose HIK-muzi-
kant Arjan Wullink. Hij haalde met
87,84 meter een elfde plaats met zijn
Ford 4600. 60pk.
De kinderen konden tussen de buien
door zich vermaken bij het kinder-
dorp, een luchtkussen en een skelter-
baan. Ook kunnen de jongere aanwe-
zigen hun kunsten vertonen op de be-
hendigheidsbaan voor gazonmaaiers
en op de quadbaan.
Wat later dan gepland werden de wed-
strijden geëindigd. Na de prijsuitrei-
king werd in de tent het speciale Trek-
kertrek-feest met live-muziek gehou-
den. Onder het genot een drankje en
goede muziek van de bands 'HIK' en
'Silhouette' kon worden nagepraat
over deze bijzondere dag.

DE UITSLAGEN VAN TREKKERTREK TOLDIJK 2005 WAREN ALS VOLGT:
In de klasse O tot 2000 kg:
Naam Plaats Trekker type Totaal
1. Hans den Bakker Baak MF35pk 27,56 meter
2. Marcel Franken Toldijk David Brouwn 20,98 meter
3. Harrie Nijkamp Toldijk Fiat 20,96 meter

In de klasse 2000 tot 2750 kg:
1. Geertjan van Hussel Toldijk MF
2. Frits Enserink Vorden Fent 102S 48pk
3. Joris Klein Gebbink üchtenvoorde IHC 633

In de klasse 2750 tot 3500 kg:
1. Nick Oosterink Hummelo
2. Robert Straatman Twello
3. John Mulder Wehl

In de klasse 3500 tot 4500 kg:
1. Team Looman Harfsen
2. Albert Huurnink Steenderen
S.JanRemmelink Hummelo

In de klasse 4500 tot 5500 kg:
1. Marcel Roekevisch Zelhem
2. Martin Groot Zevert Lievelde
3. Sander Waenink Lievelde

In de klasse 5500 tot 6500 kg:
1. Bennie Bobbink Hengelo
2. Rob Masselink Steenderen
3. Clemens Schiphorst Toldijk

De pechprijs was voor Jeroen Lenemanü

De Trekkertrek in Toldijk is een twee-
jaarlijks evenement. De organisatie is
in handen van een enthousiast team
van de Plattelandsjongeren afdeling
Steenderen en Jong Gelre Hummelo &

MF675
Fiat 950. 95pk
Fiat 850. 85pk

94,42 meter
94,12 meter
94,06 meter

100 meter: Full pull
99,98 meter
98,63 meter

IHC 1055.105pk
Renault 1451.145pk
Ford 6610. 80pk

IHC 1046.104pk
IHC 1246.124pk
Deutz 130pk

daas Ares 130ck
J D 6800.122pk
MF 6180.130pk

98,55 meter
92,96 meter
89,52 meter

90,09 meter
88,52 meter
86,29 meter

rrwter
94.V8 meter
93,28 meter

Keppel. Met ondersteuning van ver-
schillende bedrijven organiseerden zij
de wedstrijd nu voor de vierde keer.
Stichting Humstee heeft een nieuwe
website: www.humstee.nl

Rockband Nuff Said
in het Koetshuis

EEN SHOW DIE ZIJN WEERGA NIET KENT

Aanstaande zaterdag speelt in het
Koetshuis, één van de zalen in de
Radstake te Heelweg (Varsseveld)
de band Nuff Said. Nuff Said heeft
er al een lange carière in de pop-
muziek opzitten. Het begon alle-
maal in 1996, toen drie jongens van
Middelburg naar Amsterdam ver-
huisden, omdat ze dachten daar
een grotere kans te maken op een
doorbraak.

Dit lukt, en hoe! De cd Red kwam uit
en de groep kreeg een contract bij

Roadrunner en trad onder andere op
op Lowlands en Noorderslag. De mu-
ziek had wel wat weg van de Beatles
en Jimy Hendrix, maar tegelijkertijd
ook van Tool en Pearl Jam. Een jaar
lang werd de band overal mee naar toe
gesleept. Daarna was het enkele jaren
stil, maar in 2004 kwam de opvolger
van Red, Blue uit in 2005 gevolgd door
een titelloos derde album.
Nuff Said staat bekend om hun ener-
gieke optredens. Gegarandeerd een
mooie avond! Zie de advertentie elders
in deze krant.

Hengelose ondernemers druk in
vergadering over Modespektakel 2005

Initiatiefnemers Gaby Koenders
(Capuchon Jeugdmode), Hanneke
Langeler (Langeler Mode) en Jurgen
Damen (Martine Hair en Beauty)
vonden dat het tijd werd om mid-
dels een groots modespektakel de
mensen te laten zien wat de onder-

nemers in Hengelo dit najaar te
bieden hebben.

Maar liefst 13 Hengelose onderne-
mers, op het gebied van mode, haar en
make-up, nemen deel aan het mode-
spektakel dat op 11 september 2005

zal plaatsvinden in sporthal 'De Kamp'
Aangezien een goede voorbereiding
het halve werk is komen de onderne-
mers samen om te vergaderen over
het hele gebeuren.
Volgende week leest u meer in week-
blad Contact over het modespektakel.



OPEN MONUMENTENDAG BRONCKHORST
OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER

Het sobere, Hollands-Classicistische interieur met diakenbanken van de oorspronkelijk Gotische NH kerk te Steenderen

Ook in 2005 is er weer een Open Monumentendag. Dit jaar staat
landelijk het religieus erfgoed centraal, dus bok in Bronckhorst. Als
inleiding voor deze dag een korte serie artikelen over religie en
bouwkunst. Hiernaast staan enige religieuze monumenten binnen
Bronckhorst extra in het zonnetje. In deze tweede aflevering iets
over de Gotiek en het Hollands Classicisme.

RELIGIE EN BOUWKUNST IN
BRONCKHORST EN OMGEVING
DEEL 2

Kerken en andere plaatsen die met re
ligie te maken hebben, waren eeuwen-
lang een bindend element in het soci-
ale leven en in de ruimte. De kerk to-
rende boven alles uit en de klokken
luidden de mensen naar mis of dienst.
Heel vaak gold: als je de kerk niet zag,
dan hoorde je hem wel - en andersom.
Van heinde en verre liepen mensen -
al dan niet dagelijks - voor hun geeste-
lijke verzorging naar kerk of kapel. Ze
brachten aanzienlijke offers in goede
ren of geld om kerk en geestelijkheid
te onderhouden en het is geen wonder
dat - wanneer de kerk zó centraal
stond in het leven - dit ook tot bijzon-
dere inspanningen en uitgaven heeft
geleid. Kerken behoorden hierdoor
eeuwenlang tot de rijkst uitgevoerde
bouwwerken en met veel ontzag kun-
nen we nu nog terugkijken op al die
geloofsijver. Vaak moeten we dan ook
constateren: vele kerkgebouwen zijn
ware monumenten.
In het volgende, tweede deeltje van de
ze serie gaan we weer met zevenmijls-
laarzen door de religieuze geschiede
nis en de historie van de kerkelijke
bouwkunst. Wie meer wil weten kan
terecht in de rijke literatuur op dit ter-
rein; wie al meer weet, zal soms de nu-
ancering missen, maar de hoofdlijnen
herkennen.

HET ROOMS-KATHOLICISME
EN DE GOTIEK
Na het Romaans kwam de Gotiek op,
een stijl die vooral wordt gekenmerkt
door relatief grote vensters met spits-
bogen in relatief dunne gevels, die
meestal waren voorzien van steunbe
ren. Verder kent de Gotische stijl vaak
hoog oprijzende torens, waarin die
zelfde spitsboogvormen in de galmga-
ten zijn toegepast en die waren ge-
tooid met slanke spitsen. De Gotiek,
die zich uitstrekte van ongeveer 1300
tot 1550, vormde onbetwist het Mid-
deleeuwse hoogtepunt in de bouw-
kunst doordat er niet alleen in maat-
voering en vorm, maar vooral ook in
bouwtechniek een enorme sprong
vooruit werd gemaakt. Massief en don-
ker - typisch voor het Romaans -
maakten toen plaats voor elegant en
helder. Enige typerende voorbeelden
in onze omgeving zijn de kerken van
Hengelo, de kapel van Bronkhorst,

maar als topstuk vooral ook de grote
St. Walburgis in Zutphen. Niet toeval-
lig zijn alle tot hier genoemde kerken
van origine Rooms-katholieke gebou-
wen. In een groot deel hiervan wordt
thans echter een protestantse ere
dienst (meestal Nederlands Her-
vormd) opgedragen. Deze wijziging
trad op vanaf het laatste kwart van de
16e eeuw, toen de Reformatie - die on-
der meer de wind in de zeilen kreeg
door de uitvinding van de boekdruk-
kunst - vaste voet in de Nederlanden
had gekregen. De R.k. kerk vertoonde
toentertijd vele misstanden en van
verschillende kanten werd hiertegen
heftig 'geprotesteerd'. Diverse protes-
tantse groeperingen, op hun beurt,
maakten het echter ook bont en tra-
den zeer fel en soms meedogenloos
op. Over en weer zijn vele doden geval-
len en over religieus fanatisme en fun-
damentalisme valt dan ook in onze ei-
gen, Christelijke geschiedenis een gru-
welijk zwartboek te schrijven. Een van
de protestantse uitwassen was de zo-
genoemde 'Beeldenstorm', de moed-
willige en grootschalige vernietiging
van R.k. interieuronderdelen, met na-
me beelden en afbeeldingen van heili-
gen. Bij de zogenoemde Alteratie zijn
de meeste kerken, kloosters en andere
religieuze eigendommen aan de (Cal-
vinistisch georiënteerde) Hervormden
toegewezen (genoemd naar de kerk-
hervormer Johannes Calvijn, een iets
jongere tijdgenoot van Maarten Lu-
ther).

Rooms-katholieken, Remonstranten,
Lutheranen, Joden en anderen moch-
ten vanaf omstreeks 1600 hun religie
alleen nog maar in 'schuilkerken' be
lijden. Al moet gezegd worden dat
daar - zeker in de late 17e en de 18e
eeuw - lang niet altijd en ook niet over-
al streng de hand aan werd gehouden.
Schuilkerken waren bovendien niet
totaal geheim of 'onzichtbaar', maar
ze dienden wel onopvallend te zijn en
ze mochten bijvoorbeeld geen toren
en geen klokken(spel) hebben.

En zelfs zulke regels werd niet altijd
streng gehandhaafd, al moet gezegd
dat Rooms-katholieken wat vaker in
het 'verdomhoekje' zaten dan andere
geloofsgemeenschappen. Meer dan
eens waren juist hun schuil- of schuur-
kerken daarom buiten bestaande ste
den en dorpen gesitueerd, terwijl de
Hervormden gebruik bleven maken
van de vroegere R.k. kerkgebouwen.

CALVINISME
EN HOLLANDS CLASSICISME
Nadat de Hervormden vanaf om-
streeks 1600 het leeuwendeel van de
kerken in handen hadden gekregen
(of beter: hadden geconfisqueerd),
werden deze gebouwen van een be
langrijk aspect van hun inventaris en
interieur ontdaan. Zo verwijderden zij
- of maakten zij onzichtbaar - alle hei-
ligenbeelden, altaren, schilderijen en
andere naar het 'paapse' kerkverleden
verwijzende onderdelen. Verder
kwam er een nieuwe liturgische op-
stelling - met de preekstoel centraal -
en werden de gebouwen zeer sober in-
gericht: witkalk en gestrenge lijnen
gingen domineren. In dit geestelijk
klimaat ontwikkelde zich een nieuwe
bouwtrant: het Nederlands of Hol-
lands Classicisme, waarin de vormen-
taal van de klassieke (Romeinse) oud-
heid naar Calvinistisch-Nederlandse
traditie werd getransformeerd. Zuilen
en pilasters (als halve zuilen 'vermom-
de' muurpijlers) en driehoekige fron-
tons werden kenmerkend voor de
bouwkunst van de 17e en de 18e eeuw.
Dit gebeurde met name in de steden -
waar talrijke varianten tot ontwikke
ling kwamen - maar ook wel daarbui-
ten. In ons gebied - en trouwens in
heel Gelderland - is deze stijl helaas
amper vertegenwoordigd in de kerke
lijke exterieurs. Een vrij zeldzaam
voorbeeld is de Doopsgezinde (!) kerk
van Winterswijk, uit 1711. Maar het
Hollands Classicisme komt wel voor in
kerkonderdelen, zoals graftekens en
orgelkasten. Dit laatste onder meer bij
het orgel en de inventaris van de NH
kerk van Voor-Drempt en ook bij het
kerkje te Bronkhorst.
Opmerkelijk genoeg was in overwe
gend Rooms-katholiek gebleven gebie
den ondertussen de zogenoemde Con-
tra-Reformatie gaande - met als voor-
naamste doel het terugwinnen van de
R.k. gelovigen door visueel onder-
steunde geloofsbeleving. Deze Contra-
Reformatie bracht mede daarom een
exuberante bouwstijl tot leven: de Ba-
rok. Ook hiervan zijn weinig of geen
exterieurvoorbeelden aanwezig in on-
ze omgeving. De schuilkerken waren
vaak voorzien van een Barokinterieur,
maar juist déze gebouwen zijn metter-
tijd verdwenen en helaas lieten ze wei-
nig samenhangende sporen na.

Voor wie ernaar zoekt, zijn er echter
toch kenmerkende kerkelijke bouw-
werken en interieurs te vinden uit de
periode 1600-1800. Veruit de meeste
oudere kerkelijke gebouwen in en om
Bronckhorst dateren echter uit de tijd
van de Gotiek. In de volgende afleve
ring komt de gelijkschakeling van de
verschillende religies aan de orde, een
ontwikkeling die ongeveer gelijk op-
ging met de verspreiding van de zoge
noemde neo-stijlen.

De Gotische kapel van Bronkhorst vanuit het westen

DE REMIGIUSKERK TE HENGELO
In zijn huidige verschijningsvorm is
de Remigiuskerk een laat-gothische
pseudobasiliek, in de 15e eeuw ge-
bouwd. Dat een kerkgebouw op die
plaats eigenlijk al veel eerder tot stand
kwam, is niet meer te zien, maar we

.weten dit uit schriftelijke overleve-
ring: al in 1152 wordt de Remigiuskerk
als parochiekerk vermeld.
Het oudste nog bestaande bouwdeel is
het driezij dig gesloten koor, dat rond
1400 tot stand kwam. Het schip en de
toren dateren uit de tweede helft van
de 15e eeuw. De sacristie is in de 16e
eeuw tegen de noordbeuk aange
bouwd. De oorspronkelijk Rooms-ka-
tholieke kerk werd bij de Alteratie ge
confisqueerd door de Hervormden en
is sindsdien de grootste protestantse
eredienst in Nederland gewijd.
De 65 meter hoge toren is opgetrok-
ken uit baksteen en is voorzien van
tufstenen 'speklagen' en getraceerde
nissen. Deze speklagen - licht gekleur-
de, horizontale banden - zijn mogelijk
samengesteld uit resten van een ouder
kerkgebouw. In de klokkenstoel han-

gen twee bronzen klokken. De kleinste
(met een diameter van 1.04 meter) is
in 1446 gegoten; de andere klok (met
een diameter van 1.38 meter) in 1612.
Binnen zijn vooral de vroeg-15e-eeuw-
se fresco's een bezienswaardigheid. In
het koor zijn de Twaalf Apostelen afge
beeld: vijf aan de noordzijde, vier op
de twee muurvlakken tussen de ven-
sters en drie op de zuidelijke muur. Op
een muur in de noordelijke zijbeuk
staan nog twee schilderingen: de aan-
bidding van de drie koningen en de
heilige Margaretha en Agatha.
Vermeldenswaard zijn verder de ei-
kenhouten preekstoel en de 21 kope-
ren wandluchters die uit de 17e eeuw
dateren. Het tweeklaviers, mecha-
nisch orgel is gebouwd in 1894 door J.
Proper uit Kampen. Het instrument is
als exponent van de eind 19e-eeuwse
orgelbouw in 1999 op de monumen-
tenlijst geplaatst.
De kerk is in 1893, in 1955/1960 en in
2004 gerestaureerd. Het orgel heeft in
1975 een grondige opknapbeurt on-
dergaan. De Nederlands-Hervormde
Remigiuskerk is Rijksmonument.

De Gotische NH kerk Hengelo vanaf de koorzijde
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Restaurant

e sfeer van
Restaurant
Wolfersveen

't Wolf erareen

Ons restaurant biedt u de volgende mogelijkheden:
- Ontspannen met een aperitief in onze sfeervolle lounge
- Fraai aangelegde tuin met buitenterras
- A la carte specialiteiten restaurant
- Koud en/of warm buffet
- Lunches - recepties - presentaties
- Wijnproeverijen

Maandag gesloten
Andere dagen van de
week vanaf 11.00 uur

geopend.

Restaurant

Ruurloseweg 38, 7021 HC Zelhem
Tel. 0314 621375 Fax 0314 625760

www.wolfersveen.nl

VAKANTIEGANGERS OPGELET!!

ALLES VOOR UW HUISDIER
EN HENGELPLEZI ER

VINDT U HIER!

' Dierbaar www.dierenspeciaalzaak.com

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

M01ENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem

Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067

NIEUW IN ZELHEM:
ttutasnelseruice

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen

ACTIE AUGUSTUS
APK vanaf € 29,=

Banden H halen iJ betalen

Kleine beurt vanaf € 40,=

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(in het pand van autowascentrum

De Hoge Voort)

Openingstijden:

Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Pruverieje met
'de Blauwe Kielen'

Liefhebbers van ouderwetse Achterhoekse gerechten en
oude ambachten kunnen op zaterdag 20 augustus hun
hart ophalen tijdens de 'Pruverieje' die dansgroep 'de
Blauwe Kielen' bij vleesboerderij 'de Boldiek' aan de
Boldijk te Halle verzorgt.
Van Kniepertjes tot Kruutmoes, Haagse Bluf,
Watergruwel, wafels, koek en cake, alles komt die dag
op tafel om eens heerlijk te proeven. Daarnaast worden
er demonstraties gegeven van een aantal oude
ambachten. U bent welkom tussen 14.00 en 18.00 uur.

Zomerse saCa
metjullienne van ossehaas

€11.00

Rib eye
met kruidenboter

€13.50
3 gangenweekmen

champignons op toast

'Biefstu&doèèeb
met gebakken uien

Dame 'Biancfie
€17,50

Handelsweg 1 1 Zelhem

Tel. 0314-622839

WILLEMSEN
www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

4 DOIUDAGEN
Dames-, heren-

& kinderschoenen en sandalen

50% KORTING
LAATSTE RESTANTEN - PRIJS - LAATSTE RESTANTEN - PRIJS

* Nieuwe collecties en aktieprijzen uitgesloten.

S C H O N E N N S P O R T
S T A T I O N S S T R A A T 1 Z E L H E M
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Op zaterdag 19 augustus a.s. wordt voor de derde keer het dialectfestijn georganiseerd door Boerenrockband Op Drift. Dit jaar met als
thema Western-style. Locatie: 't Holtslag, Geesinkweg 2 te Warken. Er wordt opgetreden door De Daltons, Ttmmy van Lingen, Sander
enjohny en Op Drift. Er is gelegenheid tot kamperen met tent of caravan. Informatie stands van Ziekenhuis Tigre uit Argentinië en het
nieuwe streekbier "Bronckhorsterbier". Nadere informatie op www.op-drift.nl

Groenlo beleeft „Slag om Grolle" opnieuw

Dit jaar wordt één van de belang-
rijkste gebeurtenissen uit de Tach-
tigjarige Oorlog, de belegering van
Grolle ui 1627, opnieuw vormgege-
ven. In het weekend van 20 tot en
met 23 oktober komen honderden
huurlingen uit binnen- en buiten-
land naar de oude Grolse veste. De
vesting zal op volle sterkte worden
gebracht door de Spaanse bezet-
ters en ook graven Hollanders, En-
gelsen, Schot-ten, Duitsers en Tsje-
chen loopgraven richting de stads-
gracht. In de stad zullen allerlei ac-
tiviteiten, waaronder een histori-
sche markt, worden gehouden.
Ook wordt in Groenlo het museum
over de Tachtigjarige Oorlog ge-
opend en wordt het gerestaureer-
de kanon, het oudste in Nederland,
gepresenteerd.

De organisatie van de 'Slag om Grol-
le" ligt in handen van 'De Compagnie
Grolle". Deze groep, voortgekomen

uit de stichting 'Vrienden van de
Grolse Kanon-nen", is een gezelschap
heren en dames dat het soldatenleven
nabootst uit het begin van de zeven-
tiende eeuw.

De vereniging, met zo'n kleine dertig
actieve leden, is lid van het Landelijk
Platform voor Levende Geschiedenis
(LPLG). Zij beschikken over musketiers,
kanonniers, piekeniers, een tromme-
laar en een schrijver.

De vrouwen in de groep houden zich
bezig met alledaagse maar zeker niet
onbelangrijke bezigheden in het
kamp, zoals het bereiden van voedsel
en verstellen van kleren. Ook enkele
kinderen maken af en toe deel uit van
de groep, dit om het 'plaatje" te com-
pleteren.

Het Oost-Gelderse vestingstadje Groen-
lo is in 1627 belegerd en ingenomen
door Frederik Hendrik, de jongste

zoon van Willem van Oranje. Daar-
mee verloren de Spanjaarden hun be-
langrijkste bolwerk in het oosten van
het land.

Om het stadje te kunnen innemen
was een forse belegeringsmacht no-
dig, die een circumvallatielinie ter
omsingeling van de stad moest aan-
leggen. Dat leidde onder meer tot het
aanleggen van schansen.

'De Slag om Grolle", de belegering en
verovering van 'die starcke stad' was
voor prins Frederik Hendrik in 1627
feitelijk zijn vuurdoop als stadhouder
en commandant van het Staatse leger.
De basis voor zijn roem als groot mili-
tair strateeg en zijn bijnaam 'de Ste
dendwinger' was met de verovering
van Grolle gelegd.

'De Slag om Grolle' wordt gehouden
in het weekend van 20 tot en met 23
oktober.

De wereldbond voor motorrijders
de FIM kent jaarlijks 2 grote toeri-
sche motorevenementen te weten
de FIM Rallye en het FIM Moto-
camp. Het motocamp voor 20O6
wordt georganiseerd door motor-
club VAMC de Graafschaprijders
uit Vorden.

De FIM Rallye is qua organisatie gelijk
aan het motocamp alleen is de Rallye
groter qua opzet en kent het de moge
lijkheid tot hotelovernachting. Ter
promotie van het FIM motocamp zijn
7 VAMC-leden naar de FIM Rallye in
Tartu Estland geweest. De leden waren
daarbij duidelijk kenbaar in hun zwar-
te blouses met oranje opdruk. De 1500
deelnemers waren zeer positief over
de presentatie en de verstrekte infor-
matieflyers waarin het programma
voor 2006 vermeld staat. De Rallye is
voor de Vordense leden prima en zon-
der (motorische) problemen verlopen.

De VAMC behaalde de 4 plek in het
landenklassement.

Het volgende FIM evenement is het
motocamp 2005 wat begin september
in Benesov Tsjechië gehouden wordt.
De VAMC afvaardiging zal hier be
staan uit maar liefst 16 toerleden, al-
len natuurlijk herkenbaar aan de pro-
motieshirts.

Op de foto staan de leden voor de her-
bouwde brug in Tartu die in de 2e we
reldoorlog eerst door de Russen is ge
bombardeerd en later door de terug-
trekkende Duitsers geheel verwoest is.

De brug was vroeger de enige verbin-
ding, nu heeft het als functie een voet-
gangersoversteek die m.b.v. europee
sche subsidie is herbouwd. In het mid-
den staat Sanne Memelink die met
haar 4 jaar de jongste deelneemster
was voor Nederland.

GP zijspancross Reutlingen Duitsland -
Afgelopen weekeinde werd in
Reutlingen, Duitsland, de achtste
wedstrijd gereden meetellende
voor het Wereld Kampioenschap
zijspancross.

Zaterdag werden zoals altijd de kwali-
ficaties gereden. In groep A waren het
Daniël Willemsen en Sven Verbrugge
die met gemak de eerste tijd wisten
neer te zetten. De tweede tijd was voor
Maris Rupeiks en Haralds Kurpnieks
uit Letland. De derde tijd was voor de
Engelsen Stuart Brown en Jason Peters.
Marcel Willemsen en Bart Notten had-
den de pech dat hun motorblok in de
eerste ronde kapot liep. Hierdoor wis-
ten ze op de smalle baan, die ook nog
eens erg glad was door de vele regen,
slechts een 14e tijd te bemachtigen.
Als ze 3/10e van een seconde langza-
mer waren geweest, hadden ze de
spullen in kunnen pakken en huis-
waarts gekund. Nummer 17 in groep
A was namelijk slechts 3/10e van een
seconde langzamer dan de jongens en
alleen de eerste 15 mogen van start...
(nummer 16 is reserve). Dit beseften
Wim Janssen en Henk Roenhorst ook
maar al te goed, zij redden het niet om
bij de eerste 16 te zitten. Ook de groot-
ste concurrenten van de jongens, Witt-
mann en Barat, zaten er niet bij. Barat
brak zijn sleutelbeen en Wittmann
had slechts de 22e tijd.
In groep B hadden de Letten Klisters
Sergis en Kaspars Stupelis de eerste
tijd. Tweede waren de gebroeders John
en Mark Watson uit Engeland, en de
derde tijd was voor het Nederlandse
duo Eric Schrijver en Christian Verha-
gen. Achterhoekers Johan Smit en Ger-
tie Eggink hadden de 16e tijd en wa-
ren tweede reserve. Toen zondagmor-
gen de heren crossers wakker werden,
was- het toch wel ander weer dan de
laatste paar dagen.
Het zonnetje scheen heerlijk over het
crosscircuit. De baan was hierdoor
flink opgedroogd en toen 's middags
het starthek viel, schoten Daniël Wil-
lemsen en Sven Verbrugge er als ha-

zen vandoor. Achter hun Sergis-Stupe-
lis en Happich-Schelbert. Marcel en
Bart kenden een slechte start en wis-
ten zich ook niet meer in de punten te
rijden.
De tweede manche verliep eerst beter
voor de jongens maar helaas was tl i t
van (te) korte duur. Toen zij in 12e po-
sitie reden, kregen zij een steen tussen
hun frame en stuurdemper. Hierdoor
kwamen ze dwars op de baan te staan
en toen ze eindelijk verder konden rij-
den, lagen ze op de 23e plek. Ze wisten
zich goed naar voren te werken en na
het vallen van de finishvlag lagen
zij toch keurig 13e. De top-3 zag er
hetzelfde uit als in de eerste manche,
Willemsen-Verbrugge, Sergis-Stupelis,
Happich-Schelbert.
De volgende GP is in het Letse Kegums
en wel op zaterdag 20 en zondag 21
augustus. Dan volgen nog de GP van
Frankrijk (10 en 11 september) en
Duitsland (17 en 18 september).
In oktober worden de laatste twee
NK's gereden in Lochem (2 oktober) en
twee weken later in Heerde. Dan
wordt ook duidelijk of Marcel en Bart
de titel om het Nederlands Kampioen-
schap in de wacht weten te slepen.
Uitslag Ie manche Duitsland: l Daniël
Willemsen-Sven Verbrugge NL/ B, 2
Kristers Sergis-Kaspars Stupelis LV, 3
Marko Happich-Meindert Schelbert D,
4 Josef Brustmann-Alco van de Ketterij
D/NL, 5 Stuart Brown-Jason Peters GB,
6 Eric Schrijver-Christian Verhagen
NL, 7 Evgeny Scherbinin-Sergei So-
snovskikh RUS.
Uitslag 2e manche Duitsland: l Wil-
lemsen-Verbrugge, 2 Sergis-Stupelis, 3
Happich-Schelbert, 4 Brustmann-van
de Ketterij,5 Brown-Stuart, 6 Jarno van
de Boomen-Henri van de Wiel NL,13
MARCEL WILLEMSEN-BART NOTTEN
NL.
Tussenstand na 16 manches: l Daniël
Willemsen-Sven Verbrugge 388 pun-
ten, 2 Kristers Sergis-Kaspars Stupelis
321 pnt, 3 Maris Rupeiks-Haralds Kurp-
nieks 218pnt, MARCEL WILLEMSEN-
BART NOTTEN 97pnt.



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

Ganzenfourageergebie
Voor het komende winterseizoen kunnen beheerders, zoals agrariërs een vergoeding aan-vragen voor gansvriendelijk beheer op
agrarische percelen in de ganzenfoerageergebieden via de Vergoeding ganzenbeheer 2005/2006. Deze vergoeding van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan tussen 15 juli en 31 augustus worden aangevraagd bij het Faunafonds.

Provincies hebben speciale gebieden voor
de opvang van overwinterende ganzen en
smienten aangewezen, de zogenaamde
ganzenfoerageergebieden. In deze
gebieden, langs de grote rivieren zijn de
ganzen welkom. Beheerders kunnen ver-
goeding aanvragen voor het uitvoeren van
gansvriendelijk beheer in deze gebieden.
Dit gansvriendelijk beheer houdt in dat de
beheerder rust, ruimte en voedsel voor de
ganzen aanbiedt. Met deze beheersmaa-
tregelen worden de ganzen naar de ganzen-
foerageergebieden gelokt. Buiten deze
gebieden wordt het voor ganzen minder
aantrekkelijk om te verblijven, omdat ze
daar geweerd en verjaagd mogen worden.
Een aanvraag voor de Vergoeding ganzen-
beheer 2005/2006 moet bij voorkeur wor-
den ingediend via een Agrarische
Natuurvereniging (ANV) en dient betrek-
king te hebben op een gezamenlijke opper-
vlakte van tenminste 200 ha. Een individu-

ele agrariër of een groep van agrariërs kan
eventueel ook rechtstreeks bij het
Faunafonds een aanvraag indienen. Ook in
dat geval geldt de minimumoppervlakte
van 200 ha.
Afhankelijk van het agrarisch gebruik op
een perceel kan een beheerder de
Vergoeding ganzenbeheer 2005/2006 aan-
vragen voor verschillende beheerspakket-
ten. De provincies hebben vooral grasland
aangewezen als ganzenfoera-geergebied.
Hiervoor is een beheerspakket voor gans-
vriendelijk beheer op grasland ontwikkeld.
Daar waar dat niet anders kan, hebben de
provincies ook bouwland begrensd als
ganzenfoerageergebied. Voor beheersmaa-
tregelen op bouwland zijn 4 bouwland-
pakketten beschikbaar.
De vergoeding is per pakket verschillend
opgebouwd en bestaat uit de elementen:
Werkelijke kosten voor het beheer
(Beheersbijdrage); Een stimulanspremie

van 20% van de werkelijke kosten voor het
beheer; Gederfde inkomsten (indien van
toepassing).
De Agrarische Natuurvereniging 't
Onderholt moedigt u aan nu gebruik te
maken van een éénjarige overeenkomst. Dit
heeft als voordeel dat de grondgebruiker
een jaar ervaring kan opdoen, alvorens
voor de periode daarna eventueel een lang-
durige overeenkomst aan te gaan.
U bent van harte welkom op een infor-
matiebijeenkomst die 't Onderholt in ver-
band hiermee houdt op donderdag 4
augustus a.s. om 14.00 uur in haar kantoor-
ontvangstgebouw aan de Enzerinckweg 10
te Vorden.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst krijgt
u informatie over de regelingen en de te
volgen stappen. Heeft uw buurman ook
(gras)land langs de IJssel en heeft deze geen
uitnodiging ontvangen dan is deze ook van
harte welkom.

Ploegwedstrijden voor
oldtimertractoren

Op zaterdag 10 september vindt voor de 4e keer een ploegwed-
strijd voor oldtimertractoren plaats op een ploegterrein in
Westendorp, dit jaar aan de Halseweg, de weg van Westendorp
naar Halle. Vanaf de weg van Varsseveld via Westendorp naar
Doetinchem zal de route naar het ploegterrein met borden worden
aangegeven. Evenals voorgaande jaren staat de ploegwedstrijd
open voor deelnemers in de categorieën 'rondgaand', 'heen- en
weergaand' en 'tweewieltractoren'. Uiteraard zal een deskundige
jury het geleverde ploegwerk beoordelen.
Tot 10.00 uur kunnen deelnemers zich melden. Na een korte uitleg
zal om 10.30 uur de vlag worden gehesen voor het ploegen van de
eerste voor, de zogenaamde beginvoor. Daarna gaan de juryleden
aan de slag. De dames en heren juryleden beoordelen de begin-
voor. Tijdens de beoordeling is de vlag gestreken. De deelnemers
moeten geduld hebben totdat de vlag weer in top staat waarna
men ruim de tijd krijgt om een fraai stukje ploegwerk af te leveren.
Voor koffie, soep, warme worst en een balletje gehakt wordt
gezorgd.
Mocht door onvoorziene (weers)omstandigheden het evenement
afgelast of uitgesteld worden, dan zal de organisatie de deelne-
mers, die zich tijdig hebben ingeschreven, telefonisch op de
hoogte stellen. Deelnemers dienen zich voorafgaand aan het even-
ement telefonisch of schriftelijk aan te melden en ze zijn inschri-
jfkosten verschuldigd. Voor toeschouwers is de toegang gratis.
U kunt voor nadere informatie en/of aanmelding (na 18.00 uur)
bellen met dhr. Richard Gussinklo, Terborgseweg 18, 7054 AA
Westendorp, tel. 0315-241246.

etalage voor beeldende kunst

achter het raam
ui de periode van l augustus tot en met 15 septem-ber exposeert
fotograaf Maurits van Hout enkele van zijn omgevingsportretten
in de etalage 'achter het raam' aan de Dorpsstraat 9a in Laag
Keppel. Hij exposeert kleurenfoto's gemaakt in 2004 van bewoners
van verzorgingstehuis Peppelrode in Eindhoven en foto's van
winkeliers in Istanbul gemaakt in 2005.

Vanwege de link naar de etalagefoto's van winkeliers en het exo-
tische karakter past de expositie bij de vakantiestemming van veel
voorbijgangers. Daarnaast passen, vanwege het huiskamerkarakter
van de etalage, de huiskamerfoto's van Peppelrode.

Maurits van Hout (39) studeerde in 2001 af aan de Academie voor
Beeldende Kunsten, hogere graad fotografie, in het Belgische Mol.
Sinds 2002 is hij actief als freelance fotograaf en werkt hij voor
zowel bedrijven als particulieren en geeft fotocursussen.

In zijn 'vrije werk' geeft hij de voorkeur aan documentaire
fotografie waarbij altijd de mens en zijn omgeving een rol spelen.
Geen gekunstelde beelden maar foto's waarbij op indringende
wijze een kijkje wordt gegeven in verschillende werelden.
Meer van zijn werk is te zien op zijn website
www.mauritsvanhout.com.

'Achter het raam' kunt u bereiken via edowinkel@hetnet.nl, tel.
0314-380507 en te bekijken op www.etalage.kunstinzicht.nl.
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De Radstake heeft, in samenwerking met organisatiebureau LOC7000 en bierbrouwerij Grolsch, een
belangrijke beslissing genomen in het nu 10-jarig bestaan van het evenement. De Achterhoekse
Oktoberfeesten, die dit jaar worden gehouden op 14,15 en 16 oktober, bestonden in het verleden uit drie
verschillende feesten. Het geheel is nu ondergebracht in één concept. Dit houdt in dat het Hengstenbal
van de vrijdag verdwijnt en de programma's van de zaterdag en zondag worden samengetrokken tot een-
zelfde programma voor elke dag.

"Doordat we de capaciteit konden verhogen, en de
populairste artiesten al meer dan een jaar tevoren
hebben vastgelegd, kunnen we in het jubileumjaar
dit programma zelfs drie dagen achtereen aan-
bieden", aldus Robert Venderbosch, eigenaar van de
eeuwenoude pleisterplaats 'De Radstake' in de
Achterhoek.
Grote trekpleister van de Oktoberfeesten vormen
de in Duitsland megapopulaire zusters Hofmann,
die dit jaar alle drie de dagen (vrijdag, zaterdag en
zondag) op het podium zullen staan.
Uniek is ook dat de gehele crème de la crème uit
Tirol dit jaar het gehele weekend aanwezig is op de
Achterhoekse feesten. Dus niet alleen de zondag,
zoals sporadisch in het verleden, maar zowel op
vrijdag, zaterdag als zondag.
Het programma
Totale programma ziet er op de drie dagen als volgt
uit. De hoofdact wordt gevormd door 'Die
Geschwister Hofmann' (het koningspaar, de
gouden nachtegalen uit Duitsland). Uit Tirol de
'Bayrische 7' (alleen niet op vrijdag), het 'Goldried
Quintett' (het beste dat Tirol te bieden heeft), Mare
Pircher en Die Hegl. Uit eigen land treden op de
'Grenslandkapel' en Arne Jansen.
'Vorig jaar kwamen er 20.000 mensen naar de

Achterhoek. Dit jaar houden we rekening met
30.000 bezoekers", zegt Robert Venderbosch over
het evenement dat in deze jaren tot een van de
grootste regio-tradities is uitgegroeid.
Arrangementen
Ook het arrangement (met volledig buffet en
meet&greet) zal dit jaar worden uitgebreid van
alleen de zaterdag naar zowel vrijdag als zater-dag.
Vooral voor bezoekers van buiten de Ach-terhoek is
dit arrangement aantrekkelijk omdat het plaatsvin-
dt voorafgaand aan de feestavond.
Opvallend is dat door deze opzet de toegangs-pri-
jzen dalen. Voor de zaterdagavond zakt de prijs van
€ 35,- vorig jaar naar € 19,- per kaartje dit jaar.
Televisie
Speciaal voor de Achterhoekse Oktoberfeesten gaan
TV Gelderland en TV Oost een samenwer-king aan.
Beide omroepen zullen gezamenlijk opnames
maken voor een TV-uitzending, die later op beide
zenders zal worden uitgezonden.
Kaarten
Kaarten voor dé Oktoberfeesten zijn verkrijgbaar
bij Ticketservice, Dancing De Radstake en de VW
van Lichtenvoorde. Kijk voor nadere informatie op
www.oktoberfeesten.nl



Arjan Mombarg voor zesde keer naar een Europees kampioenschap skeeleren

"Hopelijk loopt zondag nabij
Berlijn alles op rolletjes"!

Vordense motorcoureur Erwin Plekkenpol op vier fronten actief:

Enduro (E.K. en W.K) Enduro (W.K. landenteam*
Zesdaagse) en "tussendoor" N.K. motorcross!!

Arjan tijdens EK ook snel

In veel gezinnen in deze regio hangt wel ergens de "Achterhoekse en
Liemerse Spreukenkalender" aan de muur. Deze spreuken staan op de
voorkant van elk blaadje van de kalender afgedrukt. De achterkant
wordt gebruikt voor allerlei informatie. Zo stond er op achterkant van
het kalenderblaadje van zondag 10 juli en maandag 11 juli een stukje
getiteld "Alles op rolletjes", waarbij uitleg werd gegeven over het ver-
schil tussen skates en skeelers. Het verschil is (we citeren letterlijk), de
inline skate heeft vier wieltjes achter elkaar. Daardoor is hij korter en
ook wendbaarder dan de skeeler die vijf wieltjes telt. Voor liefhebbers
voor lange afstanden is de skeeler aan te raden.

Om lekker te kunnen skeeleren hoef
je geen Arjan Mombarg of Erik Hulze-
bosch te heten. Doe het in een tempo
dat past bij je eigen vaardigheid en li-
chamelijke conditie. En geniet van de
"plaatjes" die het noord westelijk deel
van de Achterhoek (de Graafschap)
telt. Einde citaat! Arjan. Mombarg
vindt het best grappig wanneer wij
hem deze passage uit de spreukenka-
lender voorlezen. De 33-jarige Vorde-
naar is in deze contreien dan ook de
beste propagandist voor de skeeler-
sport. Hij behoort tot de beste skeel-
eraars die ons land telt en staat tot en
met het seizoen 2007 bij Neft onder
contract. Daarnaast heeft hij bij deze
ploeg ook een schaatscontract, dat
loopt tot l april 2008.

Arjan Mombarg is vergeleken bij de
andere rijders in de Nederlandse top,
pas laat met skeeleren begonnen. Hij
heeft vanaf zijn 25e jaar de status A-rij-
der en maakt hij in het voorjaar en de
zomermaanden deel uit van het skeel-
ercircuit, waarbij de rijders elkaar in
twee landelijke competities bestrijden
(Univé World on Wheels en de Univé
Topcompetitie). Het "unieke" in het
geval Arjan Mombarg is toch wel dat
hij thans voor het zesde achtereenvol-
gende jaar aan het Europees kampi-
oenschap gaat deelnemen. "Niet gek
hè voor een eenvoudige veehouder uit
Vbrden", zo sprak hij onlangs toen de
Australische bondscoach Desley Hill
het Nederlands skeelerteam aan de
nationale pers bekend maakte.

STERK NATIONAAL TEAM
Zondag 7 augustus wordt in het Duit-
se Ludwigsfelde, een stadje onder de
rook van Berlijn, tijdens het Europees
kampioenschap de marathon (42 kilo-
meter en 195 meter) verreden. Het Ne
derlands team zal voor die wedstrijd
uit 9 skeeleraars bestaan met als kop-

man Arjan Smit, al jarenlang Neder-
lands beste skeeleraar en die onlangs
voor de zevende keer op rij de nationa-
le titel pakte. Arjan Mombarg is ervan
overtuigd dat Nederland aanstaande
zondag in Duitsland met een sterk
team aan de start verschijnt.

Zegt hij: "Wanneer iedereen doet wat
hij moet doen, dus als één geheel func-
tioneert, dan moet Arjan Smit in staat
worden geacht om een podiumplaats
te bemachtigen. Zelf heb ik sowieso
als taak proberen het tempo hoog te
houden, gaten dicht te rijden en in-
dien mogelijk de sprint aan te trekken
voor Arjan Smit. Europees gezien
wordt dat natuurlijk een zware opga-
ve, want landen als Frankrijk en Italië
hebben hele sterke ploegen. Dat heb-
ben we vorig jaar tijdens de EK in Gro-
ningen wel gezien.

In de Nederlandse competitie heb ik
ook als taak om in dienst van Arjan
Smit te rijden. Dat staat in mijn Nefit
contract omschreven. In principe
gaan wij als ploeg altijd " vrij" de wed-
strijd in. Wij zien wel hoe de koers
zich ontwikkelt. Wij hebben vier men-
sen in onze ploeg die allemaal een
wedstrijd kunnen winnen. Is dit sei-
zoen ook wel gebleken. Zelf heb ik de
wedstrijd in 't Veld (bij Alkmaar) ge-
wonnen.

Ik hoef dus niet altijd voor Arjan Smit
te rijden. We weten echter dat Smit
van ons allemaal de beste sprinter is.
Maar als hij niet goed in de wedstrijd
zit, geeft Smit dat tijdig aan en dan
kan ook ik voor eigen kansen rijden.
Een Europees kampioenschap zoals
aanstaande zondag zal ik nooit kun-
nen winnen. Daartoe is van de Neder-
landers alleen Arjan Smit in staat, dus
moet ik mij zelf helemaal wegcijferen
en dat doe ik graag.

BUIKSPIEREN
Als ik zelf goed in de wedstrijd zit en
ik moet het tempo hoog houden en
wanneer ik dan achterom kijk en zie
dat er veel rijders "afwaaien" dan
geeft dat wel een enorme kick", zo
zegt Arjan Mombarg die tot dusver in
dit seizoen met de nodige pech te
kampen heeft gehad. Dat begon al in
mei, tijdens de wedstrijd in Vorden,
toen hij, liggend in een goede positie
in de laatste ronde ten val kwam.

Dat betekende twee weken nauwelijks
trainen. Daarna kreeg de Vordenaar
last van onwillige buikspieren. Arjan:
"Dat is nog niet helemaal over, maar
gelukkig gaat het steeds beter. Wel
veel trainingsarbeid op de fiets ge-
daan. Sinds een dag of tien ook weer
volop op de skeelers getraind.

Vorige week zaterdag tijdens een com-
petitiewedstrijd in Otterlo ging het
weer als vanouds. Ik maakte deel uit
van een kopgroep van acht rijders. In
de massasprint durfde ik nog niet fel
aan te zetten. Ik heb er alle vertrou-
wen in dat ik zondag tijdens de EK
weer volle bak kan rijden", aldus Ar-
jan Mombarg, die overigens het par-
cours nog niet kent.

"Ik vertrek zaterdagmorgen vroeg en
ga ik er vanuit dat we s' middags het
parcours kunnen verkennen. "Ik hoop
op een parcours met een "flinke bult"
en veel klinkers", zo zegt de Vordenaar
die tot dusver in zijn carrière het zwa-
re werk nog nooit heeft geschuwd.

"Stel zo zegt hij vooruitblikkend, stel
het is inderdaad een zwaar parcours,
ik blijf bij Arjan Smit en we komen sa-
men in een kopgroep terecht. Het zou
een droomscenario zijn", zo zegt Ar-
jan Mombarg lachend die al "over" het
EK heen kijkt naar zaterdag 20 augus-
tus, wanneer in Hallum het open Ne-
derlands kampioenschap wordt ge-
houden.

Een superlange marathon met een
lengte van 100 kilometer. Vorig jaar fi-
nishte Arjan Mombarg, na drie buiten-
landers, als beste Nederlander op de
vierde plaats. De Vordenaar hoopt in
die wedstrijd, die als de zwaarste skeel-
erwedstrijd ter wereld wordt beschre-
ven, op een podiumplaats!

Terwijl bijna geheel Nederland vakantie viert "toert" de 23 jarige Vorde-
naar Erwin Plekkenpol in Europa van het ene motorcircuit naar het an-
dere. Een voorbeeld: Vorige week eerst naar Wales om daar te strijden
voor het Europees kampioenschap Enduro. Na afloop vanuit Engeland
de oversteek naar Calais om de reis per auto te vervolgen naar het Fran-
se Digne les Bains, direct onder de rook van Marseille. Daar aan de
Frans zuidkust, waar de toeristen in grote getale aan de stranden ver-
koeling zochten, startte Erwin Plekkenpol met een temperatuur van
rond de 40 graden Celsius om zowel op zaterdag en op zondag 180 kilo-
meter met de "koperen ploert" boven zich een wedstrijd te rijden mee-
tellend voor het Wereldkampioenschap Enduro. En " stomtoevallig"
was daar zijn coach, steun en toeverlaat Marcel Bulten met zijn gezin
juist voor een vakantie neergestreken!

Intussen bleef Annemieke, de vriendin
van Erwin "eenzaam" in Vorden ach-
ter. "Nee, hoor, helemaal niet een-
zaam, we bellen elkaar elke dag op", al-
dus haar spontane reactie. "Het zal dan
ook wel een hoge telefoonrekening
worden", zo sprak Erwin lachend, toen
hij terugkomend vanuit Zuid-Frankrijk
even een dagje thuis was om uit te bla-
zen. Inderdaad heel even, want dins-
dag was het weer gewoon "werken bij
de baas". En dat is in de motorsportcar-
rière van Erwin dan ook een ijkel punt.
Tijd en geld! Want dat is wel een vereis-
te, wanneer je op hoog niveau in deze
tak van sport wilt bedrijven. Met alleen
talent kom je er niet!

Erwin: "Ik heb samen met Erik Davids
aan deze WK wedstrijd in Frankrijk
deelgenomen.. Wij werden daartoe
door de KNMV aangezocht. In totaal
zijn er circa tien van deze wereldbeker
wedstrijden. Wanneer we dat willen
mogen Erik en ik hieraan meedoen.
Dat is helaas niet haalbaar, financieel
gewoonweg niet op te brengen. De
coureurs die in Frankrijk aan de start
verschenen zijn bijna allemaal fa-
brieksrijders, echte wereldtoppers. Zij
behoeven zich nergens druk over te
maken, zij doen niets anders dan mo-
torrijden. Toch hartstikke mooi om
een dergelijk evenement mee te ma-
ken", zo zegt Erwin Plekkenpol.

Het vereist van de rijders uiterste cor
centratie, behendigheid, techniek ei
een flink stuk lef. Ik heb tijdens d>
wedstrijd momenten gehad dat il
dacht, ik geef het op. Vermoeidheid ei
40 graden, bijna niet te doen. En als j
dan doorzet geeft het toch een grot
voldoening dat ik het tussen al dez
professionele rijders goed heb afgt
bracht. Ik heb er bovendien van ge
leerd dat er tijdens een wedstrijd som
veel meer mogelijk is dan je voora
denkt. Een dergelijk WK smaakt m
tuurlijk naar meer. Hopelijk kan i!
volgend seizoen, meer van dat sooi
wedstrijden rijden", zo filosofeerde d
Vordenaar.

Voorlopig richt Erwin zijn pijlen op hè
Europees kampioenschap Endurc
waarvoor op zaterdag 20 en zondag 2
augustus in de stad Burg (Duitsland) d
laatste wedstrijd zal plaatsvinden. In d
voorgaande races legde Erwin in Polei
beslag op de 3e plaats, in Italië werd h
zevende en in Wales achtste.

Erwin: "Ik sta thans in het algemeei
klassement op de zesde plaats. Een pc
diumplek is niet meer haalbaar. Wc
kan ik in het algemeen klassement no.
opschuiven, want de coureurs vanaf d
plaatsen vier tot en met acht staan hoc
dicht bij elkaar. Ik zie de wedstrijd i;
Burg met vertrouwen tegemoet. Ik hè

De Vordenaar deed het tijdens deze
WK uitstekend. Zaterdag behaalde hij
in de Enduro 3 klasse zijn eerste WK
punt. Van de 28 gestarte coureurs be-
haalde hij de 20e plaats. Zondag op-
nieuw 180 kilometer over stenen paad-
jes ("geitepaadjes"), links en rechts
diepe afgronden, droge rivierbeddin-
gen met veel steenslag e.d. Op deze
dag een fantastische £5 e plek, het-
geen Erwin dit keer 6 WK punten ople-
verde. Dat de Vordenaar terecht heel
trots is op deze prestatie, laat zich ra-
den. Erwin: "ik heb van deze wereld-
toppers een boel opgestoken.

Alleen al als je van dichtbij ziet hoe ze
zich voorbereiden. In de wedstrijd wa-
ren beide dagen drie proeven opgeno-
men: een zogenaamde Enduro-test, een
crosstest en een "extreem-test". Voor de
wedstrijd begint mag je de plekken
waar de proeven worden gehouden, lo-
pend bekijken. De wereldtop bekijkt
elk detail, hoe klein ook en nemen de
coureurs precies in zich op in welke
"sporen" ze het beste kunnen rijden.
Neem zo'n extreem-test, een proef van
drie minuten, ontzettend zwaar, dwars
door een riviertje en vervolgens heel
steil naar boven over hoge rotsen.

begrepen dat het een circuit is, dat on
Nederlanders wel ligt ". Na deze EK bt
gint de Vordenaar met de trainin.
voor het wereldkampioenschap Endi
ro voor landenteams (Zesdaagse) we
ke van 13-18 september in Povaska Bj
strica in Slowakije wordt verreder
Een paar dagen geleden kreeg Erwi.
de definitieve bevestiging dat hij ii
het Nederlandse team is opgenomen
samen met Ralf Hubers, Erik Davidj
Frans Verhoeven, Erald Lammertini
en Michel Visser.

Het team voor deze World Trophe
staat onder leiding van Willem Palth*
en Leo van Rijsbergen. Erwin Plekker
pol is vast van plan een goede uitsla;
te rijden, want hij wil zijn "grootst
fan", vriendin Annemieke, die hen
naar Slowakije vergezelt, natuurliji
niet teleurstellen! Na deze WK staan e
nog twee wedstrijden voor het opei
Nederlands kampioenschap motc
cross (MX 3) op het programma te we
ten op 2 oktober in Lochem en 16 ol«
tober in Heerde. Tussen de bedrijvei
door wordt de strijd om het open Ne
derlands kampioenschap Enduro vei
volgd met wedstrijden in Havelte (2-
september) en Vorden (15 oktober).



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

iek Uut op Zelhemse Braderie HayoBoerema
concerteert in Zelhem

Ondanks de drukke voorbereidingen voor het festival 'De Vrienden Van
Kiek Uut - live' op zondag 28 Augustus bij café "De Mallemolen" te Zelhem
heeft dialectfonnatie 'Kiek Uut' natuurlijk altijd tijd om de braderie van
de Zelhemse Zomerfeesten te voorzien van een gezellig deuntje.

Op het parkeerterrein bij
SuperdeBoer Hollak zal de band
weer eens flink gaan uitpakken.
Twee jaar geleden slechts begon het
vijftal voor de 'fun' met een band om

samen gezellig wat muziek te
maken, ook toen al op de braderie,
maar nu staan ze stukken beter voor-
bereid weer op het podium. Het
repertoire is uitgegroeid tot een

heuse verzameling van allerlei dia-
lectnummers; van Hanska Duo tot
Rowwen Hèze, van Boh Foi Toch tot
Spitfires en van Normaal tot zelfs De
Sjonnies.
In samenwerking met SuperdeBoer
Hollak zal 'Kiek Uut' het publiek
voorzien van een gezellige zaterdag.
En terwijl 'Kiek Uut' voor de muziek
zorgt, zal Super de Boer Hollak zor-
gen voor de broodjes warm vlees en
een fris biertje.

Zelhemse Zomerfeesten

Op zaterdag 6 augustus vindt de tweede editie van de Zelhemse
Zomerfeesten plaats. Naast de vele marktkraampjes, die het geheel bij-
zonder gezellig maken, zijn er wederom veel kinderattracties. Zoals het
poppentheater van Jan Klaassen, springkussens en een heuse minikennis.
Daarnaast zullen (straatmuzikanten en straattheater zorgen voor een vro-
lijke deun en vermaak. Zo vindt u 's middags de Plezierkapel James
Overlast en de Gebroeders Onbenul in de straten van Zelhem. De
Gebroeders Onbenul zullen over de braderie slenteren met zélf geschreven
liedjes, aangevuld met covers die zeer onbenullig bewerkt zijn.

Wilt u meer weten over al deze acti-
viteiten dan vindt u het complete
programma en de verschillende
(dweil)orkesten op www.zelhemse
zomerfeesten.nl. Via 'links' kunt u
op de websites van de diverse acti-
viteiten en bands bezoeken.
Vorig jaar werd het plein voor de
Lambertikerk voor het eerst omge-
bouwd tot een echt feestplein.
Tot dan toe lag de nadruk op het
Stationsplein, maar de centrale plek
op het vernieuwde plein op de
Markt leek zich hier prima voor te
lenen. En terecht, want het werd een
groot succes.
Dit jaar werd dus wederom gekozen
om het plein om te bouwen tot feest-
plein. Hier vindt ondermeer het
avondprogramma plaats met een
zeer professionele band. MillStreet
zal de sfeer er tot in de kleine uur-
tjes inhouden, mits het weer het toe-
staat om een openlucht feest te vie-
ren.
Mede door de aanwezige gekleurde
vlaggetjes en verlichting zal dit
plein zeer sfeervol zijn.
Een perfecte plaats om je (oude)
vrienden en dorpsgenoten te ont-
moeten.

Het Stationsplein wordt overdag gevuld
met sport en spel. Verenigingen presen-

teren hier hun sport en als u wilt, kunt u
lekker meedoen. De deelnemende vereni-
gingen zijn de ZAMC, Voetbalvereniging

Zelhem, ML Sport en Snowcenter.
Verder zal er een grote container van

plexiglas zijn, waarin duikdemonstraties
worden gegeven. Daarnaast

vinden ook hier verschillende
kinderactiviteiten plaats.

Op vrijdag 5 augustus verzorgt Hayo
Boerema vanaf 15.30 uur een con-
cert in de Lambertikerk te Zelhem.
Hij speelt werken van Johann
Sebastian Bach, diens leerling
Johann Ludwig Krebs en van de
Nederlandse componist Samuel de
Lange. Het concert duurt een half
uur en de toegang is gratis (collecte
bij de uitgang).
Hayo Boerema werd geboren in 1972
in Groningen. Aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag stu-
deerde hij orgel (bij Johann Th.
Lemckert) en kerkmuziek (bij
Marijke van Klaveren). Tevens
behaalde hij er zijn Aantekening
Improvisatie (bij Jos van der Kooy).
Aan het Rotterdams
Conservatorium studeerde hij koor-
directie (bij Barend Schuurman).
Verdere improvisatielessen volgde
hij bij Jos van der Kooy en Naji
Hakim te Parijs.
In 1998 was hij finalist van het Int.
Orgelimprovisatieconcours te Haar-
lem. In datzelfde jaar won hij het

Int. Orgelimprovisationswettbewerb
'Anton Heilier' te Wenen. In juli
1999 won hij de 'Johann-Pachelbel-
preis' en tevens de publieksprijs van
het internationale Improvisatie-
concours te Neurenberg. In oktober
1999 werd hij winnaar van het
'3ieme Concours Internationaux de
la Ville de Paris'.
In 2001 won hij de 2e prijs op het St
Albans International Organ Festival.
In 2004 won hij de 2e prijs op het
Internationale Orgelconcours in
Nijmegen. Onlangs won hij de Ie
prijs tijdens het Int. Orgelconcours
in Kotka (Finland).
Naast concerten in het binnenland
maakte hij concertreizen naar
Spanje, Duitsland en Frankrijk. Als
cantor-organist is hij verbonden aan
de Grote of St. Jacobskerk te
Winterswijk.
Er is tot eind augustus elke vrijdag-
middag een concert.
De programmering is te vinden op
www.lambertikerk.nl

Zelhemse Zomerfeesten

Post was in onze jeugd een zelds-
aam verschiensel. As der al 's wat
kwam, dan was 't van familie of van
bekenden, die zo now en dan 's wol-
len laoten wetten hoe dat 't eur
ging. Ze wollen wel geerne, dat wi-j
ze ok 's schreven urn 't leste ni-js
van ons te heuren.
Maor as der in de buurte een brul-
lefte was, of der was een kleinen
geboren dan ging dat heel anders.
Veur een feest mossen de buurte en
de familie 'an'ezegd' worden. Dat
wier deur de naobers edaon.
Zelf heb ik 't ok al verschillende
maolen bi-j 't ende ehad, dat een
buurman bi-j mien kwam met een
papierken, met namen en adressen
der op en mien vroeg of ik hen wol
gaon anzeggen. Soms veur een sterf-
geval, maor meestal gelukkig veur
een brul ft e. Phoe jao, dat wol ik
altied. Ik zol wel willen dat ik der
dagwerk met had.
As 't um een sterfgeval ging, dan
was dat naotuur-lijk een stuk min-
der plezierig. Maor i-j wazzen niet
veur niks naober, in vreugde en ver-
driet.
Maor een brullefte was wel effen
wat anders. I-j kwammen dan as
naobers bi-j mekare, deilen de
adressen uut, en ieder ging ziens
waegs um de mensen uut te neudi-
gen veur 't feest. Wi-j hadden alle-
maole een stok bi-j ons. Gin gewone
stok. 't Was een heel specialen. Hie
was uut 't bos ehaald en mos van
een tak waezen, waor ummehen
een kamperfoelie ewonden had
ezetten. As zo'n slingerplante der
lange ummehen ezetten had, dan
was e in de tak in'egruuid.
Daordeur lek zo 'n tak op een groten
körken trekker, met de windingen
rechtsumme. Alle klimplanten dra-
eit hier rechtsumme en de slakken-
huuskes ok. Vindt i-j der ene die
linksumme draeit, dan heb i-j wat
bezunders. Op 't zuudelijk halfrond
is dat heel gewoon. Belangriek is dat
niet, maor 't is maor dat i-j 't wet.
Met zo'n stok, versierd met dri-j
papieren rozen, ging ik op pad. As i-
j langs een boerderi-je kwam-men,
dan zat der inens la even in de
gedientjes van de kokken. De boe-
rin ne had ow al e zien met de ver-
sierde stok. Ze wist dat der een feest
in 't verschiet lei en hoppen der op
dat zie ok eneugd wier. Liep i-j der
veurbi-j, dan had ze pech. Dan ging

veur eur 't feest niet deur. Maor as i-
j de weg naor de boerderi-je opkuie-
ren, den was soms heel lang, dan
kwam ze ow meestal al integen. De
hande afvaegend an de scholdoek,
neugen ze ow vrindelij k binnen. 1-j
wazzen meer dan welkom.
Eenmaol binnen dei i-j ow prevele-
mentjen. Ze wis-ten 't naotuurlijk
al, maor now wieren ze officieel
uut'eneudigd veur de brullefte.
Wanneer, waor en hoe late of de
familie verwacht wier, kregen ze ok
te heuren. Umdat 't bruidspaar
naotuurlijk nooit genog grei had
veur al die brulftegangers, mossen
ze zelf vake een stoel en et gereed-
schap metbrengen.
Naodat i-j ow verhaaltjen verteld
hadden, haösten de boer i n ne zich
naor de kelder u m een borreltjen of
brandewien te halen. I-j kregen 't in
een glaesken zonder vuutjen. Dat
kon i-j naotuurlijk niet neerzetten,
en dat was ok de bedoeling. De
inhold mos i-j in ene kere achterao-
ver slaon. As i-j gewoon op vesite
kwammen was dat niet netjes. I-j
heuren te 'nippen'. Want dan had i-
j alle tied.
Hoevölle borrels of ze geven mos,
kon de boerinne zien an 't antal
rozen dat an de stok zat. Umdat ik
der dri-j an had, kreeg ik ok aoveral
dri-j borrels. I-j kont ow veurstellen
dat, as i-j dagens zo'n tien of twaalf
adressen hadden, dat i-j den stok 's
aovends
hard neudig hadden um thuus te
kommen. Anders kwam i-j bene
tekort. Die rozen wazzen niet 't
enige wat an de stok zat. Der zatten
ok nog gekleurde linten an. As i-j bi-
j een familie kwammen waor ze nog
huwbaore dochters hadden, dan
bonnen die ons een lint an de stok,
en i-j kregen der een lekkeren kus
bi-j. 't Maken niet uut of ze now
achttiene of achtentwinteg jaor
was. Der zat meer achter. Kwam i-j
later een jonge tegen die een deern-
tjen zoch, dan kon i-j 'm vertellen
dat daor en daor nog een knappe
deerne losliep en dat ze gruwelijk
goed kon kussen. Ik sprok uut erva-
ring. Jammer genog heb ik, in al die
jaoren dat ik rond ewest bunne,
maor vie f linten an de stok ekregen,
maor wie wet, wat de toekomst nog
breg.

Beernt van Trui van de Knutte.



Voetbalvereniging Vorden
overstelpt met complimenten

De gemiddelde toeschouwer zal er zaterdagavond op het sportpark van
voetbalvereniging Vorden aan de Oude Zutphenseweg geen direct oog
voor hebben gehad toen de regen met bakken uit de hemel kwam val-
len. Die kwamen voor een leuk partijtje voetbal. Al betrof het maar een
oefenduel. Maar voetbalvereniging Vorden had alles uit de kast gehaald
om de betaalde voet balorganisaties van De Graafschap uit Doet inchem
en nieuwkomer FC Omniworld uit Almere het korte vertoef in Vorden
zo professioneel en de prettig mogelijk te laten verlopen. En daar hoor-
den echte ballenjongens in geelzwart tenue en een stijlvolle ontvangst
van clubbestuurders in clubkostuums bij.

En dat waren nu ook juist die details,
naast de perfect verzorgde lunch voor
de stewarts van De Graafschap, die al-
gemeen manager van De Graafschap
Jos Geerken uit Ruurlo ook waren op-
gevallen. Op verzoek van oud-Vorde
naar vond het oefenduel van De Graaf-
schap tegen de kersverse nieuwkomer

in het Nederlandse betaalde voetbal in
Vorden plaats. Geerken: "De Graaf-
schap speelde nog niet vaak in Vorden.
Veel van onze supporters komen uit
deze regio. Vorden beschikt over een
mooie ruime tribune. En een van onze
sponsoren, Barendsen BV. uit Vorden,
is ook hoofdsponsor van W Vorden.

Allemaal aspecten die meespeelden
om voor dit oefenduel voor Vorden te
kiezen. En we hebben geen spijt van
deze keuze. Als Vorden genegen is ko-
men we volgend jaar met De Graaf-
schap weer terug voor een oefenduel.
Zoveel is voor ons al duidelijk." De
woorden van Geerken klonken de
clubbestuurders van W Vorden en
medeorganisator Jan Borgonjen na-
tuurlijk als muziek in de oren. Jam-
mer was dat Vorden geen klein pro-
grammaboekje had samengesteld
voor de wedstrijd.

Een kwartier voor aanvang van de
wedstrijd leek zaterdagavond alles in
het water te vallen. Een hevige hoos-
bui trok over Vorden. Veel toeschou-
wers arriveerden te laat. Om kwart
over zeven verscheen echter een kleu-

rige regenboog aan de lucht en prikte
de zomerzon weer door het wolken-
dek. De grasmat was mede met mede-
werking van de gemeente Bronck-
horst door enkele vrijwilligers van W
Vorden perfect geprepareerd voor het
duel die volgens de internetsite van
De Graafschap door 1700 toeschou-
wers werd bezocht. W Vorden hield
het op twaalfhonderd betalende be-
zoekers. En daar was men ook zeer te
vreden mee. Een klein deel van de re
cette vloeide in de kas van Vorden. Al-
le horeca inkomsten waren voor de
club zelf. Na de wedstrijd verzamelden
de ballenjongens van Vorden zich
weer in de kleedkamer. De 10-jarige
Dion Kruip, die komend seizoen in de
Dl pupillen speelt, was maar trots dat
hij langs de lijn had mogen staan.
"Twee ballen heb ik terug gegooid",
was zijn spontane reactie. Huib Weeke
(9) van E2 was wat minder enthou-
siast: "Ik heb mij vanavond verveeld.
Heb geen bal gehad." Intussen lood-
sten de stuwarts Frans en Yvonne Rob-
ben van De Graafschap het publiek na

afloop van de wedstrijd weer terug
naar hun auto's. Het Doetinchemse
echtpaar wordt bijna wekelijks inge
zet om de supporters van de blauwwit-
te club te begeleiden.

Ook tijdens de zes wedstrijden die in
stadion De Vijverberg van De Graal1

schap plaatsvonden in het kader van
het Jeugdwereldkampioenschap voor
spelers onder 20 jaar plaatsvonden
waren ze van de partij. Op de laatste
speeldag van het WK in Doetichem
brak Yvonne haar middenhandsbeen-
tje. Gelukkig had ze zaterdagavond
daar geen last meer van. De Graal1

schap won uiteindelijk het oefenduel
met 1-0 van FC Omniworld waarvoor
ook Omroep Gelderland, Omroep Fle
voland en de nieuwe regionale televi-
siezender Graafschap TV waren uitge-
rukt. "Een betere promotie van Vor-
den kunnen we niet krijgen", was de
slotconclusie van de clubinan in hard
en nieren, Jo Westerveld. De Vorde
naar 'draaide' zaterdagavond bar-
dienst voor de gastvrije club.

Ode aan 'Kas Bendjen'
'Goed hè, al die mensen die zich
hebben opgegeven om mee te
doen aan de Grote Prijs van
Vorden en het Vordens Songfes-
tival; wat een talent; wat waren
dat fijne en fantastische avonden.'
En zo gonst dat maar door in
Vorden en wijde omgeving!

Mensen die deze avonden hebben
meegemaakt, er naar hebben geluis-
terd, vertellen dit aan een ieder die
het maar wil horen. Vol lof is men
over de personen die zich hiervoor
hadden opgegeven.

De aanstormende artiesten, hebben
heel wat mensen vermaakt!
En daarvoor kan ik alleen maar zeg-
gen: 'ontzettend veel dank hiervoor.'

Heel veel respect en waardering heb
ik voor KAS BENDJEN, de organisato-
ren van dit festijn. Voorafgaande aan
deze happening, is er ontzettend
veel werk door hun verzet om dit te
kunnen realiseren.
De uitvoerende artiesten die aan dit
Vordense festival hebben meege-
daan, zijn van alle kanten belicht en
in het zonnetje gezet. Dat is ook een
goede zaak.
Met dit schrijven, wil ik KAS BEND-
JEN niet in het zonnetje plaatsen
maar in de schijnwerper, want dat
hebben ze verdiend en tevens zeg-
gen: 'geweldig, wat jullie hebben ge-
presteerd, heel veel dank daarvoor!'

Piet Piersma
Dirigent van 'De Linde Zangers'

Weerman Harry
Zoals vorige week in een artikel over
Harry Jansen werd vermeld, beschikt
deze Vordense amateur weerman over

een eigen site met alle wetenswaardig-
heden over zijn "eigen" weerbericht.

Deze site kan men bereiken via
http://members.chello.nl/eja.jansenl

Ruime sortering van bosmaaiers
bij Rouwenhorst bos- en tuinmachines

BOSMAAIERS
Het maakt niet uit of u een profes-
sioneel of particulier gebruiker
bent, het aanbod van talud- en mo-
torzeisen voldoet aan hoog gestel-
de eisen aan efficiënte en eenvou-
dige hantering. Op de diverse bos-
maaiers zijn tal van accessoires
verkrijgbaar zoals een schredder-
mes. Dit mes is bijzonder geschikt
voor ruig terrein omdat het ge
maaide gelijk verpulverd wordt.
Om bestratingen milieuvriendelijk
onkruidvrij te maken is er een spe
ciale borstel te monteren.

Voor bescherming van stammen
van bomen is een afstandbeugel
een goede oplossing. Verder zijn er
nog aanbouwaccessoires voor een
bosmaaier zoals een heggenschaar
en kettingzaag. Trimmers Een
trimmer is onmisbaar voor die kar-
weitjes waar een grasmaaier niet
bij kan of voor het schoon en mooi
maken rond borders. Als men
trimmers tevens wil gebruiken als
kantensnijder heeft Rouwenhorst
daar iets voor bedacht dat eenvou-
dig te monteren is. Verlicht uw last
Een draagstel verdeelt het gewicht
van de motorzeis en zorgt voor een
optimale balans.

De motorzeis lijkt aanzienlijk lich-
ter terwijl de bediening eenvoudi-
ger en minder inspannend wordt.
Het werken wordt zo makkelij kei-
gemaakt en is minder gelastend
voor uw rug en heupen. Wilt u ook
nog zingend en swingend aan de
slag, behalve gewone gehoorbe
schermers zijn er nu ook gehoor-
beschermers met ingebouwde ra-
dio.

ASPEN BENZINE
Hen aanbevolen benzine voor di-
verse tuinmachines is Aspen benzi-
ne. Deze is namelijk milieuvrien-
delijker en is in tegenstelling tot
gewone benzine onbeperkt houd-
baar. Bovendien geeft deze benzine ,
de machine meer vermogen en
een langere levensduur.

Bij Rouwenhorst kunt u zich goed
laten informeren over de vele mo-
gelijkheden en de voor u geschikte
maaier.

Bovendien kunt u zaterdag 6 au-
gustus a.s. bij Rouwenhorst bos- en
tuinmachines aan de Zwarteveen-
weg in Barchem terecht voor di-
verse demonstraties van tuin-
machines.

'



Weekendvoordeel
Best Gloifir
Houtskool
Zak 2 kilo
ELDERS 2.29

Tijd om te barbecuen!
69

PLUS
Ciabatta
Om zelf thuis af te bakken.
Pak 225 gram
NORMAAL O.99

Johma
Barbecue-
salade
Bak 500 gram
ELDERS 1.67

Remia
A la Carte
saus
Diverse smaken.
Bak 265-280 ml.
ELDERS O.99

PLUS
Diverse luxe
slasoorten
Zak 125-150 gram

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Lange varkenshaas
Kilo
ELDERS 16.49

PLUS
Salades
Kip-saté, komkommer of krab
3 bakjes a 150 gram
NORMAAL 2.97-5.67

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Reverend
Brie 6O+
100 gram
ELDERS 1.15

Broccoli
500 gram

PLUS
Halve vlaaien
Kruimel, appelkruimel
of abrikozenkruimel.
2 stuks.
Elk geschikt voor 5-6 personen
NORMAAL 5.78-5.98

2 stuks
naar keuze

3a•98
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

79

Bar Ie Duc
Mineraalwater
Tray 6 pakken a 2 liter

ELDERS 3.54

l i Jf-..V

,
zaterdag 8.00-20.00

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

7242 EC Lochem vrjJd*9 8
a°°n

2 °̂°zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
31/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederve

Opgeteld de beste!
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